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ter gelegenheid van 75-jarig bestaan

Lintje Riek Pennings
verbondenheid, samen, uitgewerkt
in spreuken en foto’s waar de leden zich in herkennen”, vertelt bestuurslid Antoon Sanders.

Met fakkels werden de overleden leden herdacht

Rksv Prinses Irene bestaat 75 jaar. Dit wordt in twee weekenden
gevierd met tal van activiteiten. De aftrap van deze feestelijke week - waarin het
thema ‘Samen’ centraal staat - vond vrijdag plaats tijdens een speciale avond.
NISTELRODE –

De aftrap van het jubileum stond
in het teken van ‘Bezinnen en Herdenken’. Prinses Irene is een fijne
club, die letterlijk en figuurlijk is
gegroeid. Het ledenaantal - meer
dan 1000 leden - het management

Burgemeester Moorman met
voorzitter Van de Ven

14

en de omgeving groeiden in 75
jaar naar een club met ‘ballen’.
75 Jaar verhalen en anekdotes; ze
kunnen er uren over vertellen. Op
het sportpark onderstrepen kleine
dingen de verhalen en laten zien
dat het management een professionele instelling heeft. Werkkleding
in de kantine, goed onderhouden
velden, het prachtige gebouw
en de vrijwilligers die normen en
waarden durven uit te dragen,
spreken boekdelen. ‘Zonder respect geen voetbal of korfbal’ staat
er groot op de muur en dat voel en
proef je.
erePennIng
Het startschot van de jubileumweek had een koninklijk tintje.
Voorzitter René van de Ven kreeg
uit handen van burgemeester
Marieke Moorman de Koninklijke
Erepenning voor de club uitgereikt.
“Eigenlijk moeten jullie allemaal
op het podium komen, want deze

ZONDAG

JUbILeUMboek
Het eerste weekend is boven
verwachting geopend en succesvol afgesloten. Naast het
‘Bezinnen en Herdenken’ op
vrijdag, waar een lach en een
traan elkaar snel opvolgden,
werd op zaterdag het ’24 uur
voetbal en korfbal toernooi’
gespeeld en afgesloten met
een ontbijt. Tussendoor werd
het team met de allerbeste
spelers uit 75 jaar voetbal
bij Prinses Irene bekend gemaakt. Zondag werd de ‘René
van de Ven Laan’ onthuld.

Op 5 en 6 september gaan
de festiviteiten door, met op
vrijdag een Sportcafé voor genodigden, met prominente
geldt voor iedergasten en op zaterdag een
een!”, was de reactie van de trotse
spellenmiddag voor de
voorzitter aan de
jeugd, met daarna een
zaal. Tijdens deze
feestavond voor leden
in de feesttent.
indrukwekkende
Adri van Lokven
avond in de feesttent werd terughad 27 jaar een
gekeken
bestuursfunctie
en werden de
en is sinds enkele jaren de
overledenen hermotor achter de
dacht.
website en PR.
Hij heeft nog een
‘Schou‘Samen’ van Hans van Uden
der aan
verrassing in petto,
schouder’ werd ook naar de toe- samen met de commissie Jubilekomst gekeken met het beeld van umboek. Dit wordt geen gewoon
beeldhouwer Hans van Uden ‘Sa- jubileumboek, maar een bijzonder
men’ als omlijsting. Het beeld zal boek, waarin het jubileumfeest
bezoekers herinneren aan 75 jaar meegenomen wordt. Samenstelling van het boek wordt gedaan
Prinses Irene.
met velen ‘samen’ en te zijner tijd
“We willen met dit jubileum het zal het met de nodige aandacht
clubgevoel uitdragen, laten zien gepresenteerd worden. Nog iets
waar de club voor staat met als prachtigs om naar uit te kijken!
uitgangspunt;
saamhorigheid, Meer foto’s: www.mooinisseroi.nl
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in company

SEPTEMBER

ZORG DAT JE ER BIJ BENT

van 11.00 tot 17.00 uur

Het Bernhezer Business Event

op 4 oktober

GROTE BRADERIE met LIVEMUZIEK
Kindermarkt • Verenigingen- en bedrijfsdemo’s • koopzondag

Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl
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Eten, drinken & uitgaan
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China dichterbij, porselein, waaiers en interieurs

COLOFON

DeMooibernhezekrant
Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

HEESWIJK-DINTHER - Wie nu kasteel Heeswijk bezoekt, zal verrast
worden door de tentoonstelling China dichterbij. Centraal hierin staat
een unieke verzameling Chinees porselein, waaiers en geheel gerestaureerde in Chinese stijl ingerichte interieurs.

bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

bonte avond bij
Aquarest

Met name de laatste hebben een
permanent karakter en geven een
schitterend beeld van de weelde
en rijkdom waarin de bewoners
van dit Brabantse kasteel leefden
en woonden. De bijzonder ruim
gecollectioneerde tentoonstelling
‘China dichterbij, porselein, waaiers en interieurs’ in Kasteel Heeswijk is van 12.00 – 17.00 uur geopend op dinsdagen, woensdagen,
donderdagen en zondagen tot en
met zondag 26 oktober. Meer informatie: www.kasteelheeswijk.nl
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HEESWIJK-DINTHER – bij AquaREST in Heeswijk-Dinther wordt op zaterdag 11 oktober weer een bonte avond gehouden.
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Alle actie aanbiedingen

ook om mee
te nemen

voor meer informatie en kaarten
Jan van de Vorle - 0413 291800 - info@aquarest.nl

Helemaal Hollands
Biefreepjes
menu
menu

bezorgklachten
office@bernhezemedia.com
0412-795170

Pikant gekruide, malse biefstukreepjes met champignons
nons en pap
paprika,
a, ffrisse salade,,
knapperige frites en saus naar keuze.

Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg
besteed. Er kunnen echter geen
rechten aan worden ontleend. De
uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming van Bernheze Media.
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€ 7,95

4,95

Wil je

geraspte kaas
langer bewaren?

Top
menu

Heerlijke, Hollandse kroket en frikandel
met frisse salade en knapperige frites

Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com
www.plazafoodforall.nl
0412-456476 - Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur

Leg het in
de vriezer.

10% KORTING
op een doosje bonbons

Geldig t/m woensdag 10 september 2014

Voor meer informatie

www.bonfromage.nl

lunch
diner
borrel
terras
feestje
open ma t/m zo
van 10.00 tot 23.00 uur
www.bomenpark.nl
0412 473074

www.plazafoodforall.nl

Alleen deze week tegen
inlevering van deze bon

‘t Dorp 69 in Heesch
T. 0412 - 453759 en
bij de bakkers Lamers
in de Heihoek in Oss

De avond wordt geopend door
‘Wibo’, een vijftal tonproaters, o.a.
Ad Vermeulen, Frans Bevers, Frank
Schrijen en Berry Knapen. De komische groep ‘Ons Jongens’ zal
ook een steentje bijdragen.
De beste vijf deelnemers van
het
kampioenschap
tonproaten van Zuid-Nederland kruipen in de buutton. Naast dit alles kunt u op en top genieten
van een komische act. De avond
zal worden opgeluisterd door
blaaskapel ‘De Hannemannen’ uit Uden. Aanvang 20.00 uur. Entree
€ 15,-. In combinatie met warm/koud buffet (aanvang 18.00 uur) € 35,-.
Voor informatie/kaarten: www.aquarest.nl of 0413-291800.

kooktip

AAnbiedingen geldig vAn
1 t/m 28 februAri 2014

Aanlevertijden
Kopij/redactie/advertenties:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
verkoop@bernhezemedia.com

PEFC/30-31-421
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Kloosterkapel Vorstenbosch

expositie fotografie in de kloosterkapel
culturele en educatieve ontmoetingsplaats
In de maand september opent de kloosterkapel haar serie maandelijkse
exposities met een boeiende en verrassende expositie.
Zaterdag 13 september en zondag
14 september: expositie ‘Fotografie’ van Marja Sterck. Beide dagen
van 11.00 tot 17.00 uur, toegang
gratis.
Marja Sterck (Nijmegen-1962), afgestudeerd aan de Academie voor
Beeldende Vorming te Tilburg, is
beeldend kunstenaar en werkt met
fotografie. Haar werk komt vaak
associatief tot stand; vorm, inhoud

en materiaal. Dit resulteert in series
naar aanleiding van een bepaald
thema en is soms zelfs een proces
dat jaren kan omspannen.
Spelen met licht is één van haar
hoofdthema’s.

Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl
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Vrijwilliger

van de maand

Cees Markus dagelijks in
Willibrordcentrum te vinden
HEESWIJK-DINTHER - Cees Markus, vice-voorzitter van het Willibrordcentrum in Heeswijk, ontvangt mij
hartelijk met koffie en vertelt waar het Willibrordcentrum voor staat. Van oudsher had het centrum als gebouw naast de Heeswijkse kerk een sociale, culturele functie. Eind jaren tachtig is dit weer opgepakt en heeft
het centrum zijn oorspronkelijke taak teruggekregen. Inmiddels heeft er, met behulp van veel vrijwilligers,
een fikse verbouwing plaatsgevonden. Van het centrum wordt opnieuw volop gebruik gemaakt.
gebruik van het Willibrordcentrum
het eerste aanspreekpunt is.
Enthousiasme
Via Cees loopt de planning van de
zalenverhuur, het halen en terugbrengen van de toegangssleutel en
de eindafsluiting. Bijna elke dag is
Cees in het centrum te vinden en
onderhoudt hij de contacten met
iedereen.
Hij is verantwoordelijk voor de
elektronica en neemt andere kleine
klussen voor zijn rekening. Bij het
grotere werk, zoals nu het plaatsen van een nieuwe vloer en een
verzinkbaar biljart, probeert hij
met zijn enthousiasme kundige
vrijwilligers te benaderen en te
motiveren om te helpen. Cees put
hiervoor uit een poule van ongeveer veertig vrijwilligers met ieder
hun eigen expertise. Hij vindt het
geweldig fijn dat er zoveel werk
verzet wordt. Ook vindt Cees het
heel belangrijk dat dit alles in een
gemoedelijke sfeer gebeurt en dat
‘zijn’ vrijwilligers zich thuis voelen
in het Willibrordcentrum.

Cees Markus tijdens het wekelijkse overleg met Maria Schakenraad. Op de
achtergrond een originele linoleumsnede van de Norbertijner kunstenaar
Michael van Helvert (1912-1982)

Tekst: Annie van den Berg Vivaan

Cees, inmiddels gepensioneerd,
is altijd actief geweest in het verenigingsleven. “Voorheen heb ik
in het jongerenwerk gezeten zoals het jeugdcarnaval, de vakantieweek, de jongerensociëteit, de
Sinterklaasviering en het oranjecomité. De organisatorische kant
vond ik leuk, maar het begeleiden
van jongeren die veel aandacht

vragen was voor mij een echte uitdaging”, zegt Cees, die daarnaast
ook twaalf jaar voor het CDA in de
gemeenteraad heeft gezeten.
Nu richt hij zijn vrijwilligerswerkzaamheden op een andere generatie. Van zijn - ook aanwezige
- collega-bestuursleden begrijp ik
dat Cees vooral bij het dagelijkse

Contact
Het leuke aan vrijwilligerswerk
vindt Cees het contact met mensen. “Ik doe ook vrijwilligerswerk
op Laverhof. Deze mensen kunnen niet praten, maar dan probeer
ik op een andere manier contact
te maken. Door hoe de mensen
hierop reageren, krijg ik er zo veel
voor terug.”
Over eventuele nieuwe ontwikkelingen zegt Cees: ”Wat mijzelf
betreft niet, maar wel voor het
Willibrordcentrum. Met de veranderingen van nu proberen wij voor
straks een soort inloopsociëteit te
maken voor de dorpsbewoners.”
Ik vind dit een prachtig initiatief en
wens hem veel succes toe.

mooi vanhans manders
Mijn vader is momenteel inwoner van Bernheze.
Hij verblijft immers sinds enkele maanden op
de revalidatieafdeling van Laverhof, hier in
Heeswijk. Op 28 mei is hij in zijn huis in Uden,
mijn geboortehuis, gevallen en heeft daarbij zijn
bovenbeen gebroken. Als ik dit schrijf, is hij nog 90.
Als u dit leest, is hij inmiddels 91 en hebben we
zijn verjaardag in familiekring gevierd.
Na de val was pa even bang dat hij nooit meer zou kunnen lopen.
Maar inmiddels loopt hij met behulp van een rollator alweer
flink rond door de gangen van Laverhof. Hij heeft het er goed
naar zijn zin, maar vindt het toch fijn dat hij over een paar weken
weer terug mag naar zijn vertrouwde plek in de Waterstraat in
Uden. Zijn levenslust is door de val ongebroken.
De belangrijkste hobby van mijn vader is schrijven. Vroeger
schreef hij het personeelsblad van de fabriek waar hij werkte
helemaal vol. De laatste vijfentwintig jaar schrijft hij vooral
veel voor het bisdom in Den Bosch, waar hij nog steeds
vrijwilligerswerk doet. Maar ook van iedere verjaardagskaart
die hij voor zijn (klein)kinderen schrijft, maakt hij veel werk.
Schrijven is zijn lust en zijn leven.
Dat hij de liefde voor het schrijven heeft overgebracht op een van
zijn zoons, vervult hem met vaderlijke trots. Daarover schreef ik
twee jaar geleden het onderstaande gedicht.
Fan
Wanneer het aan mijn oude vader lag
Dan zou ik zeker veel bekender wezen.
Dan werden mijn gedichten veel gelezen
En had men voor mijn schrijfsels veel ontzag.
Wat hem betreft zou ik sinds jaar en dag
Reeds als talentvol schrijver zijn geprezen.
Mijn ster is in zijn hoofd zo hoog gerezen
Dat ik met werken stoppen kan. Maar ach
Zijn waanbeeld kan de waarheid niet verhullen:
Het feit dat ik een amateurtje ben
Die thuishoort in de rij der onbenullen.
Maar desondanks, ik klim steeds in de pen.
Al zal ik nooit mijn vaders droom vervullen
Ik koester hem als allergrootste fan.
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Laat uw huidige verzekeringspakket
door ons geheel vrijblijvend vergelijken
op kwaliteit en prijs.

FIKSE KORTINGEN OP
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Weijen 16 | 5388 HN Nistelrode | 0412 610071
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We moeten ruimte maken voor
de nieuwe wintercollectie daarom
van 2 t/m 12 september

Kom snel langs
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Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-291205
of 0413-291980
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ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860

Praktijk voor natuurgeneeskunde Marianne
van Lith viert 2-jarig bestaan
NISTELRODE - Twee jaar geleden, op 9 september, is Marianne van
Lith gestart met haar praktijk voor natuurgeneeskunde, nadat ze een
opleiding had gevolgd van vijf jaar op de Hogeschool voor Natuurgeneeskunde in Arnhem.

bernheze
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
Thuiszorg Pantein
Voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
Heesch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu
Heeswijk-Dinther
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
Zorg thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
Nistelrode / vorstenbosch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij
de RegioApotheek in het
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Loosbroek
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.

Marianne van Lith

Inmiddels heeft ze nog meer ervaring opgedaan door mensen te
mogen behandelen en te begeleiden op hun weg naar een goede
gezondheid. Door een aantal na-

scholingen te volgen heeft Marianne nog meer nieuwe inzichten
gekregen waardoor ze nog meer
resultaten boekt bij klachten.
Darmklachten, reumatische klach-

ten, huidklachten en allergieën zijn
de meest voorkomende klachten,
vaak is het een gevolg van een
slecht werkende darm. Voeding
speelt een belangrijke rol om klachten aan te pakken, daarom heeft
ze haar diploma voor voedingscoach behaald. Goede voeding
is een eerste vereiste en wanneer
er tekorten zijn ontstaan doordat
bijvoorbeeld de darmwerking niet
optimaal is, kan Marianne van Lith
adviseren welke aanvullingen nodig zijn.

Agenda september
t/m december 2014
Kruidenwandeling,
herfst/najaar:
Zaterdag 13 september van
10.00 tot 12.00 uur
Kookworkshop Oergondisch
genieten lunch:
Zaterdag 20 september van
10.00 tot 15.00 uur
Vrijdag 24 oktober van
10.00 tot 15.00 uur
Donderdag 13 november van
10.00 tot 15.00 uur

Belangstellenden kunnen bij Marianne terecht voor een natuurgeneeskundig consult voor alle klachten. Welke behandeling wordt
voorgeschreven, wordt in overleg
met de cliënt besloten. Dit kunnen
kruiden, voedingsadviezen of een
lichaamsgerichte therapie zijn of
een combinatie van deze drie.

Workshop zalf en
crème maken
Woensdag 1 oktober van
10.00 tot 12.00 uur.
Zaterdag 11 oktober van
10.00 tot 12.00 uur.
Dinsdag 4 november van
14.00 tot 16.00 uur.
Donderdag 11 december van
14.00 tot 16.00 uur.

Dat Marianne veelzijdig is, blijkt
wel uit de activiteiten die ze organiseert, in de agenda is te zien
wat er in het najaar wordt georganiseerd.

Aanmelden via
vanlith.marianne@gmail.com
of 0412-613091.

Nationale Ziekendag bij
Zonnebloem Nistelrode
Sportmassage | Ontspanningsmassage | Chronische klachten | Brabantse Hammam

Schoolstraat 22, 5476 KK Vorstenbosch | Tel.: 06 - 20 48 02 77
Mail: info@brabantmassage.nl | Internet: www.brabantmassage.nl

Inloopochtend
Uden – Mensen die borstkanker hebben of hebben gehad, worden
donderdag 4 september 2014 weer hartelijk ontvangen door vrijwillige
ervaringsdeskundigen in ziekenhuis Bernhoven,
locatie Uden.
Elke eerste donderdag van de maand krijgen zij
de gelegenheid om met lotgenoten onderling te
praten en ervaringen uit te wisselen. De bijeenkomst wordt gehouden in een van de vergaderruimtes van Bernhoven van 10.00 tot 11.30 uur.
Aanmelden is niet nodig, toegang is gratis.

Zon, zee, zomer… genieten en relaxen.
Vooral geen gedoe. En er op elk moment
tóch perfect verzorgd uitzien. Hoe?
Met permanente make-up!

Uw huid verjongt van binnenuit!
Lekker makkelijk. Dat is één. Maar permanente
make-up biedt zoveel méér:
• Professionele modellering van uw wenkbrauwen.
Goed gevormde wenkbrauwen geven het effect van
een optische lift en zorgen voor een stralende, open
blik.
• Mooi geaccentueerde ogen. Een perfect aangebrachte permanente eyeliner geeft u een stralende oogopslag en versterkt de natuurlijke vorm van uw ogen.
En wat u ook doet: zwemmen, sporten, douchen… u
ziet er altijd verzorgd uit. Uitgelopen oogmake-up is
voorgoed verleden tijd!
• Perfect gevormde mond. Een subtiel liplijntje in de
kleur van uw lippen accentueert of perfectioneert uw
natuurlijke lipcontour. En met volledig ingekleurde
lippen heeft u altijd een mooi gevormde mond.
Subtiel, natuurlijk en professioneel zijn onze uitgangspunten. Omdat wij voortdurend scholing en training
volgen in het aanbrengen van permanente make-up
kunnen wij u een perfect resultaat garanderen. Een
veilige en prettige gedachte!

De jeugdigheidsinnovator voor het
gezicht.
De slankheidsactivator
voor het lichaam.

Meer informatie

Loop gerust eens bij ons binnen, wij adviseren u graag.

Hondstraat 10 - Vorstenbosch - 0413-34 36 74 - info@annelies-aarts.nl

www.annelies-aarts.nlfrom A to Beautiful

HONDSTRAAT 10 | VORSTENBOSCH | [ T ] 0413 - 34 36 74 | [ E ] INFO@ANNELIES-AARTS.NL | [ I ] WWW.ANNELIES-AARTS.NL

NISTELRODE - Zondag 14 september is de Nationale Ziekendag.
Dat is een dag dat Nederland extra
aandacht heeft voor alle zieken.
De Zonnebloemafdeling Nistelrode wil die week alle Nistelrodese
zieken een hart onder de riem ste
ken.
Inwoners van Nistelrode wordt gevraagd de namen en adressen van
zieke dorpsgenoten (buurt, familie,
vader, moeder, etc.) vóór 8 september door te geven: Dinie v.d.
Ven, Kruistraat 24, 0412-61176 of
via venhome@home.nl
Om de zieken blij te maken is aan
kinderen van de basisschool gevraagd een tekening te maken

voor de zieke Nistelrodenaren. Dat
geldt natuurlijk ook voor de kinderen die buiten Nistelrode basisonderwijs volgen. Inleveren: Dinie
v.d. Ven of via venhome@home.nl

www.mooinisseroi.nl

Informeert, boeit en interesseert

zet al ruim zeven jaar Nistelrode op de kaart

ie
arscollect
a
j
a
n
e
w
Nieu
!!!
is binnen

Keuze uit meer dan

500 verschillende
dameslaarzen & schoenen
Pumps, laarzen, enkellaarsjes,
steunschoenen, mode gympen, enz.
‘t Dorp 22 HEESCH

Tel: 0412 47 49 97
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Lintje voor riek Pennings op jubileumavond
van buurtvereniging schoolstraat

Burgemeester Marieke Moorman met Riek Pennings

Foto: Michel Roefs

HEESWIJK-DINTHER - Het 40-jarig bestaan van buurtvereniging de Schoolstraat uit Dinther werd dit weekeinde gevierd met leden en oud-leden in de tuin bij Harrie en Gerda van kaathoven. Het jubileum werd extra
feestelijk door het lintje voor Riek Pennings.
Onder deze buurtvereniging vallen de Schoolstraat, Avesteinstraat,
Raadhuisplein, AA-brugstraat en
Laverdonk. Henk Habraken woont

14

hier ook, dus hij luisterde de middag op met wat liedjes over de
buurt. Daarna kwam burgemeester Marieke Moorman binnen. Zij

• Rolluiken
• Screens
• Zonneschermen
• Overkappingen
• Horren & Hordeuren
• Raamdecoratie

ZONDAG

SEPTEMBER

van 11.00 tot 17.00 uur

GROTE BRADERIE
LIVEMUZIEK
KOOPZONDAG

GR ATIS

TO E G A N G

reikte bossen bloemen uit aan de
tien leden van de buurtvereniging
die al 40 jaar lid zijn: Henk Habraken, Dorine v.d. Heuvel, Fien van

Al 10 jaar hét adres voor een vakkundig
advies op maat en een snelle service!
Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490 • www.decozonwering.nl
Showroom open: vr. 13.00 - 18.00 uur, za. 10.00 -15.00 uur. Ma. t/m do. op afspraak.

der Heijden, Lien Eymberts, Dinie
de Laat, Gerard en An van Dijk,
Laurens en Wilma v.d. Bogaard en
Riek Pennings.
De burgemeester gaf aan dat ze
natuurlijk niet alleen voor het
uitreiken van de bossen bloemen kwam en nog iets speciaals
in petto had voor Riek Pennings
- Meulemeesters. Die had intussen wel wat in de gaten omdat ze
haar kinderen en kleinkinderen zag
binnenkomen. Riek werd tot haar
verrassing benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau. Zij ontving de onderscheiding voor haar
verdiensten sinds 1986, het jaar
waarin ze voorzitter werd van de
buurtvereniging. Naast haar voorzitterschap organiseert Riek mede
diverse activiteiten zoals fietstochten en kindermiddagen.
Iedere dinsdagavond is Riek aanwezig bij de kienavond die samen
met Vogelvereniging Vogelvreugd
in Dinther wordt georganiseerd.

Van deze vogelvereniging is zij bovendien vanaf 2003 penningmeester.
Ook is Riek vrijwilligster bij het
Cultureel Centrum Servaes in
Heeswijk-Dinther. Zij fungeert als
gastvrouw en draait bardiensten.
Verder is zij al tien jaar bezorgster
van het maandblad D’n HaDeejer
en is sinds vijf jaar gastvrouw bij
de Kilsdonkse Molen in HeeswijkDinther.
Riek Pennings staat bekend als
enthousiast, een drukke verteller,
nooit uitgepraat, al werd ze hier
wel iets stiller van. De leden van de
buurtvereniging hopen dat ze nog
heel lang voorzitster wil blijven.
Riek was helemaal verrast en zeer
blij en wist niets uit te brengen.
De hele buurt zong ‘Lang zal ze
leven’, hierna had Henk Habraken
nog een mooi liedje ‘Riek ge bent
nu gedecoreerd‘.
Het was nog lang gezellig bij
buurtvereniging de Schoolstraat....

Hartelijk welkom
TE
HUUR

ALLES MOET WEG

UITVERKOOP
SEPTEMBER

Faya Shop

Decoratie-, Relatie- en Feestartikelen
John F. Kennedystraat 3a - 5384 GA Heesch - 0412-474773 - www.fayashop.nl

WARM AANBEVOLEN
Naast onze bekende worstenbroodjes hebben wij ook heerlijke saucijzenbroodjes.
Een heerlijk gekruid worstje in luchtig bladerdeeg. Even in de oven en klaar.
Er ís verschil in het een of het andere saucijzenbroodje, proeft u zelf maar.
Deze week krijgt u bij 2 broden er 2 voor de prijs van 1.
Bij aankoop van

2 broden

naar keuze

2

Sauc
broodjesijzen-

de bakkers Lamers

Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl
akkers: in onze webshop!
U tkunt
de bbestellen
ip vanook
s:
e bakker
tips van d
olnlebonl
b
n
e
r
o
k
d
l
Wankere meergrane € 1,95
do
,50
5 stuks € 2

Kersenvlaai € 6,95
5 personen

geldt van 4-9 t/m 10-9-2014

1,50

normaal 3,00

ons bladerdeeg maken we natuurlijk met roomboter… het saucijsje moet ook helemaal goed zijn… en dan warm uit de oven, mmm…
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Bernhezefamilieberichten
In onze rubriek ‘familieberichten’ plaatsen wij aankondigingen van geboorte, overlijden, jubilea, dankbetuigingen, felicitaties en veel meer. Met het plaatsen van uw familiebericht bereikt u in Bernheze alle huishoudens omdat de krant elke week in elk huis op de mat valt.

Bovendien hebben wij een extra service
Als u een familiebericht in de DeMooiBernhezeKrant plaatst, wordt deze automatisch doorgeplaatst op onze site
met familieberichten: www.bernhezefamilieberichten.nl.
Het bericht blijft hier gedurende langere tijd op staan en het biedt mensen de mogelijkheid een bericht
voor u achter te laten op de site. U kunt kiezen of u de tekst zelf aanlevert of door ons laat maken. U
kunt ook een afbeelding aanleveren van een kaart die uw familiebericht al bevat. Laat u eens informeren over de mogelijkheden. T. 0412-795170.

Cursus
‘Omgaan met
dementie’
Bernheze/Oss - Op woensdag
17 september 2014 start de cursus
‘Omgaan met dementie’ voor familieleden en mantelzorgers van
mensen met (beginnende) dementie. Bij voldoende belangstelling
een middag- en een avondgroep.
In de cursus komen onderwerpen
aan de orde als:
- Wat is dementie, wat zijn de
oorzaken, wat zijn de symptomen?
- Hoe ga je ermee om als de persoon met dementie gaat veranderen?
- Waar kun je terecht voor zorg
en hulp ? Zowel thuis als bij een
zorginstelling ?
- Hoe verwerk je verdriet?
- Hoe zie je de toekomst?
De cursus wordt gegeven door Eef
Rubbens en Will van Huisseling.
De cursus start op woensdag 17
september 2014 van 14.00-16.00
uur én van 19.00-21.00 uur en
vindt plaats in het kantoor van
RIGOM (Anton Jurgenshuis) Schadewijkstraat 6 te Oss. Het zijn zes
bijeenkomsten (om de twee weken) en na een half jaar wordt nog
een terugkombijeenkomst georganiseerd. De kosten voor de cursus
zijn € 20,- (inclusief cursusmap en
koffie).
Meer informatie:
Eef Rubbens RIGOM tel. 041265 32 33 / erubbens@rigom.nl.

Van de ouderenadviseur

Arme ouderen
Heesch – De armoede rukt weer op in ons land. Met name ouderen zijn een risicogroep. Velen hebben geen of slechts een klein pensioen naast hun AOW-uitkering.
Voor hen is het niet eenvoudig om rond te komen in deze tijd. Er zijn wel mogelijkheden voor financiële ondersteuning, maar juist ouderen hebben er moeite mee om
daar gebruik van te maken. Zij zijn opgegroeid in een tijd waarin het een schande
was om je hand op te houden. Voor die ouderen is het misschien goed om zich te
realiseren, dat die financiële ondersteuning betaald wordt uit de belasting. Je hebt
er dus zelf aan meebetaald. En hoewel de criteria voor financiële ondersteuning
steeds strenger worden, zijn er nog wel mogelijkheden voor mensen die het echt
nodig hebben.

Harrie langens
Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl
Jongerenwerk/ J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van de Berg
Perry van der Wal
Sanne van Susteren
ingrid.engelbart@vivaan.nl
www.jongerenwerkbernheze.nl
Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl
Ouderenwerk
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
Angelique Vriends (MaS)
0412-474851
info@vpbernheze.nl

Bijzondere Bijstand
Als 65-plussers per maand netto minder inkomen hebben dan € 1.461,93 (echtparen) of € 1.062,12 (alleenstaanden), dan kunnen ze recht hebben op Bijzondere
Bijstand. Die is er om mensen vooruit te helpen die door bijzondere omstandigheden bepaalde extra kosten niet kunnen betalen. Bijvoorbeeld omdat ze langer dan
zes maanden aangewezen zijn op thuiszorg of chronisch ziek zijn. Of omdat ze ex-

“Nogal wat ouderen zitten financieel erg krap, terwijl dat niet nodig
is. Aanvragen van toeslagen, declareren van zorgkosten en geld
terugvragen bij de belastingdienst vinden zij zo ingewikkeld, dat
ze het er maar bij laten zitten”, aldus Harrie Langens, één van de
vrijwillige ouderenadviseurs in Heeswijk-Dinther en Loosbroek.
tra kosten moeten maken om zelfstandig te kunnen blijven wonen; denk aan kosten voor alarmering, maaltijdvoorziening of servicekosten in een aanleunwoning.
Voor de ziektekostenverzekering kunnen mensen met een laag inkomen de zorgtoeslag aanvragen. Om de huur van een woning betaalbaar te houden, kan de
huurtoeslag aangevraagd worden. En vrijwel elke oudere kan van de Belastingdienst geld terugvragen. Door allerlei aftrekposten is dat vaak meer dan je zou
denken.
De ouderenadviseurs van Rigom en Vivaan kunnen ouderen helpen om hun financiën op een rijtje te zetten en hen informeren en adviseren over mogelijkheden voor
financiële ondersteuning. Voor hun namen en telefoonnummers kunnen inwoners
van Heeswijk-Dinther en Loosbroek op werkdagen tussen 9.00 en
13.00 uur bellen naar Vivaan in Veghel 0413-367309. Inwoners van
Vorstenbosch, Nistelrode en Heesch kunnen belllen naar Rigom in
Oss 0412-653232.

Week van de
alfabetisering:
het is tijd voor taal
BERNHEZE - De week van de alfabetisering is dit jaar van
maandag 8 september tot en met zondag 14 september.
Het thema is: het is tijd voor taal.
Landelijk maar ook in de gemeente Bernheze is 1 op de
9 inwoners laaggeletterd. Laaggeletterdheid is in de gemeente Bernheze gelukkig een speerpunt.
Er zijn op dit moment drie gratis cursusgroepen voor mensen die laaggeletterd zijn. Er is nog ruimte voor nieuwe
cursisten. Wellicht is dit wat voor u als u ook:
- af en toe moeite
heeft met de Nederlandse spelling
- samen met uw kleinkind een boekje wilt
lezen en als dit nu
nog niet lukt
- moeite heeft om een
mailtje te sturen of
moeite heeft om een
formulier in te vullen
- de stukjes in een
krant wilt begrijpen.
Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Vivaan.
Bel: 0412-647975.
Email: lerengewoondoen@vivaan.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op
www.vivaan.nl
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Spanjers voor Dier en Tuin heeft
nu ook een vestiging in Heesch
Aanbiedingen geldig van 5 t/m 11 september 2014
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

€ 4,95

500 gram nasivlees
500 gram gemarineerde

€ 4,95

varkensreepjes

orst € 0,89

100 gram boterhamw

Uw kwaliteitsslager

Tramstraat 15 - 17 • 5388 GE Nistelrode • Tel.: 0412-611282

Peter en Margreet Spanjers; gastvrij en met verstand van zaken 

Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

HEESCH – Aan de Schoonstraat 2A in Heesch is Faunaland verdwenen. Voor de vaste klanten is het een week
behelpen, maar dan kunnen ze weer op dit adres terecht, bij Spanjers voor Dier en Tuin. Op 5 september zal
de compleet nieuw ingerichte winkel haar deur openen. Alleen zal vanaf dan op de gevel ‘Spanjers voor Dier
en Tuin’ prijken.
ling. Peter en Margreet zijn toen
met eigenaresse Germaine Hilgers
van Faunaland gaan praten én met
hun kinderen. Hoewel die nog studeren, hebben twee van de drie
kinderen de ambitie in het voetspoor van hun ouders te treden.
Maar, zover is het nog lang niet.

DI S

CU
S

Peter en Margreet Spanjers zijn
niet over een nacht ijs gegaan bij
de beslissing om Faunaland over te
nemen en aan de Schoonstraat een
speciaalzaak te vestigen voor dier
en tuin onder de vlag Discus.
In Schaijk zijn ze al jaren eigenaar
van Spanjers voor Dier en Tuin en
zijn er zelfs de derde generatie

de juiste
keuze!

Biologisch groente pakket + recepten
elke woensdag (op bestelling)
Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen

‘Ruimte voor knaagdieren en hun
benodigdheden en tuingereedschap’
Spanjers met deze specialisatie.
Opa Spanjers begon in 1938 als
maalderij en dit werd successievelijk uitgebreid met andere zaken die voor boeren van belang
waren. Riet Spanjers, moeder van
Margreet, veranderde de zaak in
Spanjers voor Dier en Tuin, waardoor ook de consument met kleine
huisdieren geholpen kon worden.
Overname
Het echtpaar Spanjers hoorde via
een vertegenwoordiger dat er kansen waren voor een extra zaak voor
dierenbenodigdheden in Heesch.
Heesch kennen Peter en Margreet
als een dorp met regionale uitstra-

Eerst wordt nu de speciaalzaak ingericht volgens het concept Discus
Spanjers voor Dier en Tuin met
ruimte voor knaagdieren, vogels
en vissen en hun benodigdheden.
Maar ook voor uw hond en kat
wordt het assortiment uitgebreid.
Daarnaast komt er ruimte voor
tuingereedschap, zaden en bestrijdingsmiddelen.
Opening
Op 5 september zal Spanjers voor
Dier en Tuin om 9.00 uur haar deur
openen. Vanaf die dag zullen Peter
of Margreet in de zaak aanwezig
zijn, maar ook Germaine Hilgers

Bezoek
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl
www.mooihdl.nl
INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

en Sanne van Kessel zullen u na 5
september met hun kennis en kunde behulpzaam zijn. Fijn om vertrouwde gezichten te zien met een
nieuw en uitgebreid assortiment.
Op 5 en 6 september ontvangen
alle betalende klanten een attentie,
maar de week van 4 oktober is bepaald als feestweek voor Spanjers
voor Dier en Tuin Heesch.
En, tijdens ‘Heesch presenteert’ is
de winkel gewoon open. Leuk om
even met de kinderen binnen te
wippen om rond te neuzen.

Autowassen

Nieuw! Nieuw!

Desem
Havermik

Proefprijs

1,00

Bereid met haver en appelstroop

€1,-*

Nieuw! Nieuw!

Appelfleurtje

4,95

Nu

Wenerbodem met krenten,
abrikozen en appels uit de streek

Win leuke prijzen zoals een Apple iPad, weekend Appelscha en een jaar
lang gratis appeltaart tijdens onze appelweken, check

Ze zijn er weer!

Anijskrollen
met honing uit de Maashorst

Altijd
goedkoop
tanken
* Programma 6,
bij 10L getankt

Stoofschotel 500 gram
€ 1,50
Bananen chiquita/turbana 1 kilo
€ 1,50
Appels/peren (nieuwe oogst) 1 kilo v.a. € 0,75
Appels (nieuwe oogst) kist 12 kilo
€ 6,00

Bavaroise
AppelCaramel

4 + 2 GRATIS
Lekker met speculaas!

2 stuks voor

1,95

Van Mook
De Echte Bakker

Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
www.vanmook-echtebakker.nl

Hescheweg 223 - OSS

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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Filmhuis De Pas klaar

nieuwe cursussen bij de Eijnderic
HEESCH - Bij de Eijnderic gaan
binnenkort twee nieuwe cursussen
van start.

Vinyasa Yoga is een yogastijl die minder intensief is dan Power yoga en
meer ritmisch dan Hatha yoga. Soepele, elegante asana´s die in elkaar
overvloeien in een zachte flow op het
ritme van je adem. Jij bepaalt je eigen
flow. De houdingen en ademtechniek
vergroten je spierkracht, souplesse en
vitaliteit, terwijl de meditatieve werking van de flow ontspanning brengt.
Als je houdt van inspannen met je lichaam en ontspannen van je geest en

je wilt graag de twee meer met elkaar
verbinden, zul je deze vorm van yoga
prettig vinden. De opgedane kracht,
flexibiliteit en positieve energie neem
je mee in je dagelijkse leven. De docent Marina is geïnspireerd door
Shiva Rea, grondlegger van de Flow
yoga, “omdat alles erin zit waar ik blij
van word!”. Er is op maandag 29 september een gratis proefles om 9.30
uur. Aanmelden hiervoor kan bij de
Eijnderic.
De gemeentepolitiek van
Bernheze:
de vijf docenten van deze cursus, al-

len ex-raadsleden van de gemeente
Bernheze met een langdurige ervaring, vinden het van belang dat inwoners van Bernheze zich betrokken voelen bij de gemeente en haar
bestuur. Tijdens de eerste vier cursusavonden wordt geleerd hoe bestuurlijk Nederland en de gemeente
Bernheze organisatorisch in elkaar
zitten.
De volgende vier avonden gaan we
interactief aan de slag met de bestuurlijke processen van de gemeente
Bernheze en bezoeken we commissievergaderingen en de raadsvergadering om te zien hoe door de

HEESCH - Vanaf 15 september
komt Filmhuis De Pas weer met de
maandelijkse films op de maandagen dinsdagavond. De eerste film is
12 YeArs A sLAve.

raadsfracties met onze stem wordt
omgegaan. En wellicht vindt u het
daarna zo interessant, dat u zelf ook
politiek actief wordt.
Startdatum maandag 22 september
19.30 uur – 22.00 uur.

Meer informatie en inschrijven via info@eijnderic.nl / www.eijnderic.nl / 0412-454545

Is jouw eerste voorletter*een J?

naar
de ﬁlm
*Eerste voorletter volgens ID een J, niet geldig op zaterdagavond. Actie geldt t/m 14 september 2014. Niet geldig
i.c.m. andere kortingen. De normale toeslagen blijven van toepassing. Kaarten vooraf afhalen is niet mogelijk.

Gratis reserveren: 0413 - 27 16 16

of

via www.taketen.nl

Bij het filmhuis zijn de entreekaarten
€ 5,- per kaartje. Abonnementen
zijn verkrijgbaar voor € 32,-, waarbij
negen films te bezoeken zijn.
De kadokaart is ook dit jaar weer te
koop bij de balie van De Pas. Een
leuk idee om een broer, zus, vriend,
vriendin of bijvoorbeeld buurman/vrouw kado te geven.
Daarnaast zal er in de maanden oktober en november ook tweemaal
per maand op zondagmiddag een
filmvoorstelling te zien zijn. Info
hierover is verkrijgbaar bij de balie
van De Pas.

Ladies night
Loosbroek - In CC De Wis organiseren wij op 19 september een
fantastische Ladies Night voor
alle dames uit bernheze en verre
omtrek die een gezellige avond uit
willen met vriendinnen, collega’s,
moeder, oma’s, (schoon)zus, etc.
Een leuke beurs van 19.30-23.00
uur voor dames om lekker rond te
snuffelen en producten te kopen.
Op deze avond komen er exposanten die hun bedrijf/product komen
promoten in een stand door middel van workshops, demonstraties,

Ondernemen in Bernheze, Maasdonk en Lith

Uitnodiging gratis seminar

Peter van Uhm

Het Ondernemerslokaal nodigt u graag uit voor een inspirerend seminar voor ondernemers, op
woensdagavond 1 oktober in Cultureel Centrum De Pas in Heesch. Spreker tijdens het seminar
is voormalig commandant der Nederlandse Strijdkrachten Peter van Uhm.
Generaal van Uhm neemt u tijdens zijn bevlogen verhaal mee in de keerpunten uit zijn carrière die hem
gevormd hebben tot wie hij nu is. Van bakkerszoon tot generaal. Vanuit een middenstandsgezin met visie,
eerlijkheid en duidelijkheid als commandant en leider door de rangen opgeklommen tot Commandant der
Strijdkrachten, een functie op het raakvlak van de militaire en politieke wereld. Met anekdotes snijdt hij
onderwerpen als leiderschap, teambuilding en crisis, time- en stressmanagement aan.
Ook wordt tijdens deze avond het nieuwe Ondernemerslokaal programma 2014-2015 tijdens het seminar
gepresenteerd. Daarnaast besteden we kort aandacht aan het 25-jarig jubileum van Judith Cok, directeur
Bedrijven Rabobank Bernheze Maasland.

Aanmelden kan op www.ondernemerslokaal.nl. Klik op de banner en schrijf u in.
Wacht niet te lang met aanmelden zodat u zeker bent van een plaats.

Datum
1 oktober 2014
Ontvangst
20.00 uur
Locatie
Cultureel Centrum De Pas, Heesch

Programma
20.00 uur
Ontvangst
20.30 uur
Welkom door Joep Kok,
directievoorzitter
Rabobank Bernheze Maasland
20.45 uur
Presentatie spreker
Generaal Peter van Uhm
21.45 uur
Afsluiting en netwerkborrel
21.45 uur
Gelegenheid tot het stellen van
vragen

Het Ondernemerslokaal, het kennis – en netwerkplatform voor ondernemers in Bernheze, Maasdonk en de omgeving van Lith, ondersteund door de fondsen van Rabobank Bernheze Maasland.
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voor nieuw filmseizoen
Lezers van DeMooiBernhezeKrant
worden wekelijks op de hoogte gehouden over het programma van
Filmhuis De Pas.

ronnie en nancy winnen
boretti buitenkeuken

aan het werk

WILT U OOk EEN VACATURE PLAATSEN?
Stuurt u ons de informatie en het logo en wij maken de
advertentie voor u op in het daarvoor passende formaat.
HEbbEN DE ONDERSTAANDE VACATURES
NIET DE GEWENSTE bAAN VOOR U?

Veel mensen zijn naarstig op zoek naar werk. De redactie van
DeMooiBernhezeKrant geeft werkeloze Bernhezenaren de kans om
zich gratis te presenteren via deze krant. Bent u werkloos en wilt u een
oproep plaatsen in DeMooiBernhezekrant? Stuur dan een mail met een
duidelijke (pas)foto en een tekstbestand (maximaal 150 woorden) naar:
info@demooibernhezekrant.nl

Wil jij kans maken
op 2 gratis
filmkaartjes?
Stuur dan een mail naar
info@demooibernhezekrant.nl
voor maandag 12.00 uur.

DIRECT
GEZOCHT

HEESCH - bij De bakkers Lamers stond de buitenkeuken te glanzen,
wachtend op een nieuwe eigenaar. bij iedere aankoop vanaf € 5,- kreeg
men een stempel. Met voldoende stempels, kon de stempelkaart ingeleverd worden. Dit kon leiden tot een nieuwe buitenkeuken ter waarde
van € 650,- .

proeverij en verwennerij.
Tijdens deze Ladies Night kunnen
alle dames in een sfeervolle zaal
genieten van een heerlijk avondje
uit. Na afloop is er nog een After
party. We zien u graag op onze Ladies Night in Loosbroek!
Organisatie Ladies Night
Loosbroek

Nancy van Laarhoven (Heesch)
kwam samen met zoon Mink de
prijs in ontvangst nemen, maar:
“Eigenlijk mocht mijn man dat
doen, hij is ook het brood komen
halen en heeft de stempelkaart ingevuld en ingeleverd.”
De winnares vertelt blij dat haar
tuin net helemaal klaar is om nog
even te genieten van de mooie nazomerdagen die eraan komen en
daar past deze buitenkeuken helemaal bij.

Ilse Lamers vertelt dat veel klanten
gespaard hebben voor de prijs en
verzekert ons: “Er is in geen geval
sprake van spaarmoeheid. Er werden zelfs nog 350 spaarkaarten
ingeleverd die gehusseld zijn in de
grote pot.”
Nadat de winnares van Ilse Lamers
de felicitatie in ontvangst genomen
had, kreeg ze de belofte dat bij de
ingebruikname van de buitenkeuken een heerlijk tapas stokbroodpakket geleverd zou worden.

Systeembeheerder (m/v)
Fulltime functie: 40 uur
Functie omschrijving
In deze veelzijdige functie houd je je voornamelijk bezig
met systeembeheer, applicatiebeheer en netwerkbeheer.
Je bent zelfstandig en denkt mee aan de continue
doorlopende ontwikkelingen. Je draagt zorg voor 100
werkplekken en je bent het aanspreekpunt voor het
ondersteunen collega’s.

Advertorial

Leer Argentijnse tango in een dag

BernHeze – De Argentijnse tango is opnieuw aan een veroveringstocht bezig. En dat is niet zomaar. Het is
een gepassioneerde veelzijdige dans waar echt ‘samen dansen’ actief centraal staat. Altijd al nieuwsgierig
geweest naar de tango, maar de stap nog steeds niet niet gezet? Nu is je kans.
Leeftijd is onbelangrijk. Danservaring is niet vereist! Op elk niveau
kan je veel plezier beleven aan
deze dans. Op deze dag leer je alle
belangrijke basisbeginselen van de
tango. Je krijgt een goed beeld van
de Argentijnse tango, de sfeer en
zeker ook de muziek. Het wordt
een leuke, intensieve dag die je
niet snel zult vergeten!

Functie-eisen
• Kennis van Citrix
• Kennis van Exact, Pick-iT, Sumatra
en Synergy Enterprise
• Kennis van handhelds, printers en labelprinters
• Kennis van SQL, SAN-systeem, virtuele servers
(Hyper-V) en VoIP zijn pre’s

Kijk voor meer informatie op:
www.dewitschijndel.nl/info/vacatures
Rooiseweg 22 • Schijndel • Tel.(073) 5492356
Openingstijden: Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE ONLINE WINKEL OP

intensieve bootcamp
argeNtijNse taNgo
Op zondagmiddag 21 september
is in ‘De Stuik’ in Vorstenbosch de
bootcamp‚ ‘Leer de Argentijnse
tango in 1 dag’.
Voor allo info:
www.tangobello.wordpress.com

Op zondag 21 september
van 13.30 - 17.00 uur.
De Stuik, Schoolstraat 14,
Vorstenbosch
Prijs: € 40,- per persoon
Inschrijven/info:
tangobello2014@gmail.
com

Vrijwilligerspunt Bernheze zoekt

Liefhebbers voor tuinieren
in de ecologische tuin bij de
Abdij van Berne
De IVN is een vereniging voor natuur- en milieu educatie, die op
zoek is naar enthousiaste vrijwilligers die voor langere termijn
de ecologische tuin bij de Abdij van Berne willen onderhouden.
De werktijden kunnen in overleg bepaald worden.
Vragen? Meer weten?
U kunt contact opnemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze,
De la Sallestraat 3 Heesch, 0412-474851,
vpbernheze@vivaan.nl, www.vivaan.nl

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!
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op leeftijd
Computercursus voor
beginners en gevorderden
HEESWIJK-DINTHER - DOP in
Heeswijk-Dinther start in september weer met diverse cursussen en
workshops voor senioren.

Beweegtuin Cunera/De Bongerd

van 19.30 - 21.30 uur. De kosten
bedragen € 30,-, inclusief lesmateriaal.

Cursus kennismaken met Windows 8 bestaat uit zes lessen van
twee uur.
Start maandagavond 22 september van 19.30 - 21.30 uur. De
kosten bedragen € 45,-, inclusief
lesmateriaal.
Workshop kennismaken met de
iPad bestaat uit vier lessen van
twee uur.
Start dinsdagmiddag 23 september
van 13.30 - 15.30 uur. De kosten
bedragen € 30,-, inclusief lesmateriaal.
Workshop Albelli fotoboek maken
van drie uur.
Woensdagavond 24 september
van 19.00 - 22.00 uur. De kosten
bedragen € 39,50. Na afloop krijgen cursisten van Albelli per email
een kortingscode ter waarde van
€ 18,50 die te gebruiken is bij de
bestelling van een fotoboek.
Cursus Internet en E-mail bestaat
uit zes lessen van twee uur.
Start donderdagmorgen 25 september van 9.30 – 11.30 uur.
De kosten bedragen € 45,-, inclusief lesmateriaal.
Overstappen naar Windows 8 bestaat uit drie lessen van twee uur.
Start op donderdag 25 september

Cursus
Microsoft
Word
2007/2010 bestaat uit acht lessen
van twee uur.
Start dinsdagavond 4 november
van 19.30 – 21.30 uur. De kosten
bedragen € 55,-, inclusief lesmateriaal.
Cliënten van Laverhof aan het oefenen in de beweegtuin

Het inschrijfgeld voor deze cursussen en workshops bedraagt
€ 10,-. Dit bedrag zal verrekend
worden met het cursusgeld. De
cursussen en workshops worden
gegeven in het leslokaal bij CC
Servaes in Heeswijk-Dinther, waar
ook inschrijfformulieren beschikbaar zijn.
Voor meer informatie en aanmelden: Ben Beeftink, Donkerendijk
44, 5473 CS in Heeswijk-Dinther.
Tel.: 0413-291924.

Heeswijk-Dinther - De leden van de gymgroep van KBO Heeswijk zijn tijdens de afwezigheid van hun docente tijdens de vakantieperiode, iedere woensdagochtend tussen 9.00 en 10.00 uur fanatiek aan het gymmen geweest in de beweegtuin van Cunera/De Bongerd. Ook nu brengen ze nog regelmatig een bezoek aan
de beweegtuin. Zo houden ze hun mobiliteit en fitheid op peil. Bewonderenswaardig, maar ook belangrijk,
omdat blijven bewegen goed is voor de algehele gesteldheid.
Sjanet Adank, medewerker Welzijn bij Laverhof: “Wij zijn dan ook
heel blij dat wij met deze voorziening, gesponsord door de Rabobank Bernheze Maasland en de
gemeente Bernheze, de hele gemeenschap van dienst kunnen zijn.

Vanaf 4 september zal ook wekelijks een groep bewoners van Cunera/De Bongerd in de beweegtuin te vinden zijn. Wij hopen dat
meer groepen, verenigingen en individuele sporters van deze mogelijkheid gebruik gaan maken. Weet

u niet hoe, wij hebben oefeningen
beschikbaar. Vraag ernaar bij de
receptie.”
De beweegtuin ligt op het terrein
van Cunera | De Bongerd aan de
Zijlstraat 1 in Heeswijk. U bent van
harte welkom!

kbo vorstenbosch

KBO Bernheze
Kaderledenmiddag KBO Heesch
HEESCH - Elke twee jaar wil de
KBO afdeling Heesch extra aandacht geven aan de vele kaderleden, kartrekkers en andere vrijwillige doeners.
Een bescheiden dank zeggen aan
velen die elke week iets doen voor
anderen. Deze keer staat er op vrijdag 12 september een bezoek aan
de abdij in Heeswijk-Dinther op
het programma.
Zo’n 85 mannen en vrouwen zijn
die dag van de partij. Dat is slechts
een deel van de ruim 200 mensen
die regelmatig hun tijd geven om
andere leden prettige uren te bezorgen.
Er wordt vrijdag 12 september
om 13.30 uur vertrokken vanaf
de kerk in Heesch. Wij vragen de
personen die vervoer hebben toegezegd en de mensen die daar gebruik van willen maken, allen naar
de parkeerruimte bij de kerk te willen komen; er volgt geen andere
mededeling. Indeling wordt ter
plekke gemaakt.
De enkeling die niet deelneemt aan
het abdijbezoek omdat het bekend

terrein is, is om 17.00 uur welkom
in D’n Herd bij De Pas. We hebben
daar een drankje en hapje voor alle
deelnemers.

KBO-Dinther
fietst naar
Kevelaer
HEESWIJK-DINTHER - KBO Dinther onderneemt maandag 8 september een speciale extra fietstocht met bestemming Kevelaer.
Dat kan op twee manieren.
De eerste mogelijkheid is een fietstocht van ongeveer 30 km van
Beugen naar Kevelaer en terug.
Daartoe gaan de fietsen met een
aanhangwagen van Dinther naar
Beugen en vice versa. De fietsers
vertrekken per auto om 8.00 uur
vanaf het kerkplein in Dinther naar
Beugen. Vanuit Beugen fietsen zij
om 9.00 uur naar Kevelaer.
De tweede mogelijkheid is een
fietstocht van ongeveer 95 km van
Dinther naar Kevelaer en terug. De
deelnemers vertrekken om 7.00
uur op de fiets vanaf het kerkplein
in Dinther naar Beugen. Zij sluiten
daar bij de andere groep aan.

Middagje jeu de boules
Inlichtingen/aanmeldingen bij Harry van de Ven tel. 0413-292356.

gemeente moet veel taken van het
rijk over gaan nemen - zal het belangrijk zijn om het ouderenbeleid
steeds positief kritisch te beïnvloeden.

Geslaagde jeu
de boulesmiddag
KBO
Vorstenbosch
VORSTENBOSCH - Maar liefst 67
KBO-leden kwamen donderdag
28 augustus samen op het terrein van het gilde in Vorstenbosch
om elkaar te ontmoeten voor een
gezellig middagje jeu de boules.
Door de grote opkomst moesten
zowel de binnen- als de buitenbanen van het Gildebergske gebruikt
worden.
Toernooileider Jan van Grunsven
had vooraf het wedstrijdschema
gemaakt zodat alles vlot verliep.
De deelnemers kwamen telkens
met andere spelers in de baan,
waardoor een ongedwongen sfeer
ontstond.
Verschillende wedstrijdjes werden
op het nippertje gewonnen of verloren en diverse keren moest het
meetlint uitsluitsel geven om het
verschil in afstand te bepalen. Na

drie ronden kwamen Gerard van
Kessel (1e) en Ria de Wit (2e), samen met Theo Rooijakkers (2e), als
winnaars uit de bus.
Seniorenvereniging KBO Vorstenbosch kon na afloop vaststellen
dat dit evenement, mede dankzij
de inzet van de gildebroeders, een
groot succes was en volgend jaar
zeker een vervolg zal krijgen.

Samenwerking
KBO Bernheze
HEESCH - Door een nieuwe opzet
binnen KBO-Brabant is het de bedoeling dat de afdelingen binnen
één gemeente samen optrekken.
In het kader van deregulering - de

Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), het hele AWBZ-verhaal en maatregelen t.b.v.
gehandicapten (om maar een paar
onderwerpen te noemen), zullen
steeds meer ouderen te maken
krijgen. Het is van belang dat de
ouderenbonden de vinger aan de
pols houden door zelf ideeën te
spuien of door tijdig te reageren
op voorstellen.
KBO-Heesch heeft binnen haar
bestuur daarvoor een aparte commissie die zich bezighoudt met
deze politieke agenda. Samenwerking door de KBO-afdelingen binnen Bernheze kan alleen maar versterkend werken. Om op informele
wijze elkaar te ontmoeten en onderlinge contacten te bevorderen,
organiseert één van de afdelingen
jaarlijks een bijeenkomst.
Dit jaar is er voor bestuursleden
en hun partners een jeu de boules
toernooi op dinsdagmiddag 9 september. KBO-Heesch zal met tien
personen vertegenwoordigd zijn.

Health, Beauty, Care
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gerichte voedingsadviezen op het gebied
van gezondheid en leefstijl
VINKEL - Een gezonde en gevarieerde voeding zorgt er mede voor dat we ons fit en gezond voelen. Toch is
het niet altijd zo eenvoudig als het klinkt. Soms is eten minder vanzelfsprekend, zoals bijvoorbeeld bij een
ziekte, een voedselallergie of slikproblemen. In die gevallen kan diëtiste Lieke bouwens uit Vinkel uitkomst
bieden. begin dit jaar is ze haar eigen diëtistenpraktijk gestart.
Bij een diëtiste denken de meeste
mensen meteen aan afvallen, maar
het werk van een diëtiste omvat
zoveel meer. “Ik begeleid ook mensen met ondervoeding, die juist

Lieke Bouwens. Haar werk bestaat
vooral uit het geven van voedingsadviezen, gericht op gezondheid,
(chronische) ziekten, sport en leefstijl. “Bij elk advies ga ik uit van de

persoon zelf. Ik kijk naar hun leefpatroon, wat ze gewend zijn om te
eten en pas daar mijn adviezen op
aan. Voor een crashdieet ben je bij
mij aan het verkeerde adres, het
gaat om gedragsverandering; vaak
zijn het verkeerde gewoontes die
er ingeslopen zijn. Met kleine pasjes vooruit, dan is ‘t het beste vol
te houden.”

Tekst: Carla Admiraal Foto: Ad Ploegmakers

sAMenWerkIng
Lieke is afgestudeerd als diëtiste
aan de Hogeschool van Arnhem/
Nijmegen. Haar afstudeeronderzoek was gericht op sport, bij
sportdiëtiste Anja van Geel uit
Heesch. Na het behalen van haar
diploma is ze onder meer gaan
werken als ziekenhuisdiëtiste in
het Diakonessenhuis in Utrecht/
Zeist en daarnaast nu dus ook in
haar eigen praktijk. Vanaf oktober
is ook het TweeSteden Ziekenhuis
Tilburg haar werkterrein.
“Ik werk in mijn praktijk nauw
samen met Interzorg/Mien Thuis
en in de toekomst ga ik nog samenwerken met Meer Sports, een
oncologie fysiotherapeut en ga ik
voedingsadviezen geven bij diverse
sportverenigingen.” Goed om te
weten: iedereen heeft recht op drie
behandeluren per kalenderjaar uit
de basisverzekering. Ze benadrukt
nogmaals het belang van goede

aan willen komen of mensen die
te maken hebben met ziektes als
kanker of diabetes. Verder komen
mensen bij mij die bijvoorbeeld
een longziekte hebben”, vertelt

‘Het werk van een diëtiste
omvat zoveel meer’

Lieke Bouwens

Verjaardagen zijn gezond,
hoe meer je er hebt hoe langer je leeft
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voeding. Het is om die reden dat
Lieke op aanvraag voorlichtingen,
cursussen en workshops voor bedrijven, kinderdagverblijven, scholen, (sport)verenigingen en andere
organisaties verzorgt. “Voorkomen
is beter dan genezen, nietwaar?
Door gezond te leven heb je een
kleinere kans op onder meer harten vaatziektes en diabetes mellitus.”

Diëtistenpraktijk
Lieke Bouwens

Tel: 06-29271242

Holkampstraat 16

Email: info@liekebouwensdietiste.nl
5383 KC Vinkel
Diëtistenpraktijk
Lieke bouwens
www.liekebouwensdietiste.nl
Nederland
Holkampstraat 16
5383 KC Vinkel (Heesch)
Tel: 06-29271242

www.liekebouwensdietiste.nl

Cursus basis ehbo in nistelrode
NISTELRODE - bij voldoende belangstelling start EHbO-vereniging Nistelrode op maandag 8
september in het EHbO-lokaal in
het Dorpshuis met een cursus basis EHbO.
Heeft u het ook wel eens? Er gebeurt iets in uw omgeving, iemand
heeft letsel opgelopen. Wat moet
ik doen? En wat mag ik niet doen?
Een cursus EHBO is dan een ideale oplossing. Tijdens deze cursus
wordt geleerd een slachtoffer te
benaderen, te beoordelen wat het
slachtoffer mankeert, en hoe hulp
te verlenen. Men leert levensred-

dend te handelen, verbandleer en
AED bedienen en deskundige hulp
in te schakelen. Tijdens de cursus
wordt gebruik gemaakt van LOTUS slachtoffers. De cursus wordt
gegeven volgens de regels van het
Oranje Kruis. De cursus wordt afgesloten met een examen, afgenomen door examinatoren van het
Oranje Kruis. Geslaagde cursisten
ontvangen een erkend diploma.
De cursus wordt gegeven op
twaalf avonden, gevolgd door
het examen. De kosten voor deze
cursus bedragen € 175,-, inclusief
boekje en diploma. Deelnemers

zijn tevens een jaar gratis lid van
EHBO-vereniging Nistelrode.
Aanmelden kan bij het secretariaat: L. Hendriks, Blauwesteenweg
31 te Nistelrode of
lambert-hendriks@home.nl

Tijd voor mensen!
Dat is waar het bij de medewerkers van Interzorg om draait.
Ze zijn trots en enthousiast.
Niet alleen op hun vak, dat ze
met toewijding uitvoeren, maar
zeker ook op hun cliënten.
Ze weten als geen ander dat
iedere situatie anders is en
bieden zorg die afgestemd is op
uw behoefte.
Of het nu gaat om verpleegkundige zorg, persoonlijke verzorging, langdurige zorg, begeleiding of hulp bij het huishouden,
onze zorgverleners behoren tot
de beste op hun vakgebied.

Oss/Uden/Veghel 0412 65 1 428
Nijmegen
024 3666090

Vaste gezichten
Kleine teams
1 aanspreekpunt
1 telefoontje om
de zorg te starten

Weet wat u doet, bij pijn aan uw voet
Voor het onderzoeken en behandelen van voetklachten
en pijn aan de enkels, knieën, heupen of rug kunt u terecht bij de
podotherapeut.

Geen hulp meer vanuit de
WMO of een te hoge eigen
bijdrage?
Mien Thuis biedt de oplossing.
www.mien-thuis.nl

info@interzorgthuiszorg.nl
www.interzorgthuiszorg.nl

Uw podotherapeut is een erkend specialist op het gebied van
de voet.
info@makkelijklopen.nl

www.makkelijklopen.nl

Heeswijk
Abdijstraat 13a
5473 AB Heeswijk

Berlicum
Milrooijseweg 57
5258 KG Berlicum

Rosmalen
Groote Wielenlaan 85
5247 JA Rosmalen

Sint Oedenrode
Neulstraat 37
5492 DC Sint Oedenrode

Schijndel
Avantilaan 7
5482 RE Schijndel

0413-310237

0413-310237

0413-310237

0413-470058

073-5470019
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ben erbIJ oP zAterdAg 4 oktober
en besteL UW kAArten vIA

Deze pagina wordt gesponsord door:

www.bernhezerbusinessevent.nl

in company

Genomineerden Bernhezer Business Event
Strijd om de titel Bernhezer ondernemer van het jaar tussen Heerkens Groente en Fruit, XRC services en Houthandel van der Heijden.
BERNHEZE - Met nog 4,5 week voor de boeg zijn de genomineerden voor de felbegeerde ‘trofee’ Bernhezer ondernemer van het jaar bekend.
De jury van het Bernhezer Business Event is het erover eens dat HEERKENS GROENTE EN FRUIT (Nistelrode), XRC SERVICES (Nistelrode) en
HOUTHANDEL VAN DER HEIJDEN (Heesch) dit jaar mogen gaan strijden voor de definitieve uitverkiezing van Bernhezer Ondernemer van het jaar 2014.
Het feit dat deze ondernemingen zijn genomineerd is op zich al een prestatie van formaat en een felicitatie waard. Voor de jaarlijkse ‘aanmoedigingsprijs’
- Beste jonge ondernermer van het jaar - zijn eveneens drie ondernemers geselecteerd: AUTOROEL’S (HEESWIJK-DINTHER),
BURO TWEEVOUD (Heeswijk-Dinther) en JOHNNIE & MIEKE’S DAGWINKEL (Vorstenbosch).
De jury, bestaande uit Wim Tolboom, Jan Maas en burgemeester Marieke Moorman, heeft een hele kluif gehad aan de definitieve selectie van de finalisten.
Maar liefst 60 kandidaten zijn voorgedragen. Deels door ondernemers zelf, maar het merendeel in de vorm van voordrachten door anderen. “Een bewijs
dat vele mensen de jaarlijkse uitreiking van beste Bernhezer ondernemers van het jaar op waarde schatten”, aldus juryvoorzitter Wim Tolboom.
Bij de selectie van de drie finalisten - want zo mogen de drie genomineerden immers best genoemd worden - is uitvoerig gekeken naar de prestaties van
de ondernemer of ondernemers. Natuurlijk wordt daarbij gekeken naar de cijfers en financiële prestaties. Maar misschien nog wel belangrijker is het achterliggende ondernemerschap. Vaak vertaald met termen als innovatievermogen, creativiteit, vernieuwingsdrang en doorzettingsvermogen. Ook zaken als
goed werkgeverschap en maatschappelijke betrokkenheid spelen een rol bij de uiteindelijke nominatievoordracht.
Bij de kandidaten voor de aanmoedigingsprijs is de aandacht voor de financiële prestaties duidelijk ondergeschikt aan het vermogen om in relatief korte
tijd op een positieve manier op te vallen als ondernemer.
Voor de uiteindelijke beslissing heeft de jury de hulp ingeroepen van een zogenaamde ‘klankbordgroep’. Een groep bestaande uit ervaren ondernemers
die zelf donders goed weten waar het om draait om als ondernemer onderscheidend te zijn. Deze klankbordgroep bestaat uit Annelies Aarts, Anthony van
Bakel, Rob Lunenburg, Geert Hermes en Ton Willemse.
Wie uiteindelijk winnaar wordt en de titel Bernhezer ondernemer van het jaar 2014 of Beste jonge ondernemer mag dragen blijft nog even een verrassing. Bekendmaking hiervan zal namelijk één van de hoogtepunten zijn op het Bernhezer Business Event dat plaatsvindt op ZATERDAG 4 OKTOBER
aanstaande bij Langenhuizen Plant aan de Nistelrodesedijk in Loosbroek.

Foto’s: Marcel van der Steen

Meekijken op het bord van
de ander

Groei dankzij kwaliteit en
diversiteit
Ondernemer
van het jaar

Ondernemer
van het jaar

Mariëlle en Gert-Jan Heerkens

V.l.n.r.: Haike, Jeroen en Jochem van der Heijden

NISTELRODE – Heerkens Groente & Fruit levert gesneden en onbewerkte groente en
fruit aan horeca, instellingen en bedrijfskantines, of ze nu groot zijn of klein.

HEESCH – Houthandel Van der Heijden heeft in de afgelopen 25 jaar een sterke reputatie
opgebouwd. Het kent veel trouwe klanten die het bedrijf vaak aanbevelen.

Overal kijken ze mee op het bord dat gevuld moet worden. Niet letterlijk, maar wel in
mogelijkheden. Een klein gedeelte van de activiteiten van vader Harrie zorgde in 1999
voor de basis van het bedrijf dat verder groeide als
kool. Het merendeel van de 38 medewerkers komt
uit Bernheze, ook daar zijn Gert-Jan en Mariëlle
Heerkens zorgvuldig in.
De groeiverwachting is positief, zoals ook blijkt uit
de nieuwbouw-/uitbreidingsplannen.
www.heerkensgroenteenfruit.nl

De inmiddels 20 vakmensen werken dagelijks aan prachtige tuinhuizen, overkappingen, buitenkeukens, poolhouses, tuinschermen, vlonders en meer. De positieve omzetontwikkeling van de
laatste jaren zit volgens Jochem van der Heijden vooral in het luxe
segment midden/hoog. Daarom ook is vorig aan de Bosschebaan
72 een schitterende showroom met twee verdiepingen geopend.
Daar kan iedereen het hele jaar door inspiratie opdoen en gericht
advies krijgen over het mooiste maatwerk.
www.houthandelvanderheijden.nl
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Met focus per segment en per ICT Eén team met een dubbele kracht
dienst
Ondernemer
van het jaar

Jonge
ondernemer
van het jaar

Nathalie Pashouwers, Dave Spijker, Marlou Spijker en Peter Schmidt

NISTELRODE – Elke markt heeft een specifieke ICT problematiek.
Verstand van de specifieke markt en haar logistiek zijn de sleutel voor het oplossen van
ICT problemen of – juister nog – het voorkomen van ICT problemen, aldus Dave Spijker.
XRC begon in 2007 met ICT dienstverlening aan retailers. Inmiddels zijn daar landelijk ook
overige zakelijke markten bijgekomen o.a. voor dataverbindingen
voor telefonie omgevingen, beveiligingssystemen, multimediadiensten, kassacommunicatie, pinautomaten, netwerkbekabeling,
ICT beheer of servicediensten.
In Nistelrode biedt XRC 25 mensen werkgelegenheid, met daarnaast werkgelegenheid bij de resellers. Kansen zullen gepakt worden in nieuwe markten in de toekomst.
www.xrc.nl

Carlijn en Monique op de bouw van hun nieuwe kantoorpand
HEESWIJK-DINTHER - buro Tweevoud; ‘n full-service reclamebureau dat alles regelt, van
advies, concept, creatie tot en met gestroomlijnde uitvoering. Zowel offline als online.
Creatieve vragen worden omgezet in frisse, originele ideeën. Heldere afspraken, korte
lijnen en persoonlijk contact. Goed luisteren naar wat de klant wil, zorgt voor het beste
resultaat. Sedert 2013 hebben Carlijn en Monique
bewezen elkaar uitstekend aan te vullen.
Over vijf jaar is Buro Tweevoud nog steeds betrokken en dichtbij; met de juiste boodschap op de juiste
plaats. Nog steeds zonder fratsen en koffie die altijd
klaar staat.
www.buro-tweevoud.nl

Als autorijder in de regio hoeft u maar
Over vijf jaar nog steeds dé
één naam te onthouden: Autoroel’s

Dagwinkel van Vorstenbosch

Jonge r
neme
onder jaar
et
van h

Jonge
onderne
mer
van het
jaar

Roel van de Leest in zijn garagae

HEESWIJK-DINTHER – U kunt voor het totale pakket hier terecht: Verkoop, onderhoud,
APk, schadeherstel, airco en zomer-/winterbanden.
Klein gestart in 2009, nu een prachtige showroom op industrieterrein Retsel. Hier biedt
Autoroel’s een uitgebreide collectie van verschillende merken aan. Bij Autoroel’s wordt
u ontvangen met Brabantse warmte en een lekkere
kop koffie. Vakkundig en eerlijkheid stralen Roel van
de Leest en zijn medewerkers uit.
Over 5 jaar wil Autoroel’s regionaal nog meer een
begrip in de regio zijn. Het logische antwoord in de
zoektocht naar een auto of voor onderhoud.
www.autoroels.nl

John de Schouten in dé Buurtsuper

VORSTENBOSCH – john en Mieke openden 24 januari 2012 de buurtsuper in Vorstenbosch. Vanaf dat moment draait hun leven om de klant die 24/7 koning is.
Hun doel is de leefbaarheid in deze kleine kern op een hoger
plan te brengen. Dat doen zij door altijd klaar te staan voor
hun klanten. De organisatie van de kindervakantieweek kan
dit beamen. Liefst 200 pizza’s heeft John gebakken en vervoerd voor het thema Italië. En met de zes personeelsleden
willen John en Mieke over vijf jaar nog steeds in Vorstenbosch voor iedereen klaarstaan.
www.dagwinkelvorstenbosch.nl
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UW REISGIDS RIEN DE VISSER

SAMEN STAPPEN OM MONUMENTEN TE SNAPPEN

DAGREIS BERNHEZE
ONS VERTREKPUNT
‘Op reis’ is het landelijk thema van Open
Monumentendag 2014. Bernheze doet al sinds
2007 mee. Dit jaar mag ik uw gids zijn op een
Dagreis Bernheze. We gaan samen stappen!
Wegen verkennen en plekken ‘verhoren’. Onderweg
in uitspanningen de kleurrijkste verhalen vertellen:
het beste medicijn om monumenten vitaal te houden.
Zonder de (bonte) levensweg van monumenten te
kennen en te communiceren zijn ze ten dode
opgeschreven en vallen ze ook niet te snappen.
Brug over de Aa. Reiskoets en man met kruiwagen als hondenkar. Tekening, Van Noorda, 1851. Tot 1900 collectie Van den Bogaerde, sindsdien collectie De Visser

KASTEEL EN KANAAL
We starten in de remise (koetshuis) van Kasteel Heeswijk
(rijksmonument). Liefst zouden we de victoria, coupé of tilbury
van de laatste jonker nemen, maar die zijn vertrokken. Ook de
paarden, het paardentuig, dakladdertje en de rijtuigwip. In de
paardenstal eten en drinken nu dagjesmensen, echter niet uit ruiven
of bakken. De ruiven zijn bij de laatste restauratie verdwenen,
ook de ossenbloedrode staldeurtjes. Eén paardendrinkbak is er
nog uit feodale tijden. Dus geen Dagreis Bernheze per reiskoets
met Bob als koetsier. Dan junioren maar op de mountainbike en
senioren de e-bike, want we gaan stappen. Elektrische fietstraining
gedaan? Bijgetankt aan het oplaadpunt? We staan meteen stil
bij de voornaamste oprijlaan, richting Aa en Zuid-Willemsvaart.
Deze door karren en koetsen markant uitgesleten klinkerlaan
is, met die richting Heeswijk, vast de oudste nimmer herstrate
klinkerweg van Brabant. In deze oprijlaan, zijn lievelingslaan,
blies de laatste baron 22 oktober 1974 zijn laatste adem uit,
gezeten achterin zijn ‘sjeike’ Mercedes 600. Uitgesproken deze
oprijlaan ligt er al jaren respectloos bij. Hoe zou het hier nu zijn
als langs het kanaal een spoorlijn Den Bosch-Veghel liep, met
aansluiting op het Duits Lijntje? Plan van rond 1890. De jonkers
hadden beslist een stationnetje voor hun historisch attractiepark
bedongen. Hoe wordt het straks langs de opgekrikte N279? Hoe
houden we de historische bedrijvigheid, het kanaal eigen, vast, van
pachtboerderij en jachtopzienerwoning tot mandenfabriek en Hotel
De Barones…?
We nemen de huidige hoofdoprijlaan, bij de adel onverhard,
bedoeld voor personeel, leveranciers en bezoekers. Deze
oprijlaan, geflankeerd door kanonnen in plaats van leeuwen,
loopt langs de moestuin met Nederlands langste historische
muurkas. Erachter ligt het tuinmanshuis met uniek palmhuisje.
Verderop het pootmeesterhuis. Allemaal rijksmonumenten. De
pootmeester ging over het hout, de pachters en buitenpersoneel.
Het pootmeestershuis is tevens uitspanning. Het herbergt een café,
‘bed & breakfast’ (slaapkamer permanent gereserveerd voor de
baron) en woonhuis met stalling. Daar kopen kasteelbezoekers
entreekaartjes en stallen ze (betaald) hun fietsen. Daar is het
pootmeesterkantoor. Buitenpersoneel haalt er wekelijks het
loonzakje. Pachters komen er halfjaarlijks de pacht betalen en
pimpelen. Verleden tijd.

HEESWIJK
We rijden richting Heeswijk-centrum de Gouverneursweg op,
Noord-Brabants eerste provinciale klinkerweg. Stomtoevallig
aangelegd in de tijd dat Heeswijks kasteelheer Brabants gouverneur
is. We passeren herberg De Zwaan (monument), ooit gefrequenteerd
door jonker Alberic, ‘En hij nam een briefke van twintig frank, deed
het ontbranden aan de sigaar van Pittoors en stak er zijn eigen
sigaar mee aan’. Zo vertaalt Felix Timmermans in De Familie Hernat
het rookverhaal over de libertijnse jonker. Nog geen rookverbod.

DINTHER
Verder naar uitspanning Hoog Beugt 1. ‘Een kapitaal goed
onderhouden huis met stallen, schuur, oprijschuur, genaamd
de Koning van Pruisen, zijnde een van ouds gerenommeerd en
beklant koopmanshuis in boter en spek, winkelhuis en voorname
herberg, met 2 bunders extra best bouwland en annexis te Dinther,
benevens 9 hoogen boomen, wei- en boschland in de nabijheid
van voorschreven huis en gezamenlijk mede een grote boerderij
uitmakende.‘ Aldus de advertentie voor de veiling in 1849 waarop
Heeswijks gouverneur de Koning van Pruisen opkoopt. Nog altijd

is het een T-boerderij met de contouren van toen en de oprijschuur.
Maar te spontaan verbouwd om door erfgoedspecialisten gezien
te worden. Ondergronds vond de huidige eigenaar pas nog sporen
van de Koning: een litermaat, pijpen en ‘een halve zool’. Over de
koning van Pruisen gesproken: 26 december 1813 schrijft de Maire
van Dinther dat hij op last van ‘Heere Generaal en chef van de
Koninklijke Pruisische armee’, aan de grote kerk van Rosmalen voor
de geallieerde legers aflevert: 8 zakken haver, 1 os, 1 schaap,
80 pond brood, 60 kannen jenever, 50 pond zout, 100 pond boter,
10 flessen azijn, 2 vat appelen, 2 pond kaarsen, 10 flessen wijn,
1 kar hout, 2 pond koffie en 1 ton bier. (BHIC)

VORSTENBOSCH
Van Dinther naar Bedaf in het vrije Land van Ravenstein, een
en al kroeg als ‘wij katholieken’ er kerken wanneer het hier
niet mag. De abt van Berne bouwt er een grenskapel. Cunera’s
bedevaartbeeld verkast van Kaathoven naar Bedaf. Op
hoogtijdagen komen er minstens 1.000 pelgrims naar ‘Bid-af’
om bij Cunera heil en genezing te zoeken voor hun vee of keel.
Kassa voor kerk en kroeg, ook voor bakkers en schoenmakers.
Als Lodewijk XIV, de ‘Alder-Christelijcksten Koningh’, 16 juli 1672
op Kasteel Heeswijk kampeert, wordt in het daar gearresteerde
‘Nader tractaet tusschen Vranckryk en Engelandt’ als conditie
opgenomen dat het katholieken wordt toegestaan ‘publijque Gods
dienst te plegen inde Huysen daer toe ghehuyrt’, als ze zelf geen
kerk hebben. Dan verschijnen er meer schuurkerken, zoals aan de
Lariestraat in Heeswijk. Bedaf verliest klanten. In 1784 stopt de
bedevaart. Berlicum en Heeswijk vechten om Cunera’s bottenreliek.
Als Vorstenbosch in 1850 een kerk krijgt, verdwijnt de kapel. Het
wordt stil op Bedaf. Alhoewel, er is continu herrie over de school
die Bedaf van 1806 tot 1890 bezit. Een schoolonderwijzer wordt
geschorst omdat hij in een herberg in Heeswijk tijdens de kermis
is opgetreden als vioolspeler! De idioot. Sinds 1950 staat er een
Mariakapelletje. Aan Cunera herinnert terplekke alleen nog een
café-zaal.

LOOSBROEK
Op naar Lunenburg. In gouden discotijden komen hier op een
zaterdagnacht minstens 2.000 ‘pelgrims’ hun keel smeren. Nu
zijn er schuimfeesten, Poolse discoavonden, kerstmarkten en
koffietafels. ‘De Lunenburg’ van vandaag heeft een ridderzaal,
compleet met kanonnetjes, harnas en het wapen van ’Heerlijkheid
Bernheze’. Een idee van Marco V.. Gebroeders Van der Zanden
van de Eerste Oortse Hoeve zijn er zondags vaste klant als
Lunenburg nog boerderij-café is. Hun boerderij met jachtkamer
(rijksmonument) is sinds de ruilverkaveling geïsoleerd geraakt.
Vroeger woonden we op een drukke rotonde, weet Wim. Over
zandweggetjes kon je hier alle kanten op. Voorbijgangers mogen
in de hooiberg slapen als ze maar hun rookgerei inleveren.
De 19e-eeuwse hooiberg is oerboers uitgebouwd tot karschop,
met behoud van de oorspronkelijke eikenpalen. Geen monument.
Wel de schaapskooi (van stro) uit dezelfde tijd, die koeienstal
werd (cementstenen/golfplaten). In de karschop staan nu zijn Opel
Meriva en Massey-Ferguson 350. Over de geschiedenis van de
jachtkamer is hen niks overgeleverd, behalve dat die uit 1492 moet
stammen. Als ze in 1927 de sleutel krijgen (het was een Heeswijkse
pachthoeve), is er een bedstee en een schouw. De schoorsteen is
afgebroken. Minder belasting! Er staat een tafeltje met stoelen,
ook een secretaire. Aan de muur hangen heiligen naast
schilderijen ‘mi veul bloot’. Moeder heeft ze gauw weggedaan.
Kasteelgeleerden van nu hebben de voorraadkelder, hun koelkast,
verengd tot wijnkelder.

NISTELRODE
Van Lunenburg naar ‘vermakerij’ Van Tilburg, om in de Orangerie
(gratis) koffie te drinken, in spannende afwachting van his master’s
voice, Jan van Tilburg himself die omroept: ‘DE VERMAAKTE
KLEDING VAN DE VISSER IS KLAAR!’ Hoogste tijd om zijn
gevleugelde boodschap op de lijst van immaterieel erfgoed te
zetten. Frappant, hoe kleermaker Van Tilburg steeds uit zijn jasje
groeit en zichzelf ‘vermaakt’ om uit te komen bij Van TiXXLburg met
700.000 klanten. Voor meer winkelbeleving wordt de naastgelegen
langgevelboerderij erbij getrokken (gemeentelijk monument).
Vermaken ze ons daar straks ook met de veelkleurige levensloop
van de plek? Verderop ligt cultuurcentrum Nesterlé, een spannende
mix van oud en nieuw, die uiteraard vraagt om een nespresso’tje
merk N.. Daar wordt vanzelfsprekend het verhaal verteld van
het Nisselrooijs Veer over de straatweg Uden-Heesch, pal bij een
herberg. Door pimpelende Maaskanters in de vaart gebracht
vanwege een duiker die het water niet aankon: ‘Nisselrooijse
wevers, haal over!!!’ Maar Nisselrooisen in het café ‘waren niet
erg ingenomen met dat misbaar en spotterij’ (Van Duren).
Ook moet daar het Zevenbergs Zand bij het ‘vierlandenpunt’ over
tafel gaan. Klare grind, weet Wim van Heumen, opgegroeid in de
enige nog bestaande pachtboerderij van Landgoed Zevenbergen
dat Heeswijks gouverneur opkocht. Zevenbergs zand werd door
het kasteel geëxploiteerd, verkocht aan de steenfabriek (voor
cementstenen) of zelf gebruikt voor funderingen, vloeren en
grindpaden. De kuilen, deels gevuld met Organon-erfgoed,
vormen nu in natuurgebied De Maashorst een (ongezien en
onverhoord) kraterlandschap.

HEESCH
Volgende uitspanning: Landgoed De Berkt. Evenals Zevenbergen
aangelegd door katoenbaron Linsen en door Heeswijks gouverneur
opgekocht, inbegrepen 111 hectare, kasteeltje, 3 boerderijen,
arbeiderswoning, schuren, sopketels enzovoort. Linsen is ontginner
en experimenteert met bremstruiken en beendermeel als meststof.
Van ‘onland’ dat niet deugt voor wei of bouwland maakt hij
mastbossen. Langs wegen en dreven worden (ook voor het geld)
eiken geplant. Voor eigen vermaak legt hij een sterrenbos en
doolhof aan. Kasteeltje De Berkt, gebouwd als buitenplaats,
wordt later bakkerij met winkeltje en bezorgservice per
hondenkar, een café (ook stemlokaal) en boerderij. Nu is het
weer een fraai landgoed dat boeiende Brabantse ontginningsgeschiedenis herbergt.

ONS EINDDOEL
We bereiken ons eindpunt, het oude raadhuis van Heesch, nu
brasserie (gemeentelijk monument). Hoe saai raadhuizen van
buiten kunnen zijn, zo spannend zijn ze van binnen. Niets zo
heftig als bestuurlijk erfgoed! Het Heesche raadhuisbordes is de
aangewezen plek voor een reis door de tijd: een defilé afnemen
van alle soorten vervoers- en transportmiddelen die hier ooit
langskwamen over de straatweg Den Bosch-Grave, van hondenkar
en reiskoets tot oorlogstuig. In het achterliggend gemeentehuis
van Bernheze buigen ambtenaren zich onderwijl over
verkeersdrempels en rammelstroken. Politieke wegen staan er
continu op de agenda. Hoe ziet onze monumentenweg van de
toekomst eruit? Traditioneel-eng of innovatief-breed? Met als
einddoel: ons rijkgeschakeerd erfgoedkapitaal zo inzetten dat
iedereen weg is van Bernheze!?
(Reageren? dedriedobbelstenen@gmail.com)
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mooi & in de streek

in de streek

natuurorganisaties de Maashorst
richten nieuwe stichting op

MAASHORST - Woensdag 20 augustus is de stichting ‘Natuur- en Milieuorganisaties De Maashorst’
opgericht. Onder toeziend oog van notaris Van Gulick werden door jos van der Wijst (voorzitter),
jan-Willem Hermans (secretaris) en Frans de Laat (penningmeester) de handtekeningen gezet onder
de oprichtingsakte.
In de stuurgroep De Maashorst,
waarin diverse instanties zitting
hebben zoals de omliggende
gemeenten, het Waterschap
en Staatsbosbeheer, wordt de
verdere ontwikkeling van De
Maashorst bepaald. Hierin hebben de natuurverenigingen,
naast de Maashorstboeren en
recreatieondernemers, een belangrijke rol, met de Provincie
als belangrijke adviseur.

De stichting heeft zich tot doel
gesteld om vanuit de diverse
natuurorganisaties de belangen,
aangaande de verdere ontwikkeling en behoud van De Maashorst, te behartigen en een aanspreekpunt te vormen richting
de beleidsbepalende instanties.
In de nieuwe stichting zijn diverse natuurorganisaties ondergebracht die in het natuurgebied De Maashorst actief zijn.
Dit zijn: IVN afdeling Uden,

Oss en Bernheze, Vogelwacht
Uden, Stichting Natuur en Milieu Landerd, Stichting Dassenwerkgroep Brabant, Stichting
Landschapsbeheer Oss en Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer
Uden. Van elke organisatie zit
een afgevaardigde in de stichting
natuurorganisaties de Maashorst. Voorzitter Jos van der
Wijst: “Deze organisaties werken overigens al negen jaar intensief samen in De Maashorst.

Los door het bos

De moord op Sjaak
Mister X (wie is de mol)

GPS tochten: De moord op Sjaak
Mister X
Casinotocht
Metaaldetectortocht
Zaal verhuur: als je zelf geen ruimte hebt,
we hebben plaats van 4 t/m 100 personen.

Accommodatie: Palmenweg 5
Nistelrode - T. (06) 22 50 93 14
www.losdoorhetbos.nl

Door de kwaliteitsimpuls die dit
gebied de komende jaren gaat
krijgen, is het zaak dat de aangesloten natuurverenigingen als
een aanspreekpunt fungeren,
waarbij de belangen van de diverse organisaties gezamenlijk
worden afgewogen en behartigd.”
Ondersteuning
Het inventariseren van de natuurwaarde is een van de taken van de stichting, evenals
het verzorgen van excursies en
het bieden van ondersteuning
bij het onderhoud van de natuur. “Er is veel kennis en data

FRUSAN
VISWORMEN EN
WORMENHUMUS

Wormenhumus is de beste biologische
mest voor tuin, gazon, planten etc.
Mobiel 06 - 53 51 15 41 / www.plantenmest.nl

Daarnaast kan optimaal rekening worden gehouden met de
aanwezige waarden, bijvoorbeeld bij bosomvorming, nieuwe ontwikkelingen en de verdere inrichting van het gebied”,
besluit Van der Wijst.
Duizend soorten
De stichting is van plan om
in het voorjaar van 2015 ‘het
weekend van de duizend soorten’ te organiseren. Dat weekend wordt geprobeerd om duizend verschillende soorten te
ontdekken in De Maashorst.
Het gaat daarbij om planten,

insecten, vogels, vissen, amfibieën, reptielen en zoogdieren.
Meer informatie over dit bijzondere weekend wordt tezijnertijd
bekend gemaakt.

COLOFON

mooi & in de streek
• Los door het bos
• Bomenpark
• zorgboerderij v.d. Wijst
• Frusan Wormenhumus
• Bed & Breakfast Weltevree

mooi & duurzaam
• BeCO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel eco

mooi & in bedrijf

Leuk voor:
- Familiefeest
- Buurtvereniging
- Teambuiliding
- Personeelsfeest
- Vriendengroepen
- Kinderfeestje
- Verjaardag
- Enz.
* Tevens regelen wij
voor u een barbeque,
gourmet of tapas naar
wens.

aanwezig bij de natuurorganisaties, maar ook vele vrijwilligers
die hier tijd en energie in willen
steken. Door als gezamenlijke
stichting te opereren kunnen
door genoemde overheidsinstanties met een partij afspraken
worden gemaakt.

Dagbesteding voor mensen met een
verstandelijke beperking
Vergaderlocatie • Paardenpension
zorgboerderijvanderwijst.nl

Derptweg 12 • 5476 VX Vorstenbosch
Tel. 0413 - 35 16 12 • Mob. 06 - 13 91 54 74

• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• V.O.F. Van Berloo
• Compufix
• Faya shop
• Car Media
• Thelma kado’s

mooi & online

• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
Leuk voor:
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
- Familiefeest • Tuinhuistotaalmarkt.nl
- Buurtvereniging
• raamdecoratie
- Teambuiliding
totaalmarkt.nl
- Personeelsfeest
• Sierbestratingtotaal- Vriendengroepen
• Rust en ruimte
- Kinderfeestje markt.nl
• Prachtige fietsen
• Uce.nl
- Verjaardag
wandelmogelijkheden
- Enz.
• Ligt in het hart
van
* Tevens regelen wij
natuurgebied
voor u een barbeque,
Wilt u ook elke week vermeld worden in de
gourmet of tapas naar
Mooi & colofon en ééns per 4 weken uw
‘De Maashorst’
wens.

Los door het bos

De moord op Sjaak
Mister X (wie is de mol)
• Slaapkamers met
eigen badkamer
en eigen ingang

Accommodatie: Palmenweg 5
Nistelrode - T. (06) 22 50 93 14
www.losdoorhetbos.nl

advertentie gepubliceerd hebben in één van de
Mooi & rubrieken neem dan contact met ons
op via advertentie@demooibernhezekrant.nl of
bel met 0412-795170 / 06-22222955.
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Informatie
voor de

KERNEN

Burgemeester zet nieuwe
BECO website online

SP: Reageer

op bestuursakkoord 2014-2018

Cor van Erp, Fractievoorzitter SP Bernheze
bernheze - Op 19 maart 2014 is een nieuwe gemeenteraad gekozen. De SP
won 25% aan stemmen. Daardoor kwamen vier SP raadsleden in de nieuwe
gemeenteraad. De SP Bernheze werd opnieuw een bestuurspartner. Met Rein
van Moorselaar heeft de SP een eigen wethouder in het college. Het nieuwe
bestuursprogramma tot 2018 is klaar. Ieder kan zijn reactie(s) geven. Maak daar
a.u.b. gebruik van.
2014-2018
Voor de komende vier jaar bestuurt
de SP opnieuw mee in Bernheze.
Het beleid van de afgelopen vier
jaar (2010-2014) werd zeer gewaardeerd door de kiezers in Bernheze. De SP won 25% aan stemmen. Met 4 raadsleden begon de
SP op 27 maart in de nieuwe gemeenteraad. Met recht trots op de
verkiezingsoverwinning. Een nieuw
HEESWIJK-DINTHER - Burgemeester Marieke Moorman zal na een korte inleiding met een druk op de knop de nieuwe website van de Bernhezer Energiecoöperatie (BECO) lanceren tijdens het BECO-energiecafé
dinsdag 9 september in het Willibrordcentrum in Heeswijk.
De website heeft een frisse uitstraling en de informatie is heel
toegankelijk. Alle werkgroepen
hebben achter de schermen meegewerkt om de nieuwe website te
ontwikkelen. Vanaf 21.00 uur is
het resultaat ook thuis te bekijken:
www.bernhezerenergie.nl.
Daarnaast komt Joost van Lieshout
tijdens het café de werking van
een warmtepomp uitleggen en de
voor- en nadelen tegen het licht
houden. De hedendaagse verwarmingstechnologie is een enorme
stap vooruit gegaan met de introductie van de warmtepomp, die in
de toekomst steeds meer toegepast
zal gaan worden. Warmtepompen
zijn uitermate geschikt voor zowel de verwarming als de koeling
van een woning, utiliteitsbouw of
een industrieel proces. Warmte-

pompen onttrekken warmte uit
de omgevingslucht, aarde of het
grondwater. Door toevoeging
van compressie-energie wordt
deze lage temperatuur omgezet
in warmte met een hoge temperatuur. Het energetisch rendement
van de warmteproductie met een
warmtepomp is aanzienlijk hoger
dan die van CV-ketels. Er zijn weinig tot geen fossiele brandstoffen
nodig en daardoor veroorzaken ze
nauwelijks milieubelasting.
Omdat BECO naar optimale duurzaamheid streeft, willen zij u graag
uitgebreid informeren over deze
duurzame manier van warmte opwekking en is Joost van Lieshout
van de firma Stiebel-Eltron Nederland uit ’s-Hertogenbosch uitgenodigd.
Gratis entree. Aanvang 20.00 uur.

gemeentebestuur zonder de SP was
ondenkbaar. De SP blijft een partij
die haar verantwoording neemt in
het bestuur van Bernheze. Een eigen wethouder in het college van
B&W is daar het bewijs van. Medio augustus 2014 was het concept
bestuursakkoord klaar. Daar staat in
wat er de komende 4 jaar aan beleid
te verwachten is. De SP Bernheze
hecht zeer aan inspraak. Graag no-

digt de SP Bernheze alle inwoners
uit om te reageren op het concept
akkoord. Op de website van de gemeente staat de tekst. Mensen die
graag over een gedrukt exemplaar
beschikken kunnen dat aanvragen
bij de gemeente. Maar in het kader
van duurzaamheid wil de SP zo min
mogelijk drukwerk verspreiden. De
SP Bernheze is benieuwd naar reacties op het bestuursakkoord.

Blanco: Heeswijk-Dinther

achterste mem

aan

Marko Konings, Fractievoorzitter Blanco

bernheze - In het bestuursprogramma van de coalitiepartijen CDA, SP, Lokaal
en D66 wordt duidelijk wat men de komende vier jaar wil gaan doen in Bernheze. Maar ook wat men niet wil gaan doen.
In Heesch wil men het centrum
verder op gaan krikken. Na de miljoeneninvesteringen van de afgelopen jaren in dit centrum wil men
nu fase 2 en 3 uit gaan voeren.
Over het centrum in HeeswijkDinther wordt niet gesproken,
terwijl dit centrum toch echt veel
dringender zit te wachten op een
opknapbeurt.
Er wordt al heel lang gesproken
over het herinrichten en opknappen van Plein 1969. Plannen zijn
er al genoeg gemaakt, zoals door

Actief Burgerschap. Maar over uitvoering vind je geen woord in de
plannen voor de komende jaren.
Ook de doorgaande route via de
Sint Servatiusstraat en de Hoofdstraat is al lang een doorn in het
oog. De onveilige situatie voor
fietsers en voetgangers moet nodig aangepakt worden. Met de
komst van de ontsluitingsweg van
Beugt naar de N279 kan dit aangepakt worden. Maar die plannen komen niet aan bod, er is in
ieder geval niets over te vinden

in het bestuursprogramma. Komt
Heeswijk-Dinther dan helemaal
niet voor in het bestuursprogramma? Jawel, men wil namelijk per
1 januari 2015 het servicepunt in
Heeswijk-Dinther (alweer) sluiten.
Dat hier elke week veel inwoners
(ook uit Loosbroek en Vorstenbosch) gebruik van maken, vindt
men niet belangrijk. Heeswijk-Dinther hangt aan de achterste mem
met dit coalitieprogramma. Dat zal
als het aan Blanco ligt niet gebeuren!

Lokaal: de

plannen voor de
komende vier jaar
Jan Bouwman, raadslid Lokaal

bernheze - De scholen zijn weer begonnen; de vakanties voor de meesten van u
zijn ongetwijfeld ook weer voorbij. Hopelijk zijn deze voor u goed verlopen. De zomer van 2014 zal echter als een gedenkwaardige periode de geschiedenis ingaan.
Zakelijke dienstverlening

Uw zakelijke ICT beheerder
Specialist in zakelijke en grootschalige WIFI netwerken
Wilt u graag vergelijken met andere automatiseerders
of heeft u een langlopend probleem
wat wij kunnen oplossen voor u?

Neemt u dan contact met ons op!
Vinkelsestraat 70A - 5383 KM Vinkel - 0412-456172 - info@jpallroundict.nl

www.jpallroundict.nl

Veel oorlogsgeweld in Oekraïne,
de Gazastrook en in Irak. En al
het leed dat is veroorzaakt door
de vliegtuigramp staat nog op ons
netvlies. En te midden van al dat
vreselijke wereldnieuws staat het
plaatselijke wel en wee in Bernheze
natuurlijk in schril contrast.
Maar dat neemt niet weg dat ook
voor de gemeenteraad het zomerreces voorbij is. Het nieuwe college
dat na de gemeenteraadsverkiezingen is gevormd, heeft op basis van
het in mei gesloten coalitieakkoord
een (concept)bestuursprogramma

opgesteld. Hiermee geven CDA,
Lokaal, SP en D66 een doorkijk
naar de toekomst en worden op
hoofdlijnen de plannen geschetst
voor de komende vier jaar.
Duurzaam, innovatief, transparant, realistisch en met geloof in
eigen kracht zijn de kernwaarden
die als een groene draad door het
bestuursprogramma lopen. Krachtig zijn kunnen we echter niet alleen. De samenleving verandert;
zelf doen, initiatief nemen en preventie staan steeds meer centraal.
Het borgen van een sociaal vang-

net voor inwoners die het nodig
hebben maakt daar een belangrijk
onderdeel van uit.
Aan u als inwoners, bedrijven en
instellingen is via de lokale media
gevraagd om hierop te reageren.
En dat kunt u nog altijd. Op de
website www.bernheze.org kunt
u van de plannen kennisnemen.
U kunt schriftelijk reageren, maar
ook de Commissie Bestuur en Strategie bezoeken op maandag 8 september om 19.30 uur om mondeling te reageren. Ik daag u uit om
daar gebruik van te maken!
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Herinrichting moet
doorgaan, Stichting Centrum
Management Heesch zet
zich hiervoor in.
www.centrumheesch.nl

CDA: Bestuursprogramma

voor 2014-2018

bernheze - In zijn eerste vergadering na de vakantie heeft het college van
burgemeester en wethouders het concept Bestuursprogramma Bernheze 2014 2018 vastgesteld en gepubliceerd. Uitgangspunt is een nieuwe aanpak samen
met inwoners.
coöperaties en andere vormen van
eigen kleinschalige initiatieven van
harte worden gesteund. Innovatie
en duurzaamheid vormen belangrijke kernwaarden die van belang
zijn voor onze toekomst, we zullen
op een nieuwe manier onze samenleving inrichten.
Bereikbaarheid en veiligheid zijn
belangrijke onderwerpen die daarbij prioriteit zullen krijgen. Met de
beperkte beschikbare financiële
middelen zullen we de komende
jaren echter ook moeten bezuinigen.

Zelf reageren als inwoner van
Bernheze
Dat kan en uw mening wordt
zeer gewaardeerd. Maandag 8
september kunt u inspreken in de
Commissie BS en u kunt schriftelijk reageren. U kunt de tekst van
het concept bestuursprogramma
vinden op onze website en op de
gemeente-website. Wilt u meer
weten hierover, dan kunt u onze
raadsleden of burgerleden altijd
bellen. Meer informatie op onze
website www.cdabernheze.nl
CDA Bernheze Herkenbaar, actief
en betrokken!

VVD: is

Social Return succesvol in Bernheze?
Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD-Bernheze

bernheze - In 2011 is de gemeente begonnen met het toepassen van Social
Return en vanaf september 2013 is dit onderdeel van het inkoopbeleid. Social
Return is het opnemen van sociale voorwaarden bij projecten om mensen die nu
ver van de arbeidsmarkt staan een kans te geven weer deel te laten nemen aan
Wanneer er tijdens aanbestedingen gebruik wordt gemaakt van
Social Return, zijn er verschillende
subsidiemogelijkheden om de opdrachtnemers tegemoet te komen.
De VVD-Bernheze is groot voorstander van de inzet van Social
Return om mensen terug te laten
keren in het arbeidsproces en in de
maatschappij. Maar heeft de inzet
van Social Return wel succes?
De VVD-Bernheze heeft hierover

onlangs aan het college van B&W
vragen gesteld zoals:
- Om hoeveel mensen gaat het
per project?
- Wat was de totale financiële bijdrage per project vanuit de gemeente en/of andere instanties?
- Wat was, na beëindiging van
ieder project, het resultaat van
de mensen die hadden deelgenomen; is het gewenste doel
bereikt? Zijn zij teruggekeerd in
de maatschappij of weer teruggevallen in een uitkering?

(H)EERLIJK, BEWUST EN
AMBACHTELIJK BROOD

BROOD VAN
DE WEEK

S
ACTIE
VOOR

Alle soorten 3 voor

€ 3,00
4 APPELFLAPPEN
€ 4,75

Nu 8 appelflappen
voor

€ 6,75

VRIJDAG 5 SEPTEMBER:
markt Nistelrode tot 12.00 uur.
DINSDAG 9 SEPTEMBER:
standplaats Heesch tot 12.30 uur.

De gemeentepolitiek is voor veel inwoners onbekend terrein.
Met deze column beschouw ik wekelijks de ontwikkelingen in de
gemeentepolitiek. Hiermee hoop ik bewustwording, meningsvorming
en brede deelname aan de discussie te stimuleren. Reacties of
onderwerpen zijn daarvoor zeer welkom, stuur ze naar adriaan@
demooibernhezekrant. nl. Gepubliceerde columns van mij en mijn
voorganger Ad kunt u teruglezen op www.demooibernhezekrant.nl
Reageert u gerust naar adriaan@demooibernhezekrant.nl

Wim van Lith, fractievoorzitter

Ambitie, maar ook zorgen
De ambitie van het bestuursprogramma is er vooral op gericht om
op eigen kracht de toekomstige
problemen op gebied van zorg,
werk en leefomgeving op een
nieuwe wijze aan te pakken. Daarbij hebben ook wij te maken met
bezuinigingen van de rijksoverheid
die op het bordje van de gemeente
worden gelegd. Daarom zullen er
prioriteiten moeten worden gesteld waarbij de sociaal zwakkere
inwoners moeten worden geholpen. Verder zullen initiatieven van
onderop, zoals bijvoorbeeld zorg-

Column
ADriaan

De antwoorden van het college
waren zeer teleurstellend en nietszeggend. Geen enkel concreet antwoord op de gestelde vragen! Blijft
dus de vraag: wordt Social Return
in Bernheze succesvol ingezet?
De VVD-Bernheze zal opnieuw
vragen stellen aan het college om
alsnog duidelijke antwoorden te
krijgen.
U kunt reageren via mijn mobiel
06-53496069 of via de website
www.vvd-bernheze.nl.

Inwoners krijgen het (te) druk
Als ik zie waar de gemeente de inwoners overal bij wil betrekken,
rijst bij mij de vraag of u het als inwoner allemaal nog wel kunt
behappen. U mag de komende tijd uw mening geven over de aanleg
van glasvezel, over snelle fietsroutes tussen Uden en Nistelrode, de
inrichting van het centrum van Heesch en zelfs nog iets vinden over
het concept bestuursprogramma.
Geweldig allemaal, maar beschikt u over voldoende informatie om
ook een goede inhoudelijke reactie te geven? Bij glasvezel gaat het
bijvoorbeeld over vragen of dit wel een taak van de gemeente is, of de
gemeente dan subsidie moet verlenen of een lening beschikbaar moet
stellen of er een corporatie moet worden opgericht, etc.
Inspraak verlenen op het concept bestuursprogramma is op zich
aardig, maar dit programma is niets meer en niets minder dan een
resultaat dat na de verkiezingen uit de coalitieonderhandelingen door
CDA, D66, SP en Lokaal tot een bestuursakkoord heeft geleid. Het
zal toch niet zo kunnen zijn dat er - gelet op de inbreng vanuit de
bevolking en het daarover bijvoorbeeld innemen van verschillende
standpunten - door de coalitiepartijen er naar een ander college zal
worden gezocht.
Inspraak op zich is een groot democratisch goed. Wel moet men dan
vooraf de randvoorwaarden goed communiceren, zodat de inspreker
vooraf weet wat er met zijn reacties gedaan wordt. Daarvoor is goede
en volledige informatie noodzakelijk, informatie welke tegelijkertijd
voor iedereen beschikbaar is. Ook dient er maar één reactie-adres
te zijn, waar alle reacties verzameld worden en waarvan vervolgens
een rapportage gemaakt wordt. Het college van burgemeester en
wethouders zal de regierol moeten invullen. Met u ben ik benieuwd
hoe die regierol op al die verschillende onderwerpen uitgevoerd gaat
worden. We kunnen het natuurlijk ongetwijfeld thuis online volgen
via de commissievergaderingen van september, want het daartoe om
te zetten knopje zal tijdens de vakantie toch wel gevonden zijn.
Gegroet Adriaan

Altijd in de buurt
Iedereen verdient een bank in de buurt.
Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs in dorpen
en kleine steden. Gewoon, een kantoor om de hoek met
een bekend gezicht. Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt.
Op kantoor, via internet of app. RegioBank is altijd dichtbij.

Welkom!

Bouwplannen?
Bestemmingsplan
nodig?
Planschade?

WORSTENBROODJES
10 voor

€ 5,00
10 WITTE/BRUINE
PUNTJES

€ 1,00

Graafsebaan 31 Heesch
06-2909 9005
onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl

Wij zijn uw bank.
Van Heck Assurantiën
‘t Dorp 124
5384 MD Heesch
0412 - 45 20 03
info@vanheckassurantien.nl
www.vanheckassurantien.nl

Rivez Assurantiën

Van Heck
Assurantiën
& Risicobeheer

't Dorp Weijen
124 19a, 5388 HL Nistelrode
5384 MD
088Heesch
- 8000 900
T 0412info@rivez.nl
- 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
www.rivez.nl
I www.vanheckassurantien.nl
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oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
5x 1/5 staatsloten

‘t Dorp 65, 5384 Mb Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Paul Aarts
uit Vorstenbosch

Winnaar:
ruud van Kessel
kan de staatsloten
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.
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AAngeboden
PedICUre nIsteLrode
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.
PedICUre
heesWIJk-dInther
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Heel de zomer
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.

Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
office@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van OOGCOnTACT en maak kans op

n
le
e
e

mooiBernhezertJe

bernheze rUILt
Is een marktplaats zonder geld.
Speciaal voor de inwoners van
Bernheze! Heb jij iets te ruilen,
word dan
lid van onze facebook
groep. Kom naar:
www.facebook.com/
groups/bernhezeruilt.
kofferbAkMArkt
31 AUgUstUs
Ruim 100 standplaatsen
Tel.: 0412-455267
(na 18.00 uur)
kofferbakmarkt@kpnmail.nl
Leliestraat te Heesch.
vLooIenMArkt
Zondag 7 september
St. Oedenrode, parkeerterrein
aan ’t Kofferen.
Van 10.00 tot 14.00 uur
Entree € 2,-, kinderen tot 12
jaar gratis.
nAAILessen
Leer je eigen unieke
kledingstuk te maken onder
gezellige, ervaren begeleiding
in Heesch. Bel voor informatie
naar Annie van Bakel
06-12 31 48 47 of Evelien
Meijers 06-55 865 867.
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Puzzle #253019

Uitgedaagd! wordt uitgesteld!
More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

te kooP
hAArdhoUt
Goed gedroogd, eiken.
Per m3 € 65,-. Vanaf 3 m3
gratis thuisbzorgd.
Tel: 06-51315242.
AdrIA CArAvAn 4 Pers.
bj.maart ’03. Vast bed,
vloerverw., grote winter-en
zomertent + luifel. Compleet
met inventaris en fietsenrek.
Prijs € 5.000,-. 0412-612522.

LUCHtPost
freeK sPIts
nIsseroIse GLorIe In KenIA
Een helpende hand bieden in het westen van
kenia daar ben ik, Freek Spits geboren en
getogen in Nistelrode, afgelopen 7 jaar mee
bezig geweest. Momenteel woon ik in kisumu
aan het Victoriameer van waaruit ik de diverse
activiteiten coördineer waar ik mee bezig ben.
Potentie voor groei
Het zijn weer volle weken geweest afgelopen twee maanden.
Weinig rust, door de hoeveelheid regen en boeren die druk
in de weer zijn. Ook de trainingen zijn goed ontvangen en
veel jeugdige boeren hebben hun voordeel gedaan met de
ontvangen kennis. We hebben met FreeKenya Foundation
een kans gehad om op de ‘Kisumu landbouw show’ te staan
en onze activiteiten te demonstreren. Erg succesvol en voor
ons een goede
aangelegenheid om
onszelf te promoten
en nieuwe partners te
ontmoeten.
Verder ben ikzelf
druk doende om ook
de juiste mensen
met de benodigde
expertise binnen het
FreeKenya team te
krijgen. Afgelopen weekend hebben we met een negenkoppig
team als toekomstig bestuur de kickoff gegeven aan het
opstellen van een strategisch plan voor de komende vijf jaar.
Kelvin Obalu, strategisch adviseur en fondsenwerver voor
FreeKenya, wil graag het volgende delen:
Kelvin: ”I met Freek and instantly fell in love with his dream
and ambition to change the lives of the people of Kenya
through agriculture with value addition and livelihoods
sustenance and nutritional health. Today more than humbled,
Freek has inducted me and several other persons from different
areas of expertise into being his Board for the Non Profit
FreeKenya Foundation. He has tapped into us to help him
see the Foundation achieve its objectives and mission plus
vision. He hosts us for three days in Kisumu and is showing
his dedication and love for Kisumu and his mission to use
agriculture to change lives. He is a true hero, a man of clean
heart and love for Africa and I hope he can get more sponsors
and donors for his cause and as a FreeKenya board member
we can be able to get enough funding to see our programmatic
priorities successful!
Ik hoop inderdaad op hetzelfde als Kelvin en ons gehele team.
Wij geloven in onze missie en gaan er vol voor om dit te
bereiken door mensen te zoeken die ons ook ‘een helpende
hand’ willen bieden. Mijn dank gaat uit naar de Golfclub De
Hooge Vorssel in Nistelrode die de Nederlandse Stichting
FreeKenia met een financiële bijdrage heeft ondersteund,
waardoor wij hier ons werk kunnen doen. Laat goed voorbeeld
goed volgen!
Hartelijke groeten uit Kisumu, Kenya!
Freek Spits (www.FreeKenya.org)

Inzameling van oude
metalen in vorstenbosch
VORSTENBOSCH - Muziekvereniging de Notenkrakers uit Vorstenbosch maakt weer een ronde om oud ijzer, fietsen, accu’s, kabels en
andere metalen in te zamelen. Dit gebeurt op vrijdag 5 en zaterdag 6
september.

te kooP/te hUUr

HEESCH - We hebben veel enthousiaste reacties ontvangen, maar helaas
zijn de meeste teams verhinderd in september. Om deze reden heeft de
organisatie besloten om Uitgedaagd! te verplaatsen naar 7-8-9 november 2014. Dus... aanmelden graag vóór 30 september
opuitgedaagd@gmail.com

bedrIJfs – of
oPsLAgrUIMte
300 of 420 M2.
Nieuwe Erven 24 Heesch.
Tel. 0412-452582.
WILt U een ZoeKertJe PLAAtsen?

Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-.
Info: office@demooibernhezekrant.nl
of 0412-795170.

De vereniging gebruikt de opbrengsten voor onderhoud en
aanschaf van instrumenten. Als
inwoners van Vorstenbosch en
het buitengebied wat hebben lig-

gen kunnen ze een afspraak maken met de vereniging om het op
vrijdag 5 of zaterdag 6 september
op te laten halen. De afspraak kan
worden gemaakt via oudemetalen@notenkrakersvorstenbosch.nl
of telefonisch of via SMS met Piet
Timmers, 0615557969.
De vereniging vraagt inwoners om
het metaal vooral niet langs de
weg te leggen om diefstal te voorkomen. Zie ook:
www.notenkrakersvorstenbosch.nl.
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Icebucket Challenge in bernheze
BERNHEZE - Facebook laat dagelijks mensen zien die een emmer
ijswater over zichzelf heen gooien. Het is een complete rage geworden, hoewel deze niet als zodanig gestart is.
Pete Frates uit Boston gooide
de eerste emmer ijswater (ice
bucket) over zich heen om zijn
teamgenoten van het honkbal
van het Boston College Baseball
team bewust te maken van ALS,
kort daarvoor werd bij hemzelf
de diagnose gesteld. Hij daagde
zijn teamgenoten uit om hetzelfde te doen. Intussen zijn er
miljoenen emmers ijswater over

hoofden uitgestort en wordt er
overal ter wereld geld voor ALS
op deze ludieke manier ingezameld. Ook in Bernheze was de
Ice Bucket Challenge afgelopen
week een hot item.
Ook medewerkers van DeMooiBernhezeKrant, De Halm
in Dinther, C1000 in Heesch en
leraren van basisschool ’t Palet

hebben van zich doen spreken.
Tonnie Wiegmans en zijn medewerkers van de C1000 in
Heesch doneerde € 350,00 en
nomineerde de andere medewerkers van de supermarkten in
Heesch
De medewerkers van De Halm
werden uitgedaagd door directeur Rob van den Berg. Zij zorgden voor een tweede ijskoude
douche voor Rob, maar waren
zelf ook niet de flauwste.

De leraren van BS ’t Palet besloten uit solidariteit met het verdriet van een van de leerlingen,
die zijn vader verloor aan de gevolgen van ALS, mee te doen.

Lianne Gabriëls

C1000 in Heesch

Medewerkers van De Halm

Basisschool ’t Palet
Foto: Michel Roefs

Nieuw bij C1000
Wiegmans!
Klanten kunnen hun lekkerste recepten delen op de nieuwe website:
www.c1000wiegmans.nl. Maandelijks worden de inzenders van
de vier populairste recepten bekendgemaakt en deze winnen een
boodschappenpakket van t.w.v. € 50,-.
Hoe het werkt
Zet je favoriete recept in enkele minuten op de website. De inzenders
van de vier populairste recepten winnen een boodschappenpakket
t.w.v. € 50,- en worden iedere 20e van de maand bekendgemaakt.
Deze gerechten worden vervolgens bereid door chefkok Rob.
De populairste recepten worden beoordeeld met punten, die je
verzamelt door je recept onder de aandacht te brengen.
Dit door middel van Facebook, Twitter, email of andere digitale
kanalen. Alle ‘likes’ en ‘views’ die het betreffende recept ontvangt op
Stuur uw recepten
Tot iedere 20
van recept) =
www.c1000wiegmans.nl zijn punten waard.
Een ‘Like’
(top
in en stem op het
de maand loopt er
lekkerste gerecht!
een competitie!
5 punten en een ‘View’ = 1 punt.
e

Dit kan op:

C1000WIEGMANS.NL
of FACEBOOK.COM/
C1000WIEGMANS

De populairste 4
recepten winnen!

Weet jij toevallig een lekker recept?
Ken jij een goed recept dat je wilt delen?
Deel je enthousiasme op www.c1000wiegmans.nl
of www.facebook.com/c1000wiegmans
en lees daar hoe het werkt.
Nieuw

bij

C1000 Wiegmans

Heeft u een
lekker recept?

Stuur het in!

Stuur uw recept in & stem op lekkere
recepten! Iedere 20e van de maand
worden er 4 winnaars gekozen!
De populairste 4 recepten winnen een
boodschappenpakket t.w.v. € 50,en de gerechten worden door
Chefkok Rob in de winkel bereid!
NAAR: C1000WIEGMANS.NL
GA N

Chefkok Rob!

Iedere vrijdag tussen
Deze gerechten kan je terug
11.00 en 17.00 bereidt
vinden op de Facebook
chefkok Rob de lekkerste pagina van: C1000 Wiegmans
gerechten in de winkel!

Schoonstraat 8 - 5384 AN Heesch

n!
e
v
e
o
r
p
Kom

GA NAAR: C1000WIEGMANS.NL FACEBOOK.COM/C1000WIEGMANS

GA N
NAAR: C1000WIEGMANS.NL

FACEBOOK.COM/C1000WIEGMANS
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bernheze

b o UW t

UW boUWPerIkeLen In bernheze boUWt?
Info@deMooIbernhezekrAnt.nL

Een rondje op de bouw…

sloop woningen kennedystaat en omgeving
HEESCH – Maandag 1 september is definitief begonnen met het slopen van de eerste woningen in het plan John F. Kennedystraat, Hildebrandstraat e.o. De afgelopen weken zijn
de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, waarbij onder andere asbest verwijderd werd. Om de materialen die vrijkomen bij de sloop te kunnen scheiden, wordt de sloop
zorgvuldig uitgevoerd. De aannemer heeft daarbij ‘hulp’ gekregen van lieden die het lood en het koper van de te slopen woningen goed konden gebruiken. Het scheiden van die
materialen is dus niet meer noodzakelijk.
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7 complete gezinswoningen

Molenhoeven Loosbroek
aangenaam wonen

www.molenhoeven.nl
informatie en verkoop:

Bernheze makelaars & adviseurs
T 0413 24 38 18
www.bernheze.nl

Binnenkort
in verkoop!
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van schijndel tegelhandel:
‘brabant is ons werkterrein’

VAN VENROOIJ

UDen – Roland van Schijndel van Van Tegelhandel uit Uden is in 1999 zelfstandig begonnen als tegelzetter die zich uitsluitend richtte op het verzorgen van tegelwerk bij de particulier. Door de focus op
kwaliteit is hier een zeer goede naam in opgebouwd. In de loop der jaren werd uitgebreid op het gebied
van tegels en natuursteen. brabant is ons werkterrein.

‘tegels, natuursteen,
maatwerk, tegelwerk
en een gedegen advies

Bij die uitbreiding hoorde het openen van
een eigen showroom, die zich richt op de
particulier, maar ook op de tegelzetter en
aannemer. Geen wonder dat steeds meer
mensen voor hun tegels naar Brabant afreizen.

TRANSPORT VOF

VERHUUR VAN AUTO MET KRAAN EN SEMI-DIEPLADER

• Dienstverlening,
beton, grond
en wegenbouw
• Container plaatsing

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om er
naar toe te rijden, dan is de webshop
www.tegelboerderij.nl iets voor u, waar via
een webshop de bestelling geplaatst kan
worden.

• Grondwerk
• Het aanleggen van
betonverhardingen

vAn sChIJndeL tegeLhAndeL
nAtUUrsteen
Oostwijk 11, 5406 XT Uden
0413-270110

Loosbroeksestraat 2 - 5384 SV Heesch - 0412-456277 - 06-22502062
info@vanvenrooijtransport.nl

www.vanschijndeltegels.nl
www.tegelprofshop.nl
www.tegelboerderij.nl

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

v. Schijndel
Tegelhandel
Natuursteen

Altijd e
st
de scherpngen.
aanbiedi

topkwaliteit
Italiaanse en Spaanse
voor Chinese prijzen!

Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord
Tel.: 0413 - 270 110

Vanaf 15 2
m
GRATIS
thuisbezo
rgd!

zen
Extra voordelige prij
reekse
door onze rechtst
import af fabriek.

De koffi
e staa
t
altijd kl
aa
er is vo r en
GRATIS ldoende
parkeerp
lek!

Wij laten u weer genieten...

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel
06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch
06-5374 0305

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Jouw huis moet ook een thuis zijn
Als je verhuist komt er veel kijken bij inrichting en aanpassingen in en om huis. Je bent enthousiast en wilt het allemaal graag mooi
hebben en helemaal naar jouw idee. Maar toch, voor je het gevoel hebt dat het huis ook een thuis is, duurt meestal even en komen er
toch nog aanpassingen en veranderingen om de hoek kijken.
Een ander kleurtje op de deuren, een andere lamp, een mooi glas-in-loodraam of aanpassingen in de tuin. Van het een komt dan vaak
ook het ander. Goed nadenken en rondkijken voordat je veranderingen aanbrengt bespaart je veel frustratie en geld. Er zijn bedrijven in
onze regio die het tot hun specialisme hebben gemaakt om de klant goed te adviseren. Of dat nu gaat om een installatie, het verven of
vernieuwen van deuren, een andere tuin of het interieur. Elke week heeft DeMooiBernhezeKrant een keur aan bedrijven die adverteren.
Het is de moeite waard om daar eens te kijken wat ze voor je kunnen doen.

TE HUUR

THUIS IN ALLE ASPECTEN VAN HET BOUWPROCES

St. Servatiusstraat 6
5473 GB Dinther (gem. Bernheze)
Tel: 0413 - 29 34 54
E-mail: g.b.a@home.nl
Website: www.gbainfo.nl

Kozijnen
n Kozijnen
n Kozijnen
n Ramen
n Ramen
n Ramen
n Deuren
n
Deuren
n Deuren
n Schuifpuien
n Schuifpuien
Schuifpuien
n Vouwwanden
n Vouwwanden
n Vouwwanden

Heeswijk-Din

Nieuwe
bedrijfsloods

ther

Ook in delen te huur

n
Voor particulieren
en bedrijVen
VOOR
PARTICULIEREN
BEDRIJVEN
VOOR
PARTICULIEREN
ENEN
BEDRIJVEN

Noorderbaan
- Nistelrode
T. 0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl
Noorderbaan
8-8
Nistelrode
- T. -0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Dhr. W.v.d. Brand - De Morgenstond 24
5473 HG Heeswijk-Dinther - Telefoon 06-46740982
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Gouden bruiloft van der Velden-Cissen Voorleesplein zoekt vader

Ad en Mien

Foto: Christel de Wit-van Houtum

Vorstenbosch – Zondag 31 augustus vierden Ad (77) en Mien (78)
van der Velden uit Vorstenbosch, samen met hun 2 kinderen en partners, hun 5 kleinkinderen en vele familieleden en vrienden hun gouden
huwelijksfeest.
Op 3 april 1964 trouwde Schijndelaar Ad van der Velden met Mien
Cissen uit Vorstenbosch. Het echtpaar betrok een woning aan de
Molenweg waar men jarenlang een
agrarisch bedrijf runde. In eerste in-

stantie met aardbeien en kalveren
om uiteindelijk over te stappen op
een varkensbedrijf. Dat bedrijf is
intussen flink gegroeid en is nu in
handen van zoon Paul. Naast het
werk in het eigen bedrijf bekleed-

Wij zijn trots op
onze nominatie voor
de titel: Beste Jonge
Ondernemer van het
Jaar 2014.
We bedanken iedereen die op ons gestemd heeft.

www.buro-tweevoud.nl

de Ad diverse maatschappelijke
functies. Zo zat hij onder andere in
het bestuur van de Rabobank, gemeenschapshuis De Stuik en carnavalsvereniging De Piereslikkers. Jarenlang was hij ook lid van de Raad
van Elf en nog steeds zijn beiden
aan de club verbonden als lid van
‘Te Zotte Pieren’. Mien richtte zich
intussen op het huishoudelijk werk
en bood daarnaast ook een stevige
helpende hand in het bedrijf. In de
spaarzame vrije uurtjes stortte Mien
zich met veel vakmanschap op allerlei handwerkactiviteiten. Ook
was en is zij met grote regelmaat
en met veel plezier actief als oppas
van de vijf kleinkinderen, variërend
in leeftijd van 5 tot 14 jaar. De extra
vrije tijd die na hun pensionering is
ontstaan, wordt vooral gevuld met
tuinieren, kaarten, biljarten en fietsen. Om gezondheidsredenen werd
het gouden huwelijksfeest een
paar maanden uitgesteld. De feestvreugde was er echter niet minder
om. Vele familieleden, buurtgenoten en vrienden kwamen afgelopen
zondag naar zaal Kerkzicht om het
gouden paar te feliciteren.

Vaders lezen voor
Bernheze - Voorlezen heeft een grote en positieve invloed heeft op de
taalontwikkeling bij kinderen. Kinderen die opgroeien in een taalrijke
omgeving hebben betere economische kansen. Bovendien versterkt
voorlezen de band tussen ouder en kind.
Vaders lezen verhoudingsgewijs
veelal het minst vaak voor. En dat
terwijl uit onderzoek is gebleken
dat een vaderlijk leesvoorbeeld een
groot effect heeft op het leesgedrag van kinderen. En dat vaders
een beslissende rol kunnen spelen
in de leesopvoeding. Zo zorgt hun
leesvoorbeeld ervoor dat kinderen
vaker een boek lezen.
Met de campagne Vaders Voor Lezen die in 2014 is gestart, wordt
extra aandacht gegeven aan het
(voor)lezen door (groot)vaders.
Voorlezen is niet alleen leuk, het is
ook heel nuttig. Kinderen die worden voorgelezen scoren beter op
school. Daarnaast hebben ze een
grotere woordenschat en zijn ze
beter in het verwoorden van emoties.

Het voorleesplein in de bibliotheken van Bernheze maakt voorlezen makkelijk. Het staat vol stoere,
spannende boeken voor jongens
en meisjes. En voor (groot)vaders
die ze gaan voorlezen.

Blij met
Gratis
gymtas*
t.w.v. € ,5.99

20%

Nu
korting op al
je schoolspullen.

Actie is alleen geldig bij
Bruna Heesch,
‘t Dorp 61a Heesch

Uitgezonderd aanbiedingen en boeken.
Vraag naar de voorwaarden in onze winkel,
de kortingspas ligt voor je klaar.

* Bij besteding van minimaal €15.00,
Maximaal 1 tas per klant. Uitsluitend verkrijgbaar
in de winkel, zolang de voorraad strekt. OP =OP

Gezien worden en een boodschap
overbrengen die begrepen wordt,
is niet altijd gemakkelijk.
Wij, Bernheze Media,
kunnen u daarbij helpen.
www.bernhezemedia.nl

ing kampeerseizoen
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15 en zondag 16 maart

MOOI

g
a.s. zonda
16 maart
geopen0duur

BUITEN THUIS

LEVEN BELEEF

t 17.0
van 11.00 to

CARAVAN
& CAMPER
Caravan huren?
tingen SCHADE
HERSTEL!!!
3 weken huren

€ 4.000,caravans

s vanaf

duro,
al-Ko

vóór 11 juli en na 22 augustus:

WWW.MUGGENR

2 weken betalen!

4 jaar garantie
In hoogseizoen bij 3 weken huur -10%
op originele onderdelen
Bovag beurtschadeherstel
alle merken caravans en campers
ontvang
Van Uden Caravantechniek
10% korting
werkt
voor alle verzekeringen
4
jaar
garantie
op uw Bovag

Welke mug
veroorzaakt
de meeste
overlast?

op originele onderdelen
onderhoudsbeurt,
indien u deJan
afspraak
Tinbergenstraat 6 | Sint-Oedenrode
maakt tijdensvan
hetUden Caravantechniek
0413
477alle
022
| www.vanudencaravans.nl
openingsweekend
werkt voor
verzekeringen

6 | Sint-Oedenrode
especialiseerdJan
inTinbergenstraat
alle merken
Jan tinbergenstraat 6www.vanudencaravans.nl
| Sint-oedenrode

Het is de tijd van het jaar dat
steekmuggen voor veel jeukende overlast en slapeloze
nachten zorgen. De zachte
winter, het warme voorjaar en
veel neerslag vormden ideale omstandigheden voor deze
plaaggeesten. Het is echter onduidelijk of er inderdaad ook
meer overlast is dan normaal
en welke soorten voor overlast zorgen. Onderzoekers van
Wageningen University roepen daarom op om komende week waarnemingen van
steekmuggen en de mate van
muggenoverlast door te geven
via Muggenradar.nl en dode
exemplaren op te sturen voor
nader onderzoek.

ww.vanuDEncaravanS.nl

Wat kun je in huis allemaal
met regenwater doen
•
•
•
•

Je kan er je toilet mee doorspoelen
Je kan er je was en afwas mee doen ((af)wasmachine)
Je kan er de plantjes binnen mee water geven
Je kan er de auto mee wassen (er komen geen witte
watervlekjes op)
• Je zou er zelfs mee kunnen douchen (het is meer het idee....)
• Je kan er natuurlijk ook de tuin mee sproeien; de plantjes
kunnen dat zelfs beter waarderen dan leidingwater.

Bron: Wageningen University

ADAR.NL

Schilder nodig?
Van Bergen schilderwerken
uw betrouwbare partner
als het gaat om
beglazing, schilderwerk
en wandafwerking.

Professioneel & deskundig advies en uitvoering
De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch | T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207
vanbergenschilderwerken@home.nl | www.vanbergenschilderwerken.nl

Tegen inlevering van deze bon

Gratis appelgebak
bij aankoop van een kop koffie of thee
Geldig t/m zaterdag 27 september 2014.

Geen zin of tijd in onderhoud?
informeer naar interessante
jaarcontracten.

Pim Langens
M 06 525 448 08

De Klaver 35
5384 XK Heesch
T 0412 47 53 99
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

27-05-14 21:18

Onderdeel van Van Oort Groep

Adv Langens Hoveniers 109x53_5.indd 1

home is
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heart is
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Je bent thuis waar je je lekker
voelt. Het huis waar je woont
kun je bezieling geven door
er regelmatig aandacht aan te
besteden. Binnen of buiten.
Buiten heb je het hele jaar plezier van een mooie tuin of een
aangekleed balkon. Het hoeft
niet altijd duur en stijlvol te zijn.
Het gaat er immers om dat jij je
thuis voelt daar waar je woont.
Daar kun je zelf veel aan doen.
Door een bloemetje in huis of
door een bloeiende plant buiten waar je die ziet.

ORJAARSACTIE
30%
KORTING
omeractie
30%
KortiNG
VOORJAARSACTIE
30%
KORTING
zomeractie
30%
KortiNG
Graafsebaan 44 Heesch | Telefoon 0412 - 45 92 95 | www.tegelhalheesch.nl
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OP WWW.VANDERSANGENGARAGEDEUREN.NL

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN
VAN
DER
SANGEN
GARAGEDEUREN
N DER SANGEN GARAGEDEUREN
Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch - T. 0412 633 069
Showroom geopend op zaterdag van 9.00 uur - 15.00 uur

Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch - T. 0412 633 069

KruishoekstraatShowroom
19 - 5384
TK Heesch
- T. van
0412
633
geopend
op zaterdag
9.00
uur 069
- 15.00 uur
Showroom geopend op zaterdag van 9.00 uur - 15.00 uur

Intratuin Veghel Heuvel 11
Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

Groene waterontharder: zuinig in water en zout

Govers Waterservices;
Het gebruik van zacht water is meteen
merkbaar, op de huid en in gebruik.
• lagere temperaturen voor de was
• wasgoed wordt sneller schoon
en slijt minder
• een glanzend schone afwas
• schoonmaken kost minder tijd en zeep
• kranen en apparaten hoeven niet
ontkalkt te worden
• koffie en thee smaken beter
• Waterflessen, thuis en op kantoor
• Waterkoelers
• Waterontharders

Weijen 86 - 5388 HR Nistelrode
E info@goverswaterservices.nl
I www.goverswaterservices.nl

• Levering, installatie en
onderhoud
• Benodigdheden; zoals
zout, filters etc. (ook voor
Amerikaanse koelkasten)
T 06 27 50 62 80
T 0412 61 29 27
F 0412 63 19 70

Govers waterservices voor thuis en op uw bedrijf
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Koor Koraal zoekt bassist
en bassen
HEESCH - Koor Koraal uit Heesch
is op zoek naar een nieuwe bassist
en enkele bassen.

Derde plaats voor DIO Sparkling
Nistelrode - DIO Sparkling heeft gisteren in de Jaarbeurs in Utrecht de derde prijs gewonnen in de categorie ‘Beste DIO nieuwkomer’. Er waren in deze categorie vijf genomineerden. Eigenaresse Kristel van Dijk
is trots op deze prestatie die ze samen met haar team heeft bereikt.
Juryrapport
“12 juli 2013 opende Kristel van Dijk haar winkel
in Nistelrode. Een bijzondere winkel, want dit is
de eerste winkel waar ook een Read Shop bij in
zit. Vanuit een andere invalshoek kende Kristel de

Koor Koraal is opgericht in september 1985 en bestaat momenteel uit
34 leden, waaronder ook een zeer
enthousiaste dirigent en een uit
vier personen bestaande ondersteunende band. Zij spelen gitaar,
saxofoon, dwarsfluit en percussie.
Het repertoire bestaat voor een
belangrijk deel uit popmuziek van
toen en nu, meestal vierstemmig
of een enkele keer zelfs ‘nogmeer’-stemmig uitgevoerd. Het
koor is voornamelijk te horen tijdens gastoptredens bij activiteiten
in en rond de gemeente Bernheze,
gelegenheidsconcerten, korenfestivals en braderieën.
Koor Koraal bruist van de activiteiten en presenteert zich graag en
vol enthousiasme aan het publiek.

Omdat de basgitarist onlangs is
gestopt, is het koor dringend op
zoek naar een vervanger die blijvend het koor muzikaal wil versterken en begeleiden tijdens de jubileumuitvoering in 2016. Ook zoekt
het koor nog enkele bassen om het
koor nog meer klank te geven.
Er wordt gerepeteerd op maandagavond van 20.15 tot 22.15 uur
in De Pas in Heesch. Info: Harry
van Kempen, tel. 0412-452047.

Vanuit een andere
invalshoek kende kristel
de drogisterijwereld al
drogisterijwereld al, en het oppakken van de praktijk ging haar daarom ook zeer goed af. De combinatie met The Read Shop is een extra uitdaging
voor haar geweest, die goed heeft uitgepakt.
Kristel kent haar klanten zeer goed en speelt daar
ook goed op in. Ook lokaal gezien en op social
media is Kristel actief bezig.
Dit werpt ook zijn vruchten af in de winkel. Een
mooie 3e plaats in de categorie ‘Nieuwkomer
2014’.”

Kristel en Maureen

Handwerkcafé in De Wis Publieksavond bij Sterrenwacht Halley
in Loosbroek
HEESCH - Sterrenwacht Halley is op vrijdagavond 5 september voor In de publiekspresentatie en het
LOOSBROEK - De vakanties zitten
er weer op en het wordt dus tijd om
samen gezellige dingen te doen.
Dat kan bijvoorbeeld in het handwerkcafé in De Wis in Loosbroek,
op de eerste en derde (en eventuele vijfde) donderdagavond van de
maand. De eerste bijeenkomst is
op donderdag 4 september.

Iedereen is welkom en werkt aan
haar (of zijn en dat zou leuk zijn) eigen handwerk, het is dus wel altijd
iets waar naald en draad bij komt
kijken. Deelnemers brengen mee waar ze op dat moment mee bezig
zijn, bijvoorbeeld een breiwerk, haakwerk of borduurwerk. De bedoeling is er een gezellige bijeenkomst van te maken, waar ideeën worden uitgewisseld, tips aan elkaar worden gegeven en geholpen wordt
waar nodig is.
Aanvang is steeds om 19.30 uur, einde rond de klok van 21.30 uur.
Er zijn geen kosten aan verbonden, behalve de consumpties, die zijn
voor eigen rekening. Voor vragen: Chantal Kanters, info@de-wis.nl of
06-53180803.

publiek geopend. Het programma van deze publieksavond begint om
21.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het is voor alle leeftijden geschikt.

De tien dagen oude Maan op
5 september

Van de heldere planeten is deze
avond alleen Saturnus te zien; die
gaat rond kwart over tien onder.
Door de grote telescoop zijn de
ringen van Saturnus duidelijk te

onderscheiden.
De hele avond kan met de telescoop de bijna volle Maan bekeken worden. Op 9 september is
het helemaal volle Maan en bovendien ‘supermaan’, de laatste
van het vijftal supermanen dit jaar.
Van een supermaan is sprake, als
bij volle Maan de afstand tussen de
maan en de aarde het kleinst is. Op
9 september is de kleinste afstand
aarde-maan ‘slechts’ 358.409 kilometer. De volle Maan lijkt daardoor
14% groter en 30% helderder dan
in de situatie waarbij de onderlinge
afstand het grootst is.
De kijker wordt ook gericht op de
bekende fraaie dubbelster Alcor en
Mizar en andere interessante hemelobjecten.

planetarium vertellen Halleyleden
allerlei wetenswaardigheden over
de maan, de zon, de planeten en
nog veel meer, met indrukwekkende beelden erbij.
Aandacht is er ook voor het onbemande Europese ruimtevaartuig,
Rosetta genaamd, dat op 6 augustus 2014 na een reis van tien jaar is
aangekomen bij de vier kilometer
grote komeet Churyumov-Gerasimenko.
Rosetta komt in een baan om de
komeet, en zal in november een
lander naar het hemellichaam laten
afdalen.
Entree sterrenwacht: € 5,(kinderen t/m 12 jaar: € 3,-).
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch/Vinkel
(0412) 45 49 99.
www.sterrenwachthalley.nl

WEEKEND

Tankstation
Hopmans

KORTING
13 15

Geldig op zaterdag en zondag bij de volgende tankstations:
Tankstation Hopmans Mill

Tankstation Hopmans Uden

Eerste Industrieweg 30, 5451 GR Mill

Handelslaan 3, 5405 AE Uden

Tankstation Hopmans
Langenboom

Tankstation Hopmans
Nistelrode

Zeelandseweg 35, 5453 RS Langenboom

Tankstation Hopmans Venhorst
Telefoonstraat 2a, 5428 GJ Venhorst

Heescheweg 19, 5388 RG Nistelrode
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Heesche scouts zetten de
wereld weer op de kaart
HEESCH - De opening van het Scoutingjaar, een
jaarlijks evenement van Scouting Heesch, vond
zondag plaats. Hierbij luiden de leden op een feestelijke manier het nieuwe jaar in.
Voorafgaand aan het overvliegspektakel moesten
de leden eerst ontdekkingsreiziger Leonardo Abrio
en zijn hulpje Marco Poli helpen. Er was namelijk
een komeet ingeslagen! Tegelijkertijd kwam aardrijkskundeleraar Juan Salsa van de andere kant in
paniek het scoutingterrein op rennen. De wereld
stond op zijn kop en daardoor zou de wereldkaart
niet meer kloppen. Om die reden dreigt de leraar
Salsa ontslagen te worden. De leden van Scouting
Heesch gingen op pad om uit te zoeken hoe de
wereld er nu uitziet. Via inwoners van over de hele
wereld die verstopt zitten in Heesch konden de
kinderen erachter komen hoe de wereldkaart nu in
elkaar steekt.
De kinderen hebben hun best gedaan en dat leverde wat op; leraar Salsa vormde een nieuwe wereld
met de kennis die de kinderen in de verschillende
landen hadden opgedaan. Kortom: meneer Salsa
mag les blijven geven! Na dit avontuur was het tijd
om ‘over te vliegen’. Dit houdt in dat de kinderen
die naar een volgende groep gaan zich op een object verplaatsen naar de volgende groep. Dit jaar
was dit object een zelfgebouwde glijbaan, waar de kinderen met een grote, opgeblazen band en een lach
vanaf gleden.
Ook avonturen beleven bij Scouting Heesch? Kinderen van zes tot en met twaalf jaar zijn welkom op
zaterdagen, van 14.00 tot 16.00 uur. Jongens en meiden van twaalf tot en met 18 jaar ontvangen we op
maandagavond. Voor meer info: www.scoutingheesch.nl.
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Workshops blazen of
slagwerk voor de jeugd
bij Aurora
HEESCH - In september/oktober start Aurora in Heesch met de workshops voor kinderen vanaf 6 jaar. Naast algemene muziekkennis en
kennis over verschillende instrumenten, wordt er met de blokfluit of
slagwerk oefenpadje enkele liedjes geleerd.
De workshops bestaan uit ongeveer tien wekelijkse lessen van 30
minuten. Spelenderwijs komen alle
facetten van muziek maken aan
bod: melodie, ritme, samenspel,
notenschrift en instrumentenkennis. De workshops worden gegeven door muziekkrachten met een
stevige muzikale achtergrond. Zij
werken vanuit een programma en
zijn goed in de omgang met de
kinderen.
Na deze workshops hebben de
kinderen een goede indruk wat de
mogelijkheden zijn en kunnen ze
een verantwoorde keuze maken
om misschien verder te gaan met
het bespelen van een instrument.
Maar dat hoeft niet, ze kunnen
ook gewoon voor de gezelligheid
meedoen. De workshops worden
in groepsverband gegeven.
De kosten voor tien wekelijkse lessen bedragen € 30,-. De blokfluit

kost € 10,50. Het definitieve tarief
kan iets afwijken. De workshops
slagwerk zijn op woensdag tussen
18.00 en 19.00 uur. De workshops
blazen zijn op zaterdag tussen
12.00 en 13.00 uur.
Inschrijven: haal een inschrijfformulier bij Wilma van de Ven,
Nistelrodeseweg 12, 5384 PN
Heesch of mail naar
wilmavandeven20@hotmail.com.
Meer informatie: 06-41744174.

Theatergroep Frits brengt
‘De Kleine Zeemeermin’
NISTELRODE - Theatergroep Frits
brengt op zondag 14 september
de voorstelling De Kleine Zeemeermin in CC Nesterlé in Nistelrode, een show vooral voor kinderen van 3 tot ongeveer 10 jaar.

14 september 2014 - 14.30 uur
Theaterzaal Nesterlé
Kaarten bestellen via nesterle.nl € 5,00 p.p.

De theaterzaal zal zich tijdens de
voorstelling van De Kleine Zeemeermin mijlenver onder het zeeoppervlak wanen. Nog dieper dan
waar de beste onderzeeër komen
kan. Daar is het water zo blauw als
de blauwste lucht op een prachtige
zomerdag.
Op de bodem groeien de mooiste
planten en bloemen. Vissen met de
fraaiste kleuren zwemmen er af en
aan. En daar, in die diepte, wonen
de zeemeermensen.
De zee wordt geregeerd door

koning Henk, een dappere, sterke zeemeerman. Hij heeft drie
dochters die stuk voor stuk echte
schoonheden zijn. Zijn jongste
dochter, Aurely, is de mooiste van
allemaal. Ze heeft de leeftijd bereikt waarop ze, net als haar zussen, naar boven mag zwemmen
om te zien wat er boven het zeeoppervlak gebeurt.
Aurely wil zo graag zien hoe de wereld van de mensen eruit ziet, maar
koning Henk verbiedt het haar. Hij
is kwaad op de mensen, omdat ze
al hun afval zomaar de zee in gooien, waardoor zijn koninkrijk steeds
kleiner wordt. Als Aurely stiekem
toch naar boven zwemt, ziet ze de
mooie prins Ralph en ze is in één
klap stápelverliefd op hem. Maar
hoe kan een zeemeermeisje, dat

het land niet op kan, het hart van
een mensenprins veroveren? Er is
maar één oplossing.
Aurely zal de hulp in moeten schakelen van de gemene zeeheks
Mortua. Maar of dat nu zo’n slim
idee is?
Kinderen tussen 3 en 10 jaar zullen
tijdens deze theatershow ogen en
oren te kort komen.

Zondag 14 september
Aanvang 14.30 uur,
entreekaarten € 5,-.
Kaarten zijn online te
reserveren via
www.nesterle.nl

De oplossing van vorige week
Tekst?
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natte XrC
bernhezeloop

hardlopen

BERNHEZE - Traditiegetrouw werd
op de laatste zaterdag van augustus voor de 12e keer de XRC
Bernhezeloop 2014 georganiseerd.
Hierdoor werd de gemeente Bernheze weer onder de voet gelopen
door een flink loperslegioen. Vanuit het hele land en zelfs daarbuiten, wisten lopers de weg naar
de start van de halve marathon,
bedrijvenloop, estafette en Rabojeugdloop te vinden.
Kijk voor de uitslagen op:
www.xrcbernhezeloop.nl

Foto’s jeudloop: Lianne Gabriëls

Foto’s: Jan Gabriëls

OPRUIMING

GEBRUIKTE E-BIKES

tennis

Winnaars clubkampioenschappen tv de hoef
HEESCH - bij tennisvereniging De Hoef in Heesch zijn de clubkampioenschappen gespeeld van 23 tot 31
augustus. Ondanks de hevige buien zijn toch alle wedstrijden uitgespeeld.
De winnaars zijn:
Heren Enkel 2-3-4: Joost Kaffener
Dames Enkel 4: Nena Vlemmix
Heren Enkel 5-6: Volkan Yener
Heren Enkel 7: Bram Loonen
Heren Enkel 8-9: Niels van der
Burgt
Dames Enkel 8-9: Suzanne Kiestra

TOT 20% KORTING
op gebruikte E-Bikes.

Volop gebruikte E-Bikes met aantrekkelijke
kortingen en 6 maanden garantie.
Kijk ook op www.jackmartens.nl

Laar 27 - 5388 HB Nistelrode - Tel: (0412) 61 12 31

Heren Dubbel 2-3-4:
Joost Kaffener en Job Sijbers
Heren Dubbel 4-5: Maik Arts en
Daan van Cuijk
Heren Dubbel 6-7: Gert-Jan Buuts
en Luuk Timmermans
Heren Dubbel 8-9: Mark Fransen
en Arno Pattiwael
Dames Dubbel 4-5: Nena
Vlemmix en Evy van der Heijden
Dames Dubbel 6-9: Marleen de
Laat en Adèle van Vliet
€ 200,- voor de Zondagmiddagclub

Gemengd Dubbel 2-5: Joost
Kaffener en Nena Vlemmix
Gemengd Dubbel 6-9: Theo
Peters en Petra van Zoggel
Gedurende de speelweek zijn de
deelnemers ook actief geweest
voor het goede doel. Voor de Zondagmiddagclub is een leuk bedrag

bij elkaar geschilderd. Ans van de
Burgt heeft namens deze groep
met een verstandelijke beperking
de cheque in ontvangst genomen
en gaat er voor zorgen dat er iets
leuks mee gedaan wordt.

Al uw sport- en
verenigingsnieuws
wordt gratis geplaatst
krant.nl

Loopschool:

bestaat uit diverse groeps-trainingen. Hardlopen en
sportief wandelen in groepsverband: het motiveert je
extra om te blijven trainen. Interesse?
Meld je aan voor een gratis proeftraining!
Hardlopen (M/V):
duur- en intervaltrainingen
op zondagochtend van
9.00-10.30 uur. Vertrekpunt:
Bomenpark Heesch.

Runningtherapie:

hardlopen en wandelen hebben een positieve uitwerking op het brein. Uit onderzoek
is gebleken dat duursport effectief werkt tegen depressie, bij burn-out en andere
psychische klachten. Bij Runningtherapie Bernheze leer je hardlopen/wandelen
waarbij persoonlijke begeleiding en coaching je aan het lopen krijgt EN houdt!

Hardlopen (M/V):
duur- en intervaltrainingen op
woensdagochtend van
8.30-9.45 uur. Vertrekpunt:
de Misse in Heesch.

Sportief wandelen (M/V):
groepstraining waarbij we op
verschillende (eigen) tempo’s
lopen. Oefeningen, duur-,
interval- en heuveltraining om
de conditie uit te bouwen.
Zondagochtend van 10.45-12.00
uur. Vertrekpunt:
Bomenpark Heesch.

info@demooibernheze

Sportief wandelen
voor senioren (60+): in
groepsverband wandelen,
samen maar ook op eigen
tempo. Oefeningen voor
coördinatie en balans en
werken aan de conditie.
Woensdagochtend van
10.00-11.00 uur.

Running/bootcamp voor meiden
(13-18 jaar):
hardlopen/krachttraining waarbij we
gebruik maken van materialen in de
natuur/speeltuintjes.
Woensdagmiddag van 17.00-18.15 uur.
Vertrekpunt: ’t Dorp in Heesch.
Bedrijfstrainingen: interesse
in bedrijfstrainingen? Werken
aan de gezondheid met
medewerkers/collega’s?
Actief bedrijfsuitje gezocht?
Neem contact op om de
mogelijkheden te bespreken!

Hardlopen jeugd (J/M):
duur- en intervaltraining.
Woensdagavond van
18.30-19.30 uur.
Vertrekpunt: ’t Dorp in
Heesch.

BMI-Clinic Plus: Ingrid van de Wetering
gewichtsconsulente start met een clinic
die is gericht op gewichtsbeheersing.
Een wekelijks onderdeel van deze clinic
is een uur wandeltraining! Interesse? Kijk
op www.ingridgewichtsconsulente.nl.
Vergoeding zorgverzekeraar mogelijk!

www.runningtherapiebernheze.nl
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voetbal

veel herinneringen tijdens reünie fC knudde

HEESWIJK/DINTHER - ‘FC knudde’ bestaat al bijna dertig jaar niet
meer. Maar de mooie tijden die het voetbalteam begin jaren tachtig beleefde bij VV Heeswijk zitten nog vers in het geheugen. Reden genoeg
voor een reünie.
De oud-teamleden, waarvan het
gros nog steeds lid is van VV Heeswijk, haalden zaterdag mooie herinneringen op. In het Gildehuis in

paardensport
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Heeswijk hingen foto’s van vroeger. Ad van der Aa (voorheen de
leider van het gezelschap) vertelt:
“FC Knudde werd rond 1983 op-

gericht door vier spelers die toen in
het zesde speelden.
De naam Knudde was snel gekozen. In de stripverhalen van Toon
van Driel, die dagelijks in een nationale krant stonden, ging alles verkeerd. Heel herkenbaar voor ons,
omdat de meeste van onze team-

Staand v.l.n.r. Gerrit van Grinsven, Mies van Schijndel, Gerry van de Broek,
Willy van de Avoort, Nico van Heesch, Piet Verberne (niet op foto), Johnny
Gordijn, Ad van der Aa. Zittend v.l.n.r. Ben van Daal, Toon van Venrooy, Hans
Sigmans, Bertus Pas, Rien van Daal, Hans Vos.
Foto: Lianne Gabriëls

leden niet echte voetballers waren.
Maar in de derde helft blonken we
altijd uit.” Het team heeft prachtige jaren gekend en de mannen

die er destijds bij betrokken waren
zijn er nog steeds heel enthousiast
over.

twee keer goud voor het team Uniek

NISTELRODE - Zaterdag 30 augustus kwam Dorien van der Lee terug in Nistelrode, met twee keer goud op de FEI Wereldkampioenschappen paradressuur in Caen. De buurtvereniging
van ‘t Maxend en familie en vrienden van Dorien stonden klaar om haar bij thuiskomst feestelijk in te halen.
Op 28 augustus werd Rixt van der Horst – ruiter van het paard Uniek – met Uniek eerste tijdens de individuele proef en werd het totale Nederlandse parateam tweede en op 29 augustus
werden Rixt en Uniek weer eerste met een prachtige kür. Nistelrode is terecht trots op Dorien van der Lee, broom en vorige eigenaar van Uniek. Dorien maakt het paard voor elke wedstrijd zodanig warm en scherp dat het de juiste spanning heeft voor Rixt, om tijdens de wedstrijden optimaal te presteren. Een prachtig staaltje van invoelen en aanpassen.

voetbal

nieuwe tenues vorstenbossche boys 1

Het elftal in het nieuw

Hans van Duijnhoven en Siebert van der Pas

VORSTENBOSCH – Het 1e elftal van de Vorstenbossche boys is afgelopen zaterdag in het nieuw gestoken
door hoofdsponsors Garage van der Pas en Schildersbedrijf van Duijnhoven. Voorafgaand aan de bekerwedstrijd Vorstenbossche boys 1 - Udi’19 2, werden de nieuwe shirts overhandigd aan het 1e elftal. Na een
dankwoordje van de voorzitter van de sponsorcommissie werden de nieuwe shirts getoond aan de spelers
en leiders.

al 12 jaar. Voetbalvereniging Vorstenbossche Boys is beide bedrijven
hiervoor dan ook zeer dankbaar!
Helaas ging de bekerwedstrijd na
een 0-0 ruststand, met 2-1 verloren. Door 2 nederlagen is het bekeravontuur al voorbij, en kan de
focus volledig op de eerste compe-

Garage van der Pas en Schildersbedrijf van Duijnhoven zijn al jaren

de vaste kledingsponsor van ons
eerste elftal. Garage van der Pas

sponsort inmiddels al 27 jaar, en
Schildersbedrijf van Duijnhoven

titiewedstrijd worden gericht. De
competitie begint voor de Vorstenbossche Boys met een uitwedstrijd
bij GVV’57 in Grave.
Garage van der Pas en Schildersbedrijf van Duijnhoven: Nogmaals
hartelijk bedankt namens de Vorstenbossche Boys!
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atletiek

Twee bronzen
medailles voor Lucas Jansen
SOMEREN/HEESCH - De Brabantse Kampioenschappen Atletiek
voor Pupillen werden zondag gehouden in Someren. De Heesche
Lucas Jansen, uitkomend voor AV
Oss’78, heeft hier twee bronzen
medailles gewonnen.

turnen

volleybal

handbal

Winnaar Keizer Ruud Mulder

Ook de jeugd was aanwezig; Keizer Marvin op 1
waterpolo

handboogschieten

tafeltennis

korfbal

Seizoen weer
begonnen voor Altior
hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen
zaterdag was de de eerste wedstrijd voor Altior E3. Tegen De Korfrakkers werd met 1-8 gewonnen.
biljarten

duivensport

judo

vissen

Het was in het begin wennen voor
het team om weer in één vak te
moeten spelen, de E3 kwam dan
ook met 1-0 achter. Toen iedereen
dan weer een beetje gewend was,
ging het ook veel beter. De doelpunten
kwamen dan schaken
ook: met de
dammen
rust was het 1-4 voor Altior. Na de
rust ging het vierkantje ook steeds
beter en er kwamen hele mooie
doelpunten uit.
1cm b Altior won uiteindelijk met 1-8, de strafworpen werden gewonnen met 3-4.
1,2 cm b

Andere uitslagen:
Rosolo 2 – Altior 2: 9-6

skien

snowboarden

kano

NDZW 2 – Altior 3: 8-10
De Merels 2 – Altior 4: 10-14
Emos 4 – Altior 5: 5-7
Emos A1 – Altior A1: 10-7
DES A1 – Altior A2: 7-13
Altior A3kaarten/bridgen
– Flamingo’s A1: 5-4
Altior B1 – Be Quick B1: 10-6
Altior C2 – SCMH C1: 4-3
Celeritas C1 – Altior C3: 11-0
United D1 – Altior D1: 5-4
Altior D2 – Emos D2: 7-0
Altior E1 – Rooi E1: 2-5
Korloo E2 – Altior E2: 2-1
Altior W1 – De Korfrakkers W3:
2-6.

1,4cm b

autosport

Koningschieten bij Handboogschutterij Ons Genoegen

kamp en mocht daarmee ook het
podium betreden.

Van de dertig deelnemers stond hij
na twee onderdelen op de zevende
plek. Door hierna een persoonlijk
record op verspringen én sprint
neer te zetten, klom hij knap naar
de
uiteindelijke
derde plek.
voetbal
hockey
tennis Na de
basketbal
meerkamp werd er nog de 1000
meterrun gelopen waar Lucas van
de twintig deelnemers wederom
goed was voor een bronzen plek.
Clubgenoot Kyara Marcellis uit
Oss
werd ook
derde badminton
op de meerbeugelen
boksen
zwemmen

korfbal

handboogschieten

karten

NISTELRODE - Bij Handboogschutterij Ons Genoegen in
Nistelrode - die dit jaar 150 jaar
bestaat - werd zaterdag 30 augustus het jaarlijkse Koningschieten
gehouden.
Het Koningschieten is in de handboogsport een belangrijk jaarlijks
terugkerend gebeuren. Tijdens dit
evenement, waar iedere schutter eigenlijk stiekem het hele jaar
voor in training is, wordt bepaald,
via een aantal rondes schieten op
een afstand van 25 meter, wie zich
de beste schutter van de vereniging mag noemen. Deze schutter
mag zich Koning van de vereniging
noemen. Daarnaast werd ook door
jeugdleden geschoten om te kijken
wie zich dit jaar Prins mag noemen.
Na een openingswoord door de
voorzitter werd de eerste pijl geschoten door wethouder Rien Wijdeven, samen met de jongste en
oudste vrouwelijke schutters van
de vereniging. Dit was de start van
de wedstrijd. Na twee spannende
rondes, waren aan het eind van de
middag de winnaars bekend van
de jeugdschutters.

Aspiranten (t/m 13 jaar):
Keizer: Marvin van Lith
Koning: Gijs Bekkers
Prins: Martin van den Hogen
Cadetten (14 t/m 18 jaar):
Keizer: Richard van Lith
Koning: Justin Maas
Prins: Koen Langens
Na deze prijsuitreiking moesten de
senioren nog de shoot-off schieten. Hier kwam uiteindelijk Ruud

Na twee spannende
rondes, waren de
winnaars bekend
Mulder als winnaar uit de bus. Hij
mocht de keizer van vorig jaar,
Patrick Schouten, uitdagen en
heeft hier natuurlijk gebruik van
gemaakt. Na deze strijd werd duidelijk dat Ruud een goede partij
schoot en de keizer heeft verslagen.
Keizer: Ruud Mulder
Koning: Mari Wolf
Prins: Adrie Brands
Na de strijd werd gezamenlijk nog

14-18 jaar; Keizer Richard

genoten van een lekker hapje en
drankje.
Belangstellenden die eens kennis
willen maken met de handboogsport, kunnen vrijblijvend een kijkje komen nemen bij de vereniging
op donderdagavond.
Aspiranten (tot en met 13 jaar) van
18.30 -19.30 uur
Cadetten (14 t/m 17 jaar) 19.30 20.30 uur
Senioren vanaf 20.30 uur.
Ons Genoegen is te vinden aan de
Zwarte Molenweg 9 te Nistelrode.
Info: 06-23085189 of secretariaat@hbs-og.nl

motorsport

mountainbike

Derde plaats voor Rick van
den Hanenberg in de topcompetitie
HEESWIJK-DINTHER - Op een
modderig parcours in Zoetermeer
werd zaterdag de derde wedstrijd
in de topcompetitie gereden.
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Het was aan Guus Smits, rijdend
in de gele leiderstrui, om een goed
resultaat neer te zetten om die trui
te behouden. Na een goede start
kon hij zich goed handhaven bij de
top tien, hij finishte als zevende.
Doordat zijn naaste concurrent net
voor hem zat, verloor hij zijn gele
leiderstrui.
Na hem stond Rick van den Hanenberg aan de start. Het was
inmiddels droog geworden, maar
het parcours lag er nog steeds erg
slecht bij. Rick kende een goede
start en reed in derde positie.
Nummer 1 en 2 waren meteen
vertrokken en hij besloot om in
deze omstandigheden zijn eigen
tempo te rijden. Hiermee behield
hij de podiumplaats.
Na de middag stond Martijn van
Doorn aan de start. Martijn kende
een hele goede start en schoof
meteen naar de kop van de wedstrijd. In het internationale veld

hield Martijn zich goed staande en
reed zelfs bijna naar plek 4. Omdat hij net niet de aansluiting kon
vinden, finishte Martijn uiteindelijk
als elfde.
Als laatste ging Eric van de Boogaard in een klein deelnemersveld
van start. In het begin van de wedstrijd reed hij op een zesde plek.
Naarmate de wedstrijd vorderde

zakte hij elke ronde steeds verder
terug. Dit resulteerde in een elfde
plaats.
Alle wedstrijden werden voorafgegaan met een minuut stilte ter nagedachtenis aan mountainbikester
Annefleur Kalvenhaar die vorige
week overleed na een valpartij.
De heren van Team Bikers rijden op
27 en 28 september een 24-uurs
race in Nuenen.
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dansen

tennis

Dansen bij
Dancing Kids in Nistelrode

Intersport Uden/Veghel nog
drie jaar hoofdsponsor TV De Balledonk

NISTELRODE - Via het project ‘Sjors Sportief’ is er dit jaar nog een
mogelijkheid om te komen dansen bij Dv Dancing Kids. De vereniging
heeft ‘Kijk en meedoenlessen’ op donderdag 11, maandag 15 en donderdag 18 september.

HEESWIJK-DINTHER - Intersport
Uden/Veghel en tennisvereniging De Balledonk uit HeeswijkDinther zijn voor de komende drie
jaar weer een sponsorovereenkomst aangegaan.

De danstijden van de donderdag
zijn aangepast en staan hierdoor
verkeerd in het boekje. Per 1 september gaat op donderdag de deur
open om 16.00 uur en zijn de lessen van 16.15 tot 17.00 uur en
aansluitend van 17.00 tot 17.45
uur. Nieuwe ouders mogen de
laatste tien minuten binnen komen

kijken. De tijden van maandag
staan wel goed in het boekje; de
deur gaat om 16.15 uur open en
ze beginnen om 16.30 tot 18.00
uur.
Een uitgelezen kans voor kinderen
om te gaan kijken bij Dv Dancing
Kids. Info: www.dvdancingkids.nl

Herkenbaar in het bomenpark door ‘t Bomenpark
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Margreet Verboon, voorzitter Tennisvereniging De Balledonk: “Wij
zijn als vereniging erg blij dat Intersport ons nog eens drie jaar
sponsort. Ze doen dat nu al zo’n
vijftien jaar. Dat geeft aan dat het
wederzijds als een plezierige samenwerking wordt ervaren. Dat
een sportzaak onze club sponsort,
past natuurlijk perfect.”
Tennisvereniging De Balledonk is
volgens Willy van Erp, eigenaar
Intersport Uden/Veghel, echt een
club die mensen laat recreëren en
sportplezier biedt. “De Balledonk
gunt iedereen het sportgevoel. Wij
geloven in die sociale functie van
de sport.”
In natura
Intersport Uden/Veghel sponsort
TV De Balledonk in natura; tennisballen, cadeaubonnen en loterijprijzen. Ook zijn er schappelijke

Luuk van Erp, Margreet Verboon en Willy van Erp

afspraken over de inkoop van materialen. Een aanzienlijk deel van
de tennisballen op de club wordt
gesponsord. Willy: “Clubleden
krijgen bij de Intersportwinkels in
Uden en Veghel korting en we verzenden aan het begin van het seizoen direct mailings met flinke korting op de gehele collectie tijdens
speciale actiedagen. Ook wordt er
af en toe bespanservice op de ten-

nisclub aangeboden. Er wordt dan
een gratis racketcheck gedaan. Als
je éénmaal per week tennist, is het
verstandig je tennisracket éénmaal
per jaar opnieuw te laten bespannen. Rackets worden steeds geïnnoveerd, dus af en toe een nieuw
racket kopen is geen luxe. Intersport Uden/Veghel biedt ook testrackets aan, zodat je uit kunt proberen of een racket wel bij je past.

voetbal

HEESCH - Restaurant ‘t Bomenpark in Heesch heeft de hardlopers
en wandelaars van Runningtherapie Bernheze in veiligheidsvestjes gestoken. Wekelijks zijn er vele lopers van deze groepen actief in het
Bomenpark in Heesch. De hesjes zullen gedragen worden bij wedstrijden en wandeltochten zodat Restaurant ‘t Bomenpark ook ver buiten
Heesch opvallend te zien zal zijn!

voetbal

HVCH met
volle winst door in de beker
HEESCH - HVCH heeft een sterke
bekerronde gespeeld en is met
drie overwinningen winnaar geworden in de poule.
Tegen twee hoofdklassers uit de
regio Oost werd met opvallend
ruime cijfers gewonnen. De eerste wedstrijd tegen de amateurs
van NEC werd het al 4-0. De doelpunten kwamen van Tom Hekerman (3x) en Bas van de Star. In de
volgende wedstrijd tegen A.W.C.
werd het zelfs 6-1.
Hoewel de ruststand 1-1 aangaf
en gelijke krachtsverhoudingen liet
zien, werden de Wijchenaren na
rust volledig overlopen door een
ontketend HVCH. De doelpuntenmakers bij HVCH waren Willem
Roefs, Rik Korsten (2x), Gijs van
der Voort en Bas van de Star (2x).
De laatste wedstrijd tegen eerste-

klasser Rood Wit leverde een verdiende 3-2 overwinning op voor
HVCH. Doelpuntenmakers waren
Bart Westerlaken, Jordy van Houtum en Rik Korsten.
De competitie voor HVCH begint zondag 7 september met een
thuiswedstrijd tegen Beerse Boys
uit Oost-West-Middelbeers, aanvang 14.30 uur.

Afsluitingsweekend
75-jarig jubileum
Prinses Irene
NISTELRODE - Na een succesvol
eerste jubileumweekend, staat er
dit weekend weer van alles op de
rol bij het jarige Prinses Irene.
Foppe de Haan is vrijdagavond 5
september een van de gasten in
het sportcafé. De Haan maakte,
samen met voorzitter Riemer van
der Velde, Heerenveen van een
klein provincieclubje tot een stabiele eredivisieclub. Daarna was
hij onder andere trainer van Jong
Oranje waarmee hij zowel 2006
als 2007 Europees kampioen werd.
De avond is toegankelijk voor genodigden, aanvang 20.00 uur.
De jeugd van Prinses Irene komt
zaterdag 6 september uitgebreid
aan bod tijdens de spellendag. Het
heeft een zeskampachtig karakter,
maar er zijn ook spannende survivalspellen, die worden gecombineerd met spellen op het luchtkussen, andere behendigheidsspellen
en een verrassend rode-draad-spel
als afsluiting.
Bij de inschrijftafel krijgen alle deelnemers een ‘braskaart’. Deze is
goed om in de pauzes en na afloop
gezellig samen wat te drinken en
te snacken.
Het jubileum wordt zaterdagavond
afgesloten met een denderend
feest. Crazy Piano’s on Tour zal
voor de muziek zorgen. Zij weten overal waar ze optreden voor
een grandioze sfeer te zorgen. Het
feest is toegankelijk voor alle seniorenleden van Prinses Irene. Aanvang 20.00 uur.

Daarom kiest u voor
RegioBank

Bij u in de buurt

U bent bij ons geen rekeningnummer.
U wordt altijd geholpen door iemand
die u kent.

Zonder poespas

Wij brengen uw financiele vragen
terug tot begrijpelijke oplossingen en
gewoon goede producten.

Een complete bank

Een bank waar u terecht kunt voor
betalen, sparen, alles. RegioBank heeft
alles onder één dak.

Altijd binnenlopen

Bij ons kunt u altijd even binnenlopen
voor advies en een kop koffie.
U bent altijd welkom.

Meer
w
Kom laeten?
ngs
voor e of bel
afspra en
ak.

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl
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schieten

open dag
schietsportvereniging hedilo
een kan met een beetje geluk een
10 schieten, dus kan ook iedereen
met een beetje geluk, de perfecte
10 schieten. De meetapparatuur is
in staat om op 1/1000ste millimeter nauwkeurig de afstand tot het
middelpunt te berekenen. Hedilo
looft een leuke prijs uit voor de
beste Teiler.
HEESWIJK-DINTHER - De Dintherse schietsportvereniging Hedilo houdt op zondag 7 september
weer een open dag in CC Servaes
in Dinther.
Tijdens deze open dag van 14.00
tot 16.30 uur kan onder begeleiding van een van de leden van
schietsportvereniging Hedilo, met
de nieuwste luchtwapens geschoten worden. Een van de onderdelen van deze dag is het Teilerschieten. Dit was een groot onderdeel
tijdens de Benefietwedstrijd op 28
december 2013 voor de 13-jarige
ernstig zieke Iris van Oosterhout.
Bij het Teilerschieten gaat het om
de perfecte 10 te schieten. Ieder-

Demonstratie
Daarnaast geeft de blinde schutter
Patrick Schuurmans een demonstratie. Bij Patrick wordt het licht
omgezet naar geluid. Denk maar
eens aan een achteruitrijsensor op
de auto. Belangstellenden kunnen
zelf eens ervaren wat het betekent
om als blinde te schieten.
Ook de kersverse Nederlandse
kampioenen van 2014, Joep van
Lankveld en Iris van Oosterhout,
zijn aanwezig, zij zullen graag vragen beantwoorden.
Iedereen die interesse heeft in de
schietsport, is welkom om wat
luchtwapens uit te proberen. Meer
informatie: Secretaris sv. Hedilo:
Frans Jacobs tel. 0413-296200.

voetbal

zaalvoetbal in hdL weer van start
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Het zaalvoetbalseizoen 20142015 is dit weekend van start gegaan in sporthal De Zaert in HeeswijkDinther met de wedstrijd om de Rabobank Supercup.

Voorafgaand werd op maandagavond 25 augustus in café De
Toren tijdens de druk bezochte Algemene Ledenvergadering teruggeblikt op het afgelopen seizoen
en daarnaast werd de opzet voor
de nieuwe jaargang besproken.
Het succesvolle team van In d’n

Ollie is gestopt aan het einde van
vorig seizoen, maar gelukkig is er
een nieuw talentvol team ingestroomd; Heerkens Interieurs.
Tijdens deze vergadering was er
nog speciale aandacht voor bestuurslid Gijs Heerkens die na ruim

acht jaar zijn taak als bestuurslid van de zaalvoetbalvereniging
heeft neergelegd. Gijs werd bedankt voor zijn bewezen diensten
als competitieleider en Robin Verheijden werd als zijn opvolger in
het bestuur gepresenteerd. Het
bestuur is hiermee weer op volle
sterkte.
Traditiegetrouw werd op vrijdagavond 29 augustus de eerste
wedstrijd van het nieuwe seizoen
gespeeld om de Rabo Supercup
tussen de bekerwinnaar en de
kampioen van de A-poule van het
afgelopen seizoen. Omdat In d’n
Ollie afgelopen jaar beide prijzen
voor zich opeiste, en nu dus gestopt is, streden nummer 2 van de
A-poule Schuts Elektro en bekerfinalist VGM om de eerste prijs van
deze jaargang. Na een 1-0 achterstand werd Schuts Elektro wakker
en stoomde het team door naar
een 6-1 voorsprong. VGM milderde de score nog tot 6-3, maar
spannend werd het in de slotfase
niet meer.

paardensport

open klotbeek toernooi in CC servaes

eerste hdL kampioenschap
voor dressuur en springen

HEESWIJK-DINTHER - bridgeclub De klotbeek houdt op zaterdag 27
september het Open klotbeek Toernooi. De wedstrijd, die gesponsord wordt door de Rabobank, vindt plaats in CC Servaes, Raadhuisplein 24 in Heeswijk-Dinther.

HEESWIJK-DINTHER - Ruitersportvereniging De Valianten uit Heeswijk-Dinther/Loosbroek houdt op zaterdag 27 september het eerste
HDL kampioenschap voor dressuur en springen.

bridgen

De spelers worden om 12.30
uur op de koffie verwacht. Rond
13.00 uur start het bridgen en
rond 16.45 uur worden de prijzen
uitgereikt.
Er zijn vele prijzen te winnen. De
eerste prijs is een aandenken. De
wisselbeker is bestemd voor het
best scorende paar, waarvan één
van beide spelers lid is van De
Klotbeek.
Er kan tot zaterdag 20 september worden ingeschreven op de
maandagse clubavond bij de Klotbeek of per e-mail via: adrie55@
hotmail.com met vermelding van
naam, woonplaats en bondsnummer van beide deelnemers i.v.m.
toekenning Meesterpunten van

N.B.B. Verdere inlichtingen bij
Adrie van Gemert, 0413-294456
of op de website
www.bcdeklotbeek.nl
De kosten bedragen € 15,- per
paar, bij aanmelding te voldoen
of te storten op rekening NL 43
RABO 011.16.29.985 van B.C.
de Klotbeek, onder vermelding
van de namen van de deelnemers. De deelname is beperkt tot
96 deelnemers.

Het evenement vindt plaats op het
oefenterrein aan de Heibloemsedijk dat de afgelopen jaren een
metamorfose heeft ondergaan.
Met behulp van vele sponsoren en
de leden en ouders/partners die

de handen uit de mouwen hebben
gestoken, is hier een trainings- en
wedstrijdaccommodatie aangelegd
die voldoet aan de steeds hoger
wordende eisen van de ruiters/
amazones.
Uitgenodigd voor dit kampioenschap zijn niet alleen de leden van
De Valianten, ook oud-leden van
De Valianten en andere rijverenigingen uit Heeswijk, Dinther of
Loosbroek en inwoners van HDL
met een pony/paard of ruiters/
amazones met pony/paard dat gestald is in HDL.
Het betreft een onderlinge wedstrijd voor jong-oud-ervaren en
onervaren. Door actieve wedstrijdruiters wordt gestart in de
klasse waarin zij op dit moment
uitkomen. Door onervaren ruiters
wordt gestart in de laagste klasse
B (Springen BB).

hockey

Sportcafé de Zaert

Heilige Stokstraat 1 - Heeswijk-Dinther - 06-42968565

wijkagent
MIChAeL vAn CreIJ
www.mooinisseroi.nl
www.vorstenbosch-info.nl

Prijsuitreiking
‘s Avonds organiseert de vereniging een reünie, waarbij de prijsuitreiking van het kampioenschap
zal plaatsvinden. De vereniging
zou het leuk vinden als hierbij veel
Valianten, oud-leden van De Valianten en overige deelnemers aan
dit kampioenschap aanwezig zouden zijn.
Op de website www.devalianten.nl
vind je een inschrijfformulier.

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

annen?
Na ’n uurtje sporten nog even ontsp
We voorzien u graag van een hapje en drankje.
Wij verzorgen voor u ook een sport- of feestmiddag/avond

Voor de jeugdige ruiters is er de
mogelijkheid om te starten in de
Bixie proeven die verreden kunnen
worden. Dit zijn proeven waarin
de ruiter/amazone tot de leeftijd
van 13 jaar samen met de pony
tijdens de proef wordt begeleid.
Deze proeven zijn ‘spelenderwijs’
een opstapje richting de ‘echte’
wedstrijdsport. Tevens is er voor
deze deelnemers een rubriek voor
de best/origineelst/leukst verklede
combinatie die wordt beoordeeld
door een deskundige jury.

HEESCH - Hockeyclub MHC Heesch
start in september weer met lessen
Funkey. ‘Fun’ in goed leren bewegen staat hierbij centraal, ofwel is
de ‘key’. Funkey bestaat uit een
breed beweegaanbod, waarbij hockey een onderdeel is. Een les omvat
loopscholing, balvaardigheid en een
vorm van hockey. Er is een gratis
proefles op zaterdag 6 september
van 9.30 tot 10.30 uur. De Funkeylessen worden iedere dinsdag
gehouden van 17.00 tot 18.00 uur.
De kosten bedragen € 25,- voor 10
lessen. Info: funkey@mhcheesch.nl.

funkey-lessen bij MhC heesch
voor 4 en 5-jarigen
!

MIXED HOCKEY CLUB HEESCH
!

Funkey�
Funkey
Kids 4 en 5 jaar

�
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EVENEMENTEN
DONDERDAG
4 SEPTEMBER

ZATERDAG
6 SEPTEMBER

Alzheimer Café
Locatie: St. Barbaraplein 6 Oss

ZATERDAG
13 SEPTEMBER

Inloopochtend voor
borstkankerpatiënten
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven
Uden
Pagina 4

Win in werk: Kennismaken
Training Creatief Denken
Locatie: Raadhuisstraat 16
Heeswijk-Dinther

Inloopspreekuur startende
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan
Heesch

Antiek- en Rommelmarkt
Locatie: Parkeerterrein
Lunenburg Loosbroek

De Dijk
Locatie: Natuurtheater Kersouwe
Heeswijk-Dinther

DINSDAG
9 SEPTEMBER

De Eijnderic: Informatieavond taalcursussen
Locatie: ‘t Dorp 92 Heesch
Wandeldriedaagse
Loosbroek
Locatie: Start CC de Wis
Loosbroek
Herinner je wie jij bent...
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
Meditatie-uur
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Handwerkcafé
Locatie: CC de Wis Loosbroek
Pagina 4
VRIJDAG
5 SEPTEMBER
Bernheze golfkampioenschap
Locatie: Company Club
De Hooge Vorssel Nistelrode
Publieksavond Sterrenwacht
Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
Pagina 24
Wandeldriedaagse
Loosbroek
Locatie: Start De Wis Loosbroek
Soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther
Sportcafé voor genodigde
met Foppe de Haan en
andere prominente gasten
Locatie: Sportpark De Schellen
Nistelrode
Pagina 29
BOBZ gaat weer beginnen
Locatie: Dorpshuis Nistelrode
Opening Spanjers voor
Dier en Tuin
Locatie: Heesch
Pagina 7
Oud ijzer inzamelen
Locatie: Vorstenbosch
Pagina 18

Pr. Irene 75 jaar:
spellendag voor de jeugd
Locatie: Sportpark De Schellen
Nistelrode
Pagina 29
Pr. Irene 75 jaar:
Feestavond voor leden
Locatie: Sportpark De Schellen
Nistelrode
Pagina 29
Oud ijzer inzamelen
Locatie: Vorstenbosch
Pagina 18
Start Funkey-lessen
Locatie: Mixed Hockey Club
Heesch
Pagina 30
ZONDAG
7 SEPTEMBER
Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther
Vogelvereniging
Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Toer Mee
Locatie: Start Gymnasium
Bernrode Heeswijk-Dinther
Cyrano de Bergerac
Locatie: Natuurtheater Kersouwe
Heeswijk-Dinther
Finale senioren clubkampioenschappen dames en
heren dubbel
Locatie: TC Telro Nistelrode
Open dag schietsportvereniging Hedilo
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Pagina 30
MAANDAG
8 SEPTEMBER

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Zonneochtend
Locatie: Zaal ’t Tramstation
Nistelrode

Marco V In Charge
Locatie: Natuurtheater Kersouwe
Heeswijk-Dinther
HKK Nistelvorst:
Open Monumentendag
Tentoonstelling
Locatie: Maxend 3 Nistelrode
Spetterende kids modeshow
Locatie: Van Tilburg Nistelrode

Nieuwe BECO website
online & Energiecafé
Locatie: Willibrodcentrum
Heeswijk-Dinther
Pagina 16

Expositie Fotografie;
Marja Sterck
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2

Tips & Fit terwijl je zit in
Onderonsje Heeswijk
Locatie: CC Bernrode
Heeswijk-Dinther

Start LipsGroen tennistoernooi voor 45-plus
Locatie: TC Telro Nistelrode

WOENSDAG
10 SEPTEMBER
Cursus Snel leren =
Leuk leren
Locatie: Klasse-RT Nistelrode
Workshop Mandalatekenen
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
Reiki-oefenavond bij
Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
VRIJDAG
12 SEPTEMBER
Presentatie film
HaDee 24/24
Locatie: Feesttent op Plein 1969
Heeswijk-Dinther
Start Lips Groen tennistoernooi voor 45-plus
Locatie: TC Telro Nistelrode
Dubbelcabaret Leon van der
Zanden en Tim Fransen
Locatie: Natuurtheater Kersouwe
Heeswijk-Dinther
Soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther

Start week van de
alfabetisering
Pagina 6

Kruidenwandeling herfst/
najaar
Locatie Praktijk Natuurgeneeskunde Nistelrode
Pagina 4
ZONDAG
14 SEPTEMBER
Open monumentendag
Pagina 14
Heesch Presenteert
Locatie: Centrum Heesch
HKK Nistelvorst:
Open Monumentendag
Tentoonstelling
Locatie: Maxend 3 Nistelrode

Expositie Fotografie;
Marja Sterck
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2
Zonnebloem:
Nationale Ziekendag
Locatie: Nederland
Pagina 4
MAANDAG
15 SEPTEMBER
Inloopspreekuur startende
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan
Heesch
Film: 12 Years a slave
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 8
Yoga
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
DINSDAG
16 SEPTEMBER
Film: 12 Years a slave
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 8
VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Tai Chi bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5
Nistelrode
Yoga
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
WOENSDAG
17 SEPTEMBER

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

Cursus Voetreflexmassage
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

Cursus Snel leren =
Leuk leren
Locatie: Klasse-RT Nistelrode

Moeder Courage – Intens en
bijzonder openluchttheater
Locatie: De Kersouwe
Heeswijk-Dinther

Cursus ‘omgaan met
dementie’
Locatie Kantoor Rigom Oss
Pagina 6

Theeceremonies
in de Japanse Tuin
Locatie: Fazanterie de Rooie
Hoeve Heeswijk-Dinther
De kleine zeemeermin
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 25

70 jaar
Bevrijding
HDL
Van 12 t/m 21 september.
Zie www.bevrijdinghdl.nl

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites
www.mooiheesch.nl

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.vorstenbosch-info.nl

