uitslag Zomerfotowedstrijd

kleur

Jaargang 3 • Week 37 • 10 september 2014

BERNHEZE – ‘Kleur’ kan heel breed zijn of heel smal. Voor bijna iedereen heeft kleur een betekenis. Maar het blijkt toch heel lastig te zijn om
de betekenis van ‘Kleur’ vast te leggen in een foto. Toch hebben we 78 inzendingen mogen bekijken en keuren. De 18 foto’s die archieffoto’s
bleken te zijn, hebben we niet in de beoordeling meegenomen. Daarna waren er nog 60 foto’s over die de jury aardig wat hoofdbrekers kostten
om tot vaststelling van de prijzen te komen.

Wie de eerste prijs moest krijgen was al snel
duidelijk. De foto van Anouk van Cleef was
meteen een schot in de roos. De tweede en
derde prijs waren lastiger. Het systeem welke
niet en welke wel, werd een aantal keren
herhaald aan de hand van de criteria voor de
wedstrijd. Uiteindelijk kwam de jury tot de
volgende uitslag:

ren
Voor Bernhezena
ren
Door Bernhezena
FoLDEr DEZE WEEK
Dio/tHE rEADSHop
SpArKLiNG
NISTELRODE - VORSTENBOSCH, LOOSBROEK EN
GEDEELTE HEESCH
ViVAAN
GEDEELTE NISTELRODE,
HEESWIJK-DINTHER EN HEESCH

1E priJS: Anouk van Cleef ontvangt een kadobon van € 50,- van Life & Garden Heesch
2E priJS: Arjan van der Leest ontvangt een
kadobon van € 30,-van Life & Garden Heesch
3E priJS: Saskia van Rooij ontvangt een kadobon van € 20,- van Life & Garden Heesch.

An Smolenaers 50- jaar KWF
pag. 5
De jury wil alle deelnemers aan de wedstrijd
bedanken. De foto’s gaven blijk van speurwerk naar mooie plekken en situaties. De
winnende foto’s zijn gekozen omdat naar het
oordeel van de jury deze fotografen op de
meest originele manier met het onderwerp
‘Kleur’ zijn omgegaan.

swijk-dinther

1e prijs. anouk van cleef uit Hee

Première HaDeefilm 24/24
pag. 7

Brandweer Nistelrode
pag. 11

3e prijs. saskia van rooij uit nistelrode
Aanvraag Coöperatief Dividend

2e prijs. arjan van der Leest uit

nistelrode

Alle foto’s die ingestuurd zijn en aan de gevraagde voorwaarden voldeden staan
vanaf heden in een foto-album op www.mooiheesch.nl, www.mooinisseroi.nl en
www.mooihdl.nl

HEESCHr t

e
e
t
n
e
s
e
Pr

14

ZONDAG

SEPTEMBER
van 11.00 tot 17.00 uur
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Krant niet woensdag
ontvangen?

Laat het ons weten via
info@demooibernhezekrant.nl
Tel. 0412-795170 of 06-22222955.

TRV-Bernheze.nl

Evenementen
agenda
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Eten, drinken & uitgaan

COLOFON

DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

Woensdag 10 september 2014
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de Kersouwe
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Advertorial

Column

Herfst in
aantocht?
Ondanks het mooie weer van
afgelopen week is de herfst
weer in aantocht. Bij ons
in de bakkerij betekent dat
weer wat aanpassingen in het
assortiment. Herfstproducten
erbij, zomerproducten eruit. Zo’n
typisch herfstproduct is bij ons de Anijskrol.

Website
www.demooibernhezekrant.nl

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Linder
Lianne Gabriëls

bakkerij

Leon van der Zanden en Tim Fransen

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

Advertorial

In 1987 ben ik in Uden begonnen bij een bakkerij en leerde daar
dit product kennen. Ik had er nog nooit van gehoord, maar de
vraag was enorm. Bij navraag bleek dat de Anijskrol een zacht wit
broodje was met daarin veel anijs. Het wordt gegeten met boter
en speculaas en is vooral populair rond Sinterklaas.
HEESWIJK-DINTHER - Een goede cabaretier is als een nar. Hij houdt zijn
publiek een spiegel voor en neemt geen blad voor de mond. Humor is
zijn ding. Leon van der Zanden en Tim Fransen hebben humor. Daarom
staan ze op de planken. Twee stand-up comedians wier narrenwijsheid
gymnastiek voor de lachspieren is. Ze zijn te zien in De Kersouwe op
vrijdag 12 september.
De ster van Helmonder Leon van
der Zanden is rijzende. Gelukkig
blijft hij naast het vele televisiewerk
ook als cabaretier (hyper)actief.
Feilloos weet deze lefgozer in zijn
avondvullende shows vastgeroeste
denkbeelden los te peuteren. Altijd
zoekt hij daarbij contact met het
publiek, iets wat elke show prettig
onvoorspelbaar maakt en waarin
hij zijn improvisatietalent kan botvieren. De Kersouwe gaf hem de
vrije hand, een aanbod dat dit gretige podiumdier met beide handen
aannam.
Tim Fransen
Na de pauze zal aanstormend cabarettalent Tim Fransen zijn plaag-

stootjes uitdelen. Als je - zoals
Fransen zegt - dat de JSF een ‘super tof fliegtuig’ is en dat je met
10.000 rolstoelers geen oorlog
kunt winnen, heb je veel uit te leggen. Maar Fransen legt niks uit, hij
speelt de onschuld.
In februari won Fransen het Leids
Cabaretfestival. Terecht, want het
huidige cabaretlandschap kikkert
zichtbaar op door zijn losse, soms
bijna kinderlijke stijl en zijn verrassend kromme inzichten.
Kaarten voor deze voorstelling zijn
te bestellen op www.kersouwe.nl.
Entree € 17,50, aanvang 21.00
uur.

Diepvries
& Versproducten
Diepvries& Versproducten

r! Supermalse kogelbiefstuk
oppevoor
AktietKijk
actuele
1 onze
kilo van
€ 11,- nu slechts € 9,95
Geldig t/m 20 september 2014
openingstijden, wekelijkse
Kerkstraat 24- 5384 KC Heesch - www.hbfoods.nl - info@hbfoods.nl
reclame en het gehele assortiment
op WWW.HBFOODS.NL

Het broodje vindt zijn oorsprong in Veghel en is in die contreien
razend populair. De benaming anijskrol (‘krol’ in het Brabants
dialect) is een verbastering van ‘krul’. Het verwijst naar de krul

Op zowel Heesch Presenteert als
ons jaarlijkse Oogstfeest leggen
we de nadruk op onze speltbroden
die ontstaat, wanneer het deeg geknoopt wordt. Aan deze
handgevlochten krul is de echte anijskrol herkenbaar.
Inmiddels is het gebied waarin dit broodje populair is vele malen
groter geworden en wordt het ook in onze winkels veel verkocht.
We zouden de Bakkers Lamers niet zijn als we het broodje niet
zouden upgraden. Daarom bereiden wij de krollen met roomboter
en honing, wat er voor zorgt dat het broodje nog smaakvoller en
malser is. Een plakje speculaas uit eigen bakkerij erop….en het is
net een gebakje dat je eet.
Herfst…ook de tijd voor Heesch Presenteert waar we - hopelijk nog net een graantje zomer zullen meepikken. Daarna is er
traditiegetrouw, elke eerste zondag van oktober, ons jaarlijkse
oogstfeest, dit jaar op 5 oktober.
Op zowel Heesch Presenteert als ons Oogstfeest zullen we de
nadruk leggen op onze speltproducten. Dat we hier trots op zijn
moge duidelijk zijn: geoogst in Oss, gemalen in Heeswijk-Dinther
en gebakken in onze bakkerijen in Oss en Heesch.
Puurder kan toch niet…!
U bent welkom tijdens Heesch Presenteert en op ons Oogstfeest
waar u deze heerlijkheden kunt proeven.
Harm Lamers

Eetwinkel

HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl - email: info@hbfoods.nl
Stichting

Kloosterkapel Vorstenbosch

Yogalessen en Superfood-gedichtenmiddag
culturele en educatieve ontmoetingsplaats

Onze Yogagroepen kennen al jaren een grote belangstelling en een
goede bezetting. Ze beginnen dit seizoen op 15 en 16 september.
Op maandag 15 september start
Lea van den Bergh met haar yogalessen. Elke maandagavond yoga
van 18.45 tot 19.45 uur en van
20.15 tot 21.15 uur. Een proefles is
natuurlijk mogelijk. Info bij Lea tel.
0413-342656
Gerry Rooijakkers begint ook weer
met haar yogalessen op dinsdag
16 september 2014. Elke dinsdagavond van 19.00 - 20.00 uur en

van 20.30 tot 21.30 uur. Info bij
Gerry tel. 0413-366032. Beide series yoga-lessen lopen door tot in
december 2014.
Vrijdagmiddag 19 september, van
14.00 tot 16.30 uur: Superfoodgedichtenmiddag. Kosten € 7,50.
Deze middag serveren we heerlijke superfood hapjes, gemaakt
door een aantal vrouwen. De biologische hapjes krijgen een extra

dimensie door de poëzie van: Ans
van de Ven - van Kessel, geboren
in Vorstenbosch en Nel Cremers
- Jansen uit Uden. Nell CreemersJanssen schrijft sinds 2009 gedichten onder haar schrijversnaam
‘Svara’. Haar gedichten publiceert
ze op een eigen blog. Ans van Kessel is geboren in Vorstenbosch en
woont nu in Stevensbeek. Ze laat
zich bij het schrijven inspireren
door het leven zelf. Ook maakt
zij gedichten bij kunstwerken en
foto’s.

www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl / 0413-366032 / 0413-362201

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Biologisch lamsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Wild en gevogelte

• Label rouge kipproducten

• Biologisch groente/fruit/zuivel

’t Dorp 67 • Heesch • Tel. 0412-454077 / 06-21460573

www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl
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Een zilveren rommelmarkt in
Loosbroek

Column
D’n Blieker
Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse
belevenissen.

Angsthaas
Als kind was ik altijd gefascineerd door de echte avonturiers van deze
wereld. Ze trokken de wijde wereld in om andere culturen te leren
kennen. Ze sprongen uit gammele vliegtuigen bestuurd door een
twijfelachtige dronkenlap zonder een vliegbrevet. Ze sprongen van
bruggen met een nauwelijks getest elastiekje en ze deden alles met
een grote, onbezorgde glimlach. Ze waren constant op zoek naar een
adrenalinekick en ze daagden zichzelf uit verder en verder daarin te
gaan. Helden vond ik ze.
Vooral omdat ik zelf nogal angstig ben aangelegd. Ik vond de niet
opgevoerde Citta van mijn buurjongen al behoorlijk hard gaan. Ik had
al een keer gezien dat zijn Australian een groot gat bij zijn knie had,
dus hij moest een keer behoorlijk uit de bocht gevlogen zijn. Om dat
ritje achterop durfde ik dan ook echt niet te vragen, laat staan dat ik
zo’n racemonster zelf moest besturen. Ik bleef liever veilig tuffen op
mijn omafiets.

Opslag van spullen in dozen op een droge en veilige plek

Tekst: Martha Daams Foto’s: Michel Roefs

LOOSBROEK – De rommelmarkt in Loosbroek die op zaterdag 13 september gehouden wordt, heeft een
grote aantrekkingskracht op mensen uit Loosbroek en de wijde omgeving. Als ‘s-morgens Frans van der
Wielen de poort om 10.00 uur opent, staat er een stoet mensen klaar om naar binnen te stormen. De eerste
leuke dingen zijn voor hen. Maar er is zoveel dat elke bezoeker wel iets aantrekkelijks vindt.
De eerste rommelmarkt - in 1989 –
werd gehouden om nieuwe kroonlampen in de kerk en een nieuw
hekwerk te bekostigen. De spullen
lagen op de grond en dat was nog
niet de helft van datgene wat er
nu in de loop van het jaar wordt
verzameld. Toch werd er 3000
gulden bijeengebracht en was de
toon gezet. Door de jaren heen
heeft de markt zich verplaatst via
de smederij en opslaghal van Jan
van der Krieken naar de Wis en is
deze sinds enkele jaren op het parkeerterrein van Lunenburg Events
& More, tegenover de Vobra.
Omvangrijk
De negen vrijwilligers van de
Werkgroep Rommelmarkt hebben
hun handen vol aan inzamelen,
sorteren en opslaan van de spullen

Ik ben er inmiddels wel achter dat ik nooit zo’n superheld zal worden.
Kinderen zullen zeker nooit met open mond naar me luisteren als ze
weten dat ik als ik op een iets hoger dan gemiddelde stoeprand al sta
te beven als een rietje. Ze willen niet aanhoren dat ik voor geen goud
op een wegracer stap, zelfs al zit ik achterop en rijden we rondjes om
de kerk. Een angsthaas komt niet voor in de avonturenboeken. Een
angsthaas leest ze.

www.vorstenbosch-info.nl
Informeert, boeit en interesseert
voorziet Vorstenbosch, gemeente Bernheze van actualiteit

Besparen op uw
verzekeringen?
V.l.n.r. Piet van Gruythuysen, Riet Bronts en Frans van der Wielen

13 september uitgestald in negen
tenten, op 4x50 meter lange stel-

’25 jaar rommelmarkt met medewerking van
heel Loosbroek’
op een veilige en droge plaats. In
dozen, opgestapeld en uitgezocht.
Heel Loosbroek weet waar ze moeten zijn met overtollige spullen en
de leden van de werkgroep zijn er
blij mee. Op de rommelmarkt zijn
geen grote meubels als kasten en
bedden te vinden, daarvoor is te
weinig animo. Maar boeken, kleding, glaswerk, serviesgoed, kleine
meubelen, speelgoed en heel veel
snuisterijen worden tussen 8 en

Toen later indoor en outdoor karten vrij populair werd, hoopte ik
dat de rage snel voorbij was. Ik ben namelijk wél enorm competitief
ingesteld, maar niet als het om snelheid en durf gaat. Ik eindigde
meestal als laatste van mijn heats, omdat ik elke bocht zowat met
mijn ogen dicht aanvloog en dus steevast tollend in de bandenstapel
belandde. Ik verloor niet eens met opgeheven hoofd, maar met mijn
hoofd tussen mijn knikkende knieën.

lingen en op de grond. Het inrichten is voor werkgroepleden en
vele vrijwilligers routine geworden.
Sommigen werken al 25 jaar mee.
De opbrengst is voor het onderhoud van kerk, pastorie en tuin.
Veel hulp
Soms lijkt het of heel Loosbroek
meewerkt aan de rommelmarkt.
Lunenburg sponsort het terrein
en materialen voor elektra en ho-

reca, Revival verzorgt het geluid,
de voetbalclub faciliteiten, de Gebroeders Van de Ven het hekwerk,
firma De Wit uit Oss stellingen
etc. Er zijn zo’n 150 vrijwilligers
die aan- en afvoeren, kramen bemannen en sjouwen. De bij het
interview aanwezige werkgroepleden hebben taken verdeeld: Piet
van Gruythuysen haalt spullen op
bij mensen, Frans van der Wielen
zorgt voor de logistiek op het terrein en coördineert vrijwilligers,
Riet Bronts verzorgt de catering
en coördineert de verkoopvrijwilligers.
Loosbroek 25 jaar rommelmarkt
tegenover de Vobra: 13 september
10.00 – 14.30 uur, met gratis parkeergelegenheid. Entree € 2,-.

“Bezuinigen op zekerheid wil
niemand. Daarmee is niet
gezegd dat zo af en toe
een screening van je
verzekeringspakket zinloos is.
Je kunt tientjes en soms veel
meer besparen.”
Inboedel
ED, maart 2014
Rechtsbijstand

Reis- en
annulering

Auto
en
motor

Woonhuis

Buitenhuisdekking
Aansprakelijkheid

Bezoek
Als het gaat om versheid
en kwaliteit!
Waardsestraat 15, 5388 PP Nistelrode • Telefoon: 0412 611383 • www.heerkensAGF.nl

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

Rivez Assurantiën & Risicobeheer
Zelfstandig adviseur Regiobank
Weijen 19a Nistelrode
T 088-8000902 - F 088-8000901
info@rivez - www.rivez.nl
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health, beauty, Care

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
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
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Cholesterol & Diabetes:
wat is het verband?

4 oktober
in company

VEGHEL - De Reumapatiëntenvereniging Veghel-Uden en omstreken
houdt een informatiebijeenkomst op donderdag 18 september om
19.30 uur in het Dienstencentrum van De Peppelhof, Wilgenstraat 15
in Veghel.
Een gezondheidsvoorlichter van
Remedica komt een lezing verzorgen met als thema ‘Cholesterol &
Diabetes: wat is het verband?’ Remedica maakt zich samen met apothekers en huisartsen in Nederland
sterk voor het terugdringen van
hart- en vaatziekten. Ook wordt

Ik ben er bij!

gestreefd naar een betere zelfredzaamheid onder de patiënten. Zij
zullen hierover uitleg geven, ook
zal er gelegenheid zijn om vragen
te stellen.
Iedereen die belangstelling heeft,
is op deze avond van harte welkom. De toegang is gratis.

Geert Hermes
Oud winnaar en trotse
sponsor van het Bernhezer
Business Event
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Donornier komt in veel
gevallen te laat

n

BERNHEZE - Stop het wachten! Met deze noodkreet start de Nierstichting deze week een campagne waarin zij aandacht vraagt voor het feit
dat het leven van veel nierpatiënten in het teken staat van wachten: aan
de dialyse, op een donornier of …tot het te laat is.
Jaarlijks overlijdt 1 op de 6 dialysepatiënten. De gemiddelde wachttijd voor een donornier is bijna
vier jaar. Ieder jaar komt voor 200
mensen op de wachtlijst een donornier te laat. Dat moet anders.
De Nierstichting vindt 4 jaar wach-

ten onacceptabel en start daarom
de campagne ‘De wachtlijst moet
korter!’, vooruitlopend op de collecteweek die 14 september begint. De opbrengst van de collecte
wordt ingezet om de wachtlijst in
te korten.

Ben jij uit evenwicht?
Vind je balans terug met:
• Leefstijlcoaching
• Timemanagement en stressbeheersing
• E- coaching

• Wandelcoaching
• Biografie maken van jezelf
• Gewichtsbeheersing op maat

De Streepen 2
5473 PE Heeswijk-Dinther
06-44746074
info@moniquebarten.nu
www.moniquebarten.nu

Nationale Ziekendag
Horizon Heesch
HEESCH - Op Nationale Ziekendag, zondag 14 september wordt
extra aandacht besteed aan alle
zieke, gehandicapte of eenzame
mensen door het bezorgen van een
attentie.
Afgelopen maandag hebben vrijwilligers van de HORIZON 350
bloemstukjes ingepakt en bezorgd
bij een aantal van onze zieke dorpsgenoten. Met deze attentie willen
we al onze zieke dorpsgenoten een
hart onder de riem steken.
Deze jaarlijkse actie word mede
mogelijk gemaakt door de donateurs en sponsors van onze ziekenvereniging. Wilt u informatie of
onze zieken-vereniging ondersteunen neem dan contact op met het secretariaat.
www.Horizon-Heesch.nl of mail info@horizon-heesch.nl

Nationale Ziekendag in
Loosbroekse kerk
LOOSBROEK - De ziekenbezoekgroep van de parochie in Loosbroek
wil op zondag 21 september extra aandacht schenken aan de zieken uit
Loosbroek.
De
ziekenbezoekgroep
nodigt alle zieken en hun
familie uit voor de viering
in de kerk om 9.30 uur.
Deze viering staat geheel
in het teken van Nationale Ziekendag en heeft
als thema ‘Er kan zoveel
meer dan je denkt’. Na
de viering is iedereen welkom in gemeenschapshuis
De Wis voor een gezellig
samenzijn onder het genot van een kopje koffie
of thee.
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Danique Wijnen
C 70 M 12 Y 0 K 0

Catharinahoeve 23
5384 MH Heesch
06-22623936

C 70 M 0 Y 45 K 0

C 80 M 10 Y 45 K 0

C 100 M 33 Y 45 K 0

C 100 M 55 Y 60 K 0
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font versie
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Koningin Wilhelmina Fonds Kankerbestrijding
verliest gouden kracht
al gauw nam Betsie Manders het
stokje van Jan over en daarna
Betsie van den Boom. Samen met
Betsie heeft An 34 jaar de KWFcollecte georganiseerd. Vorig jaar is
Betsie verhuisd om dichter bij haar
dochter te wonen en viel die hulp
weg. Steeds in de eerste week van
september werden de bussen naar
de collectanten gebracht, die ze na

‘met 81 jaar is Het
tijd om te stoppen’

Jan en An samen en regiocoördinator Zuid-Oost Nederland KWF Dave Snellen

Tekst: Martha Daams

VORSTENBOSCH – in 1962 trouwde An met Jan Smolenaers en verhuisde van Nistelrode naar Vorstenbosch,
tegenover molen de Windlust. Een mooie aanwinst voor Jan, maar ook voor Vorstenbosch.
Mevrouw Trügg, echtgenote van
de toenmalige huisarts, vroeg of
An de collecte van het KWF wilde
organiseren. Jan zat in het bestuur
van de voetbalclub en de jeugd van
de Vorstenbossche Boys verzorgde

14

de eerste jaren de collecte en kreeg
hiervoor 10% van de opbrengst
voor de jeugdkas. Dat was 1964.
Nu, 50 jaar later, nemen Yvonne
Schapendonk en Marjon Barten de
organisatie over. An is daar heel blij

SEPTEMBER

van 11.00 tot 17.00 uur

GR ATIS

TO E G A N G

Samenwerken
In het begin werkten An en Jan
samen aan de organisatie, maar

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

ZONDAG

GROTE BRADERIE
LIVEMUZIEK
KOOPZONDAG

mee. Met haar 81 jaar is het tijd
om te stoppen.

Al 10 jaar hét adres voor een vakkundig
advies op maat en een snelle service!
Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490 • www.decozonwering.nl

een week weer terugbrachten en
het geld telden. Eerst bij An en Jan
thuis, maar het huis aan de Schoolstraat 1 werd al snel te klein om
alle collectanten met hun bussen
te ontvangen en het geld te tellen,
onder het genot van koffie en een
praatje. Gelukkig was de KBO bereid om de collectanten in de ouderensoos van De Stuik te ontvangen en zorgden ze zelfs voor koffie
erbij. Dat is nog steeds zo en ook
zorgt An nog steeds voor versgebakken cake bij de koffie. En Jan
hangt ook nog elk jaar de vlaggen
van het KWF in de wieken van de
molen.

Bij de 25e keer kreeg An een broche met een zilveren kreeft en met
40 jaar een gouden speld. Maar
daarover mogen we niet zwetsen,
want je doet ’t gewoon. Samen
hebben An en Jan jaren met het bestuur van de fancy fair in Vorstenbosch de fancy fair georganiseerd,
de kerk versierd en meer. Daarvoor
kregen ze in 2008 een Koninklijke
onderscheiding. De fancy fair is
niet meer, maar wel verkopen Jan
en An Smolenaers de lotjes voor
een loterij, waarvan de opbrengst
verdeeld wordt onder de zes missionarissen van Vostenbosch. De
Smolenaers blijven actief.

Staat van dienst
Vijftig jaar lang een flink bedrag in
de collectebussen geeft een idee
wat An voor het KWF betekende.

Op maandag 8 september ontving
An uit handen van Dave Snellen
een onderscheiding en een prachtige bos bloemen.

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

Showroom open: vr. 13.00 - 18.00 uur, za. 10.00 -15.00 uur. Ma. t/m do. op afspraak.

MET HET MES
OP TAFEL…
Adv Langens Hoveniers 109x53_5.indd 1

27-05-14 21:18

Onze Artisan is een lekker broodje van 400 gram. Echt ’n brood
voor op de plank met een groot mes erbij, kaasplankje,
roomboter en het feest kan beginnen. Het lekkerst
echter vinden wij het, als het even opgewarmd,
knapperig uit de oven komt. Maar als
met desem
gewone boterham is dit
de
ze week:
ook een topper.

Artisanbrood

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
kkekrkse: rs:
vasnvdaen bdae ba
uze:
tipstip
en naar ke
d
o
r
b
2
n
a
pv
Bij aankoo
2,20 €

4

len
mueslibol
€ 7,9

normaal 1,95

1,00

room

appeltaartje met5slag
5 personen

1,00

geldt van 4 t/m 10-9-2014

Harm en Bart krijgen nog één keer uitgelegd hoe ze ouderwets lekker brood moeten maken … en dan kan het mes op tafel!
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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.
Als u een familiebericht in de DeMooiBernhezeKrant plaatst, wordt
deze automatisch doorgeplaatst op onze site met familieberichten:
www.bernhezefamilieberichten.nl.
Laat u eens informeren over de mogelijkheden. T. 0412 795170.

Bedankt!
Wij willen graag iedereen bedanken
voor de felicitaties die wij mochten ontvangen
bij ons 50-jarig huwelijk.
Het was voor ons ‘n onvergetelijke dag.

Jan en Fien Wassenaar
Heesch

Advertorial

topdebat in Brabant over
toekomst energiesector

UDEN – Met als titel ‘Onder hoogspanning’ organiseert het Udense energieadviesbureau Cinergie groep op
donderdag 18 september een spectaculair energiedebat in de ideeënfabriek in Uden. Met kopstukken zoals
gedeputeerde Johan van den Hout, Prof.dr.ir. geert Verbong van de TU/E en Jeanine van der Vlist, managing
director van Essent, belooft het een groot spektakel te worden.
De verdringing van traditionele
kolen- en gascentrales door lokale
duurzame opwekking met zonnepanelen en windmolens, zorgt
voor een aardverschuiving in het
energielandschap, zo stelt Dave
Lusthof van Cinergie. Hoog tijd
dus om middels een debat alle
marktspelers aan de tand te voelen
over de rol die zij in de toekomst
denken te zullen spelen.
Onder de inspirerende leiding van
Sharon Kroes, wereldkampioen
debatteren en Karin Bruers, cabaretière, komen drie stellingen aan
bod:
‘Einde nabij voor traditionele
energieleverancier’
‘Lokale duurzame energieproductie is onbetaalbaar’
‘Techniek loopt achter op duurzame ambities’
Debatpanel
Johan van den Hout, Gedeputeerde Ecologie & Handhaving, Provincie Noord-Brabant

Dave Lusthof

Manfred Klumpenaar, Marketing
& Innovation, GDF Suez
Jan van Oorschot, directeur Klant
en Markt, Alliander
Prof.dr.ir. Geert Verbong Eindhoven Energy Institute, TU/E
Jeanine van der Vlist, Managing
Director, Essent B2B
Anne-Marie Rakhorst, directeur,
Ingenieursbureau Search
Jaap Receveur, directeur, Delta Zakelijk
Ongeveer 180 veelal Brabantse

Foto: Mark Kamphuis

bedrijven, ondernemersverenigingen en brancheorganisaties zullen
in de Ideeënfabriek in Uden getuige zijn van het energiedebat.
Programma 18 september,
ideeënfabriek Uden
15.30 uur: ontvangst
16.00 uur: debat ‘Onder hoogspanning’
18.00 uur: barbecue
21.00 uur: einde programma
www.cinergie.nl.

Sponsors en vrijwilligers bedankt!
Hoofdsponsor:

Hoofdsponsor:

Sub-sponsors:

Sub-sponsors:

Secretariaats- en managementondersteuning

Van Tilburg Mode & SporT
n i S T e l r o d e w w w. Va n T i l b u r g . n l
Laar 8, 5388 HE Nistelrode, 0412 - 611 288

Altijd op de laatste zaterdag van augustus
Wij bedanken alle sponsors en begunstigers voor hun steun
Begunstigers:
Springkusseverhuur Arjan, Nuland
Bouwmans oliehandel, Rosmalen
A.W.C., Vorstenbosch
Gabriëls electro, Veghel
Vobra petfood, Veghel
Brouwers groenprojecten, Vinkel
Van den Berg keukens, Heeswijk-Dinther
v.d. Akker aqua service, Heeswijk-Dinther
EMGAS, Den Bosch
David, Veghel
Bernheze makelaars & adviseurs, Loosbroek
Van Boxtel Groep, Heeswijk-Dinther
Van Bakel elektro
Bosch en van Oers, Heeswijk Dinther

C1000 Wiegmans
Schoonstraat 8
5384 AN Heesch

Badkamer.nl, Nistelrode
Slim Telecom, Heeswijk-Dinther
Bouwmaat, Den Bosch
Huro auto’s, Odiliapeel
Schoonmaakbedrijf H Lunenburg, Loosbroek
Traject, Heesch
Van der Lee Staalbouw, Nistelrode
Bikers, Heeswijk-Dinther
Varpo, Heeswijk-Dinther (geen vermelding)
Dijkhoff grondwerken, Heeswijk-Dinther
Medi Spa Annelies, Vorstenbosch
Ruijs Software, Heeswijk-Dinther
v.d. Boom Installatie, Loosbroek
Herso Meubelfabriek, Loosbroek

Bouwbedrijf vd Locht, Loosbroek
TENAX beeldengieterij, Veghel
Dortmans Touringcars, Schijndel
Café De Toren Heeswijk-Dinther
De Schaapskooi, Vorstenbosch
Café Maxend Nistelrode
Café Kerkzicht, Loosbroek
Hotel Restaurant De Leygraaf, Heeswijk-Dinther
Restaria Revival Loosbroek
Cafe vd Heuvel, Nistelrode
Dagwinkel Schouten Loosbroek
Nemex Landmeten, Loosbroek
Van de Pas Bandenhandel
Den Bosch
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Brandweer Nistelrode
landskampioen
Aanbiedingen
geldig
18 18
t/m
24 juli 2014
Aanbiedingen
geldig
van van
12 t/m
september
2014
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Snijbonen gesneden 500 gram € 1,95
Kiomi’s (kruising sinaasappel
mandarijn) 10 stuks
€ 1,95
Paprika per kilo
€ 1,50
Nieuwe oogst aardappels en peren
Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen

V.l.n.r.: André, Ronald, Dennis, Tom, Bart en Berry

NISTELRODE/OEFFELT - De wedstrijdploeg van de brandweer Nistelrode is zaterdag in Oeffelt landskampioen geworden. Het team was het beste van de elf deelnemende ploegen.
In de vroege ochtend vertrok de
wedstrijdploeg met zijn inmiddels
vaste club supporters naar Oeffelt
waar de landskampioenschappen
voor de klasse TAS-HD plaats vonden. Door het eerder behalen van
twee eerste plaatsen en één tweede
plaats wist post Nistelrode zich te
kwalificeren voor deze finale.
In Oeffelt aangekomen werd begonnen met een bakje koffie,
waarna de ploeg zich in gereedheid
moest brengen voor het te draaien
scenario en de supporters zich naar
het wedstrijdobject begaven. Het
uitrukbericht klonk als volgt: luchtvaartongeval, vliegtuig neergestort
op de kerk.
Na enkele seconden van stilte werd
er een voorlopig plan gemaakt en
werd voorbereid wat het team op
de plaats van onheil aan ging treffen.

Vlammen
Ter plaatse lag een brandend motorblok midden op de stoep en op
de kerk lag inderdaad een vliegtuig
waar meters hoge vlammen zichtbaar waren. Er was veel paniek
omdat er op het moment van het
ongeval een uitvaart bezig was
waar ook de nodige aandacht aan
besteed moest worden. De pastoor
wist te vertellen dat er één koorzangeres vermist werd en de piloot
van het vliegtuig hing in zijn parachute aan de punt van de kerk te
roepen om hulp. Tijdens de verkenning bleek dat er ook een verwarmingsmonteur bezig was, die door
het dragen van gehoorbescherming
niets van het incident meegekregen
had. Ook trof men zowel binnen als
buiten vuurhaarden aan als gevolg
van de crash. De slachtoffers zijn
snel en op de juiste wijze in veiligheid gebracht en samen met de uit-

Bij aankoop van 1

meergranenbrood
naar keuze
2e voor

Meergranen
Croissants

1,50

2 + 2 GRATIS

Meergranen
bollen

Appelflap

Meergranen voor minder

4 + 2 GRATIS
Waldcorn
vaartorganisatie is met respect de
kist terug in het voertuig geplaatst,
waarna het vuur geblust kon worden. Al met al een hectisch en pittig scenario, dat door Brandweer
Nistelrode als beste werd volbracht.
Prijsuitreiking
’s-Avonds is Brandweer Nistelrode
met een grote bus, gesponsord
door de Charity-cup Nistelrode,
afgereisd naar Oeffelt voor de
prijsuitreiking. Deze is bijgewoond
door bijna het hele korps, aanhang,
burgemeester Moorman en overige
supporters. De winnaars en aanhang hebben een prachtige avond
beleefd door dit unieke resultaat en
later het feestje doorgezet in het
Nistelrodese.

Deze helden nu ook nog kampioenen

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

Autowassen

€1,-*

1,00

Maak kans op
leuke appelprijzen,
zie

Van Mook
De Echte Bakker

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

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

Kip ham kaas 4 + 1 Gratis
9

€ 1,0
100 gram snijworst

in company

Zorg
ZORG dat
DAT je
JE er
ER bij
BIJ bent
BENT
Het
Het bernhezer
Bernhezer business
Business event
Event

op 4 oktober
www.bernhezerbusinessevent.nl
Meer info op pagina 12 en 13

Altijd
goedkoop
tanken
* Programma 6,
bij 10L getankt

Uw kwaliteitsslager

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

Hescheweg 223 - OSS

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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kbo nistelrode

KBO Bernheze
KBO Bernheze:
pas op voor computercriminaliteit
BERNHEZE - Computergebruikers
worden steeds vaker geconfronteerd met pogingen van computercriminelen om toegang tot het
systeem te krijgen. KBO Bernheze
waarschuwt voor deze vorm van
computercriminaliteit.
Mailtjes die gericht zijn op phishing
(pogingen om achter bankgegevens te komen) zijn aan de orde
van de dag. Brutalen proberen nu
ook door middel van de telefoon
over uw gegevens te beschikken.
Zij bellen dan en doen zich voor als
vertegenwoordiger van Microsoft,
of een andere vertrouwenwekkende organisatie.
De boodschap is steeds dat uw
systeem bedreigd wordt door een
hackaanval of met een virus besmet is. Deze e-mails en telefoontjes zijn zonder uitzondering vals
en trap daar dus niet in. Geen enkel bedrijf zal u per e-mail of telefoon benaderen om een computerprobleem op te lossen als u daar
zelf niet eerst om gevraagd heeft.
Wat kunt u zelf doen?
• Banken of bedrijven nemen
nooit per e-mail of telefoon
contact met u op om handelin-

Beter leren biljarten

gen op de computer te verrichten. Open daarom geen e-mail
van een afzender die u niet kent
maar verwijder deze. Ga evenmin in op een telefonisch contact waarin wordt aangeboden
om een computerprobleem op
te lossen en beëindig het gesprek.
• Zorg voor een goede, dus recente, virusbeschermer.
• Wees zorgvuldig aan wie u uw
adresgegevens (woonadres, email en telefoonnummer) geeft.
Doe dit steeds in een beveiligde
omgeving. Banken en erkende
webwinkels hebben zo’n beveiligde omgeving.
• Maak melding van een valse email op het adres valse-email@
fraudehelpdesk.nl. Op de website (www.fraudehelpdesk.nl)
vindt u een meldingsformulier.
Bij twijfel kunt u bellen naar telefoonnummer 088-7867372.

Biljartclub KBO
Nistelrode weer
van start
NISTELRODE - Biljartclub KBO
Nistelrode start op 16 september
weer met lessen. Speciaal voor
mensen die (beter) willen leren
biljarten wordt op dinsdagmorgen
vanaf 9.00 uur biljartles gegeven.
Informatie en aanmelden bij Ger
Gevers tel. 0412- 611024. Of loop

gewoon even binnen in de biljartzaal van CC Nesterlé.

Duofiets
Vorstenbosch
Vorstenbosch - Op vrijdag 29
augustus is de nieuwe duofiets
opgehaald. Enkele mensen hebben zich al aangemeld om er gebruik van te gaan maken (gasten).
Ook zijn er al een paar vrijwilligers die mee willen gaan fietsen
en begeleiden.
Theo van Os (0413-366604) en
Wim Rijkers (0413-3624280) vormen de technische ondersteuners
en bij hen kun je bovendien de fiets
reserveren. Ook kun je zelf de fiets
reserveren door in te loggen op de
reserveringspagina via de website.
Je kunt ook informatie krijgen bij
Theo Rooijakkers (0413-366032)
die namens de KBO de organisatie op zich neemt. De fiets kan
gebruikt worden voor de middag
tot 12 uur, of na de middag vanaf
13.30 uur. Langere tijd kan in overleg met voornoemde personen. De
kosten zijn € 2,- per dagdeel. Het
is de bedoeling dat de mensen uit
ons kerkdorp of mensen die een
binding hebben met ons dorp gebruik kunnen maken van de duofiets. Er worden nog steeds vrijwilligers gezocht om mee te fietsen,
dus meld je aan.

Verzorgd
wonen
bij Laverhof
Hebt u behoefte aan een
beschermde woonomgeving, maar
wilt u wel zelfstandig wonen?
Bij Laverhof kunt u een appartement huren.
Wij bieden dezelfde thuiszorg als voorheen en daarbij
kunt u naar wens gebruik maken van onze aanvullende dienstverlening. Houdt u van gezellig bezig zijn
en hebt u behoefte aan contact, dan kunt u dichtbij
huis deelnemen aan diverse activiteiten.
Voor meer informatie kunt u van maandag t/m vrijdag
van 8.30 tot 17.00 uur contact opnemen met onze
cliëntservicebureaus:
Cliëntservicebureau Schijndel
Telefoon: 073 - 544 33 33
E: clientservicebureau.schijndel@laverhof.nl
Cliëntservicebureau Heeswijk
Telefoon: 0413 - 29 81 13
E: clientservicebureau.heeswijk@laverhof.nl

Strijd mee tegen
rt- en vaatziekten
hawww.laverhof.nl
www.hartstichting.nl

Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan.

Zonnebloemafdeling Nistelrode
geniet van geslaagde zonnerit

NISTELRODE - Vrijdag 5 september was het weer zover. Achtenvijftig gasten van de
Zonnebloemafdeling Nistelrode werden wederom getrakteerd op een zonnerit. Een twintigtal personenauto’s met Nistelrodese chauffeurs (geheel vrijwillig) toerden met Zonnebloemgasten door de prachtige omgeving van Bernheze.
Onderweg waren de eerste tekenen van de
aankomende herfst al merkbaar. Tijdens de
rit moesten de auto’s regelmatig wijken voor
landbouwverkeer, dat van- of naar de akkerlanden kwam of ging om te oogsten.
Vanwege het mooie weer waren er veel
mensen en kinderen op straat die zwaaiden
naar de Zonnebloemauto’s. Het gaf de rit een
feestelijk tintje. Rond de klok van 16.00 uur

arriveerde de stoet bij Rainbow Centre Nistelrode om daar op het terras te genieten van
de koffie, het broodje kroket, een drankje en
een aardbeienijsje. De gasten lieten merken
dat ze volop genoten hadden. De gasten en
de Zonnebloemafdeling Nistelrode danken
de Zonnebloemchauffeurs en de uitbater van
het Rainbow Centre; Johnny van Loon wederom voor de heerlijke middag.

Eten, drinken & uitgaan

Woensdag 10 september 2014

Komt u ook een Broodje
Brandweer eten?
Een lunch met een goed gesprek over brandveiligheid
BRABANT - De Brandweer in Brabant organiseert in de maanden oktober en november een lunch voor iedereen van 65 jaar en ouder, die zelfstandig woont. Kom een broodje bij de brandweer eten en ondertussen
vertellen brandweermannen en –vrouwen over hun vak en krijgt u tips en adviezen voor een brandveilige
woonomgeving. U kunt zich via de website www.broodjebrandweer.nl opgeven voor donderdag 16 oktober
in Heesch. Er kunnen maximaal 60 deelnemers komen lunchen dus geef u snel op.

Broodje brandweer
Bent u 65 jaar of ouder en woont u

Een lunch met een

zelfstandig? En wilt u meer weten

goed gesprek over

huis? Kom dan een broodje bij de

brandveiligheid

over het voorkomen van brand in

brandweer eten.
Kijk voor meer informatie op:

www.bernhezemedia.nl

• Projectbegeleiders
marketing
• Tekstschrijvers
• Fotografen
• Communicatie
adviseurs
• Ontwerpers voor
print en webdesign

0412-795170

Het voorkomen van brand is één van de belangrijkste
pijlers van de brandweer. De brandweer gaat hiervoor
steeds meer de wijk in.
Tijdens de lunch kunt u dan ook, samen met uw wijkgenoten, meer te weten komen over de brandweer in uw
wijk en al uw vragen stellen over het voorkomen van
brand. Want weet ú wat de meest voorkomende brandoorzaken zijn? Weet u wat u moet doen als er toch
brand is?

Nagelsalon
Groothandel
Academy

www.broodjebrandweer.nl.
U kunt een datum reserveren in
oktober of november op een
brandweerkazerne bij u in de buurt.

Midden en West Brabant

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

Brabant-Zuidoost

woont u zelfstandig en weet
u wat te doen bij brand?
Heeft u een rookmelder in uw woning en weet u waar
u deze het beste op kunt hangen? Waarom kan een
blusdeken handig zijn? Weet u hoe u veilig uw woning
uitkomt?
‘Broodje Brandweer’ biedt u de mogelijkheid al uw vragen rechtstreeks aan de brandweer te stellen. Tijdens
de lunch geeft de brandweer tips over rookmelders, het
maken van een vluchtplan, oorzaken van brand, maar
vooral het voorkomen hiervan.
De meest voorkomende brandoorzaken bij senioren zijn
vlam in de pan, roken, kaarsen en het op de standbyknop laten staan of verkeerd gebruik van elektrische apparaten.
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Woensdag 17 september
After Beurs Shoppingnight
15% korting op Magnetic assortiment
(m.u.v. electra en koffers)

Bezoek ook onze groothandel voor al uw nagelsalonproducten:
Saffierborch 4 - 5241 LN - Rosmalen - 073-2210121

Advertorial

Meer deelnemers op tweede Ladies E(n)vent
HEESCH - De Pas in Heesch wordt op donderdag 25 september voor de tweede keer omgetoverd in een stijlvolle omgeving waar dames én heren zich kunnen verlustigen aan leuke
gadgets, woonaccessoires, sieraden, de nieuwste beauty- en glamourproducten van dit najaar, schoonheidstips, proeverijtjes en andere zaken.

Ladies

DonDerDag 25 september 2014

WorkSHoPS

u kunt zich op de avond zelf inschrijven
voor diverse workshops. Maar wees er als
de kippen en hanen bij, want vol is vol!

Marinda Vos en Astrid de Goeij zijn er klaar voor

Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Het initiatief voor een lifestyle event dat Astrid de Goeij en Marinda Vos vorig jaar namen om
een win/win situatie te creëren voor de sponsors van De Pas, was een groot succes. Sponsoren van De Pas kregen, tijdens het Ladies E(n)Vent, de gelegenheid zich te presenteren in
deze gezellige en luxe setting. In deze prettige ambiance van het theater en de overige zalen
konden de bezoekers zich vermaken, bij het struinen langs de stands, tijdens de workshops
of bij een drankje in het theatercafé.
Uitgebreid
De deelnemers van Ladies E(n)vent waren enthousiast, net zoals de bezoekers. Aanleiding
om dit jaar het evenement opnieuw te houden; nu met nog meer deelnemers. De diverse
ruimtes van De Pas worden gevuld met stands en er staan workshops gepland voor sport,
creativiteit, gezondheid, food & mind en enkele verrassingen. De Pas zal ook nu weer bruisen
van activiteiten en bubbels. Bovendien zijn er prijzen te winnen met de toegangskaartjes. Aan
het eind van de avond worden lootjes getrokken en de prijzen bekendgemaakt. Alleen als je
aanwezig bent op dat moment kun je de prijs in ontvangst nemen. Bij afwezigheid vervallen
je rechten. De Pas: donderdag 25 september 18.30 - 22.30 uur.
Entree € 3,- incl. consumptie, excl. de (geringe) kosten voor sommige workshops.

E(n)VENT

Maak kanS oP Mooie Prijzen!
1e prijs: Reischeque t.w.v. € 250,van VakantieXperts travelteam oss - www.vx.nl/travelteam
2e prijs: Nieuwe Najaarslook t.w.v. € 97,door Van Herpen | Haar en Bijoux
3e prijs: Vriendinnen Fotoshoot t.w.v. € 75,door Marcel Bonte fotografie

WWW.De-PaS.nL
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N A T U U R G E B I E D

DE MAASHORST
www.demaashorst.nl

Reacties op deze Maashorstpagina?
Stuur ze naar info@demaashorst.nl

Provinciaal Landschap De Maashorst is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant, omgeven door
de gemeenten Bernheze, Uden, Landerd en Oss. Het natuur- en cultuurlandschap bestaat onder meer uit bossen
en heidevelden, stuifduinen, vennen, weiden en kronkelbeekjes. De Maashorst ontwikkelt voor haar bewoners,
ondernemers en toeristen een dynamische en inspirerende omgeving, waarin het goed wonen, werken en
recreëren is. In Stuurgroep De Maashorst werken verschillende gebiedspartijen samen om de regionale economie
en de ecologie duurzaam te verbinden. De bijzondere natuur, het unieke water en het fraaie landschap maken
De Maashorst met recht tot een landschap van allure.

Verkenning status
Nationaal Park

Lekker uit De Maashorst:
pompoenen

Alle partners uit De Maashorst, vertegenwoordigd in de stuurgroep,
hebben zich geschaard achter een
maatregelenpakket voor De Maashorst dat moet worden uitgevoerd
tussen nu en 2020. Op naar een
natuurkern als onderdeel van het
landelijk natuurnetwerk en een
omliggende schil waarin gezondheid, voeding en natuur centraal
staan. Een verschil met het vorige
Meerjarenplan is dat er meer sprake is van (co)financiering vanuit
de markt. Private en publieke
partijen investeren gezamenlijk
zo’n 53 miljoen euro om het gebied sociaal en economisch te
versterken met slimme benutting
van de natuur. Daarvan is ruim 13
miljoen aan private investeringen
voorzien en leveren honderden
vrijwilligers diensten ‘om niet’. De
overheden zijn bereid om de komende jaren als hefboom te fungeren voor de grote gebiedsopgave.

Zorgboerderij Van der Wijst, lid
van de Maashorstboeren, verkoopt een ruim assortiment
van pompoenen en kallebassen,
ook verwerkt tot leuk, origineel
cadeautje. Van klein tot groot,
in diverse kleuren, soorten en
maten en met zorg geteeld. De
winkelwagen aan de Derptweg 12
in Vorstenbosch wordt bemand
(door mensen met een verstandelijke beperking) van maandag tot
vrijdag van 10.00 tot 15.30 uur,
en onbemand (zelfbediening)
de gehele week in de maanden
augustus, september, oktober en
november.

Financiering vanuit de overheid
is op termijn echter minder vanzelfsprekend. Belanghebbenden
worden meer en meer geacht
ook zelf te investeren in deze
omgeving, onder andere via het
Streekfonds De Maashorst. In het
nieuwe Meerjarenplan zijn de eerste
stappen gezet.
Er ontstaat nu een natuurgebied
waar Noord-Oost-Brabant heel
trots op kan zijn. Voorzitter Geert
Versteijlen: “De natuurkern van
3.500 ha hoort straks wat betreft
omvang, biodiversiteit en unieke
karakter tot de top van Nederland.
Alle reden voor de Stuurgroep om samen met de provincie Noord-Brabant - de status Nationaal Park als
kroon op het werk te verkennen.
Deze status zal zeker meer mensen
naar De Maashorst brengen waardoor het economisch belang van
de regio wordt gediend.”

Een lekker streekgerecht:
Pompoensoep met paprika
Pel een ui en snij deze in kleine
stukjes. Doe hetzelfde met twee
rode paprika’s en twee preien.
Laat ze ongeveer 5 minuten in
een kookpan met 2 eetlepels
boter zachtjes stoven. Breng 1,5
liter water met een kippenbouillonblokje aan de kook. Snijd de
pompoen in kleine blokjes. Voeg
ze samen met de ui, de prei en
de paprika bij de bouillon. Laat
dit op een zacht vuurtje koken
tot de pompoen gaar is, circa 30
minuten. Pureer dit vervolgens
met de handmixer. Voeg er al
roerend de rest van de boter en
de melk aan toe, maak het af met
wat zout en peperw naar smaak
en verwarm dit alles nog even
alvorens op te dienen.
www.zorgboerderijvanderwijst.nl

Maashorst biedt ruimte aan leerwerkplaats
Staatsbosbeheer, ZML Noord-OostBrabant en IBN zijn een samenwerking aangegaan om een leerwerkplaats te creëren in De Maashorst.
Deze leerwerkplaats is bedoeld voor
jongeren van verschillende scholen
voor het voortgezet speciaal onderwijs in en rond De Maashorst.
In het voormalige Mobilisatie (MOB)
complex Nistelrode doen zeer moeilijk lerende jongeren ervaring op
met algemene werknemersvaardigheden. Inmiddels nemen vijf
scholen deel aan het project, waar-

bij de hele week gevuld is; totaal
betreft het 75 leerlingen. De eerste
ervaringen zijn positief en geven
aan dat leerlingen in een prikkelarme omgeving zich hier ontplooien.
“Het project is een unieke samenwerking tussen natuur, onderwijs
en welzijn voor maatschappelijke
participatie”, vertelt Piet Hopman
van Staatsbosbeheer. “Jongens
laten tijdens dit project zien dat
ze meer in hun mars hebben. Ze
voelen zich verantwoordelijk en
kunnen uiteindelijk in betaald
werk terecht komen.”

Nieuwe projectcoördinator
Maashorstboeren
Sinds juli is Annie Martens (53)
uit Zeeland de nieuwe projectcoördinator Maashorstboeren. “Ik ga,
in nauw overleg met het bestuur
en alle betrokkenen, projecten
die al lopen beter in beeld brengen en nieuwe projecten schrijven en uitwerken”, vertelt Annie
enthousiast. “De Maashorstboeren
hebben heel veel te bieden en de
ambachtelijke streekproducten en
de boerderijwinkels hebben veel
potentie. Dat ga ik steviger op de

kaart zetten. Je zou me een ervaringsdeskundige kunnen noemen.
Ik heb op De Maashorst gewoond,
gewerkt en geleefd en ben altijd
zeer betrokken geweest bij boeren,
natuur en natuurontwikkeling. De
verbrede landbouw heeft heel veel
kansen en daar zal ik me zeker
sterk voor gaan maken. Als het
over De Maashorst gaat kan iedereen me overal voor aanspreken.”
www.maashorstboeren.nl

Uittips De Maashorst
Er zijn weer volop activiteiten voor
jong en ouder op natuurcentrum
De Maashorst. Op woensdag 17
september is er een Kinderkookmiddag. Voor de jonge liefhebbers van lekker en gezond eten
en drinken die het ook nog leuk
vinden om alles zelf te maken van
wat je in de tuin kunt vinden.
Zaterdag 25 oktober is er de ‘Nacht
van de Nacht’. Een unieke en spannende gelegenheid om een keer in
het donker door het bos te lopen.
Aanvang 19.00 uur. Woensdag 5
november is er een Kindermiddag

met een speurtocht en vogelvoer
maken! Doe mee en je weet precies
hoe je de vogels de winter door
kunt helpen.
Operation Market Garden in Landerd. Het is 70 jaar geleden dat
Operation ‘Market Garden’ plaatsvond. In september rijden er
daarom twee bijzondere colonnes
historische geallieerde voertuigen door de regio die op 17 en 20
september de gemeente Landerd
aandoen. De route wordt feestelijk
versierd en er zijn een groot aantal

activiteiten op diverse locaties in
de gemeente.
Sterrenkijkavond bij Halley, lid
van platform Maashorst Betrokken Ondernemen. Op zaterdag
25 oktober is er bij Halley een
sterrenkijkavond ter gelegenheid
van de jaarlijkse ‘Nacht van de
Nacht’. De sterrenwacht is dan vanaf 20 uur voor publiek geopend.
Halleyweg 1 in Heesch.

Deze uitgave is mogelijk gemaakt door Stuurgroep De Maashorst, die bestaat uit de vier gemeentes Bernheze, Landerd, Oss en Uden en vertegenwoordigers van Provincie Noord-Brabant,
Waterschap Aa en Maas, Staatsbosbeheer, Recron, Natuurcentrum Slabroek, De Maashorstboeren, ZLTO-afdelingen, regionale natuur- en milieuorganisaties en VVV Noordoost-Brabant.
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Feestelijke première HaDeefilm 24/24
HEESWIJK-DINTHER - Je zou kunnen zeggen dat het de landelijke of zelfs de wereldpremière is, maar de
eerste vertoning van HaDee 24/24, een doordeweekse donderdag uniek, is toch vooral een dorpse première.
Want de film die op 24 april 2014
werd opgenomen gaat vrijdag 12
september groots in première in
een tent op Plein 1969, midden in
het dorp. Zo’n vijfhonderd feestelijk geklede dorpsgenoten zullen
daarbij aanwezig zijn.
Samen met de film wordt ook het
bijbehorende boek gepresenteerd.
Het boek en de film horen bij elkaar, maar eigenlijk ook weer niet.
Ze zijn onafhankelijk van elkaar

gemaakt. En schetst de film het
dorpsleven in één dag, het boek
geeft vooral een tijdsbeeld (de
stand van zaken) van HeeswijkDinther in 2014 weer.

Hierdoor weten we over vijftig jaar
ook nog wie er allemaal te zien
zijn. En veel mensen die in de film
voorkomen, staan ook met foto en
interview in het boek.

BoEK EN FiLM
Maar boek en film zijn toch ook
erg met elkaar verbonden doordat
de tijdlijn van de film in het boek is
opgenomen met daarin alle namen
van mensen die in beeld komen.

Zowel de film als het boek zijn gedurende de productie flink langer

‘veel mensen
komen in film Én
bOek vOOr’
en dikker geworden dan aanvankelijk gepland. De makers hadden het plan om een film van 24
minuten te maken, maar deze is
bijna twee keer zo lang geworden. Teveel mooi materiaal had
dan niet gebruikt kunnen worden.
Het boek heeft zelfs drie keer de
geplande omvang. De makers van
zowel de film als het boek verzekeren dat het niet ten koste van de
kwaliteit is gegaan.

Mindy & the Good Vibes Society zorgt voor een spetterende afsluiting na de
première van het boek en de film

Overigens blijft de stichting HaDee
24/24 ook na de premièreavond
bestaan. Zij beheert de ruim 28 uur
ruw filmmateriaal, waar maar 42
minuten van gebruikt zijn. Na 12
september buigt het bestuur zich
over deze kwestie. Want dat het
niet-gebruikte materiaal nog op
een of andere manier zijn weg naar
de inwoners van Heeswijk-Dinther
zal vinden, is wel zeker.

19.30 uur
FEESTTEnT
op Plein 1969

€ 15,-

p.p. inclu
s
2 consum ief
ptiebonnen

avondvullend
programma
m.m.v.
mInDY &
THE GooD VIBES
SoCIETY

HaDeeﬁlm
24/24

www.hadee2424.nl
prEMiÈrEAVoND
De premièreavond wordt gepresenteerd door Heleen van de Veerdonk. Na vertoning van de film
treedt de band Mindy & the Good
Vibes Society op. Voor de première
zijn nog kaarten beschikbaar voor
€ 15,- (inclusief 2 consumpties).
Kaarten zijn te koop bij Paperpoint, De Toren, Kasteel Heeswijk
en via www.hadee2424.nl.

Mensen die de film en het boek
al eerder besteld hebben, kunnen
hun bestelling op de premièreavond meenemen of deze op zaterdag 13 september tussen 12.00
en 14.00 uur in CC Servaes ophalen. Uiteraard zijn film en boek ook
nog te koop. Kosten € 15,-. Verkrijgbaar op de premièreavond en
bij Paperpoint, de Marskramer en
Berne boekhandel.

Nieuwe natuurgidsen
bernheze – De zes cursisten van Bernheze van de Natuurgidsenopleiding 2012-2014 verzorgd door de iVN-afdelingen Veghel, Uden, Bernheze, Oss en grave ontvingen op 21 juni hun diploma op de zorgboerderij en theehuis Bloesem in Herpen.
Nieuwe natuurgidsen
Voor hun eindopdracht hebben
onze nieuwe gidsen werk gemaakt
van ‘het Watergat’ in Loosbroek.
In dit natuurgebiedje van Brabant
Water hebben ze een grote bijdrage geleverd aan een gedeelte
van het terrein dat opnieuw ingericht moest worden. De cursus met

als hoofddocent Rini Kerstens was
georganiseerd door de vijf IVN afdelingen in onze regio: Noordoost
Brabant.
Met totaal 34 nieuwe gidsen een
geweldig resultaat na het bijna
twee jaar lang volgen van lessen
en bijbehorende excursies en ma-

ken van een eindopdracht.
Deze IVN natuurgidsencursus
werd mede mogelijk gemaakt door
een financiële bijdrage van het
Streekfonds de Maashorst en het
Prins Bernhard Cultuurfonds.
V.l.n.r.: Frans en Sjan (mentoren)
Eric Kaelen, Leonie Jetten, Wim van
Grinsven, Lily de Klein, Mariken
Ruiter en Ine van Grunsven.
Gefeliciteerd met deze geweldige
prestatie.
Foto: Ignas van Bebber

Kinderkookmiddag
MAASHORST - Een leerzame
middag, waarin je leert hoe alles
groeit en hoe je er iets lekkers van
kunt maken! Schrijf je direct in!
We gaan onze tuin in en gaan kijken welke groenten en welk fruit
er nu rijp zijn en we gaan er iets
heerlijks van knutselen! Hou jij van
lekker en gezond eten en drinken
en vind je het leuk om alles zelf te
maken van wat je in de tuin kunt
vinden? Kom dan naar deze kindermiddag. Aan het eind van de
middag gaan we al het lekkers zelf
opsmullen!
Woensdag 17 september
Tijd: 14.00 -16.00 uur
Kosten: € 3,50 per kind
www.natuurcentrumdemaashorst.nl.

4 oktober
in company

U wilt scheiden?

Ik ben er bij!

Aarzel niet en stel uw vraag,
het is niet goed om er mee rond te blijven lopen.

Ilse Lamers

Neem gerust discreet contact met mij op.
Ook ‘s avonds.
Altijd een gratis advies gesprek zelfs op een locatie
die voor u het prettigste is. Ook bij u thuis.
Erkend scheidingsconsulent
Tel. 06-48725658
a.vanderheijden@scheidingspraktijk.nl

Trotse sponsor en bezoeker
van het Bernhezer Business
Event
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De kleine zeermeermin in Kind met leerproblemen anders bekeken
CC Nesterlé in Nistelrode Informatieavond in Bibliotheek Nistelrode
NISTELRODE - ‘De kleine zeemeermin’ is een vrolijke, spannende, muzikale en verrassende voorstelling voor jong en oud, die op zondag 14
september te zien is in CC Nesterlé in Nistelrode.
Diep, diep onder het zeeoppervlak
wonen de zeemeerminnen. De
zee wordt geregeerd door koning
Henk, een dappere, sterke zeemeerman. Hij heeft drie prachtige
dochters. Zijn jongste dochter, Aurely, is de mooiste.
Ze heeft de leeftijd bereikt waarop
ze naar boven mag zwemmen om
te 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 (tot ongeveer 10 jaar) én
hun ouders zijn van harte welkom
in Nesterlé op 14 september om
14.30 uur.
De zaal is open vanaf 14.00 uur.
Kosten: € 5,-

Kaartjes bestellen via de vernieuwde website
www.nesterle.nl

NISTELRODE - Heeft uw kind dyslexie of andere leerproblemen? Of kan het zich moeilijk concentreren? Reageert uw kind heftig op prikkels van geluid, licht, aanraking? Lijkt het afwezig in de klas of juist heel druk?
In het kader van het project KennisMakers geven Mark van de Ven
en Ubavka Jovanoska, elk vanuit
hun eigen visie, informatie over dit
soort problemen.
Zij houden op maandag 29 september, vanaf 20.00 uur, in Bibliotheek Nistelrode een gratis
informatieavond over oogtraining
en gevoeligheid in de prikkelverwerking van voelen, horen, zien en
ruiken. Deelname is gratis, graag
vooraf aanmelden in de bibliotheek òf via mail:
contactnistelrode@nobb.nl.
Mark, visueel trainer en ervaringsdeskundige, zal deze avond aan de
hand van een praktijkvoorbeeld ingegaan op hoe leerproblemen ontstaan en hoe die met oogtraining
kunnen worden verholpen. Lees-,
schrijf- en spellingproblemen ontstaan, volgens Mark, vaak door
oogproblemen of door problemen
in de motoriek.

Ubavka en Mark

Ubavka, fysiotherapeute, sensitherapeute en bewegingsdocente
speciaal onderwijs zal, gebruik makend van de 4 types uit het boek
van Winni Dunn, de werking van
de zintuigen nader toelichten.

KennisMakers
De lezing is onderdeel van het
KennisMakers project van de
Noord Oost Brabantse Bibliotheken. Hiermee wil de bibliotheek
mensen met elkaar verbinden door

Foto: Michel Roefs

het uitwisselen van kennis te stimuleren. Door middel van co-creatie worden verbindingen gelegd
tussen mensen, de bibliotheek en
de collectie.

Jeugddisco Remix verhuist
Van De Pas naar Checkpoint

Moeder zegt tegen
haar driejarige
zoontje
“Ik hou van jou”,
waarop hij haar een
dikke zoen geeft
en zegt
“Ja, ik hou ook
van mij”

HEESCH - Remix is een disco in Heesch voor kinderen van 9 t/m 13
jaar. Elke twee maanden, op de tweede zaterdag van de maand, kunnen
kinderen zich tussen 19.30 en 22.30 uur fantastisch en veilig vermaken.
De komende data zijn 11 oktober, 13 december, 11 april en 13 juni. Er
is een vaste DJ, maar aankomende DJ’s kunnen zich ook melden bij de
organisatie en als gast DJ optreden.
De vrijwilligers van de werkgroep
van De Pas, die de Remix organiseert, hebben besloten de jeugddisco naar het gebouw van Checkpoint te verplaatsen. De ruimte
daar is geschikter voor de jeugd
dan de Misse-zaal van De Pas.
En Checkpoint wordt op zaterdag
door niemand anders gebruikt; de
disco kan dus altijd doorgaan. Er
is over en weer ook geen overlast
voor en door andere bezoekers. Dit
was in De Pas soms wel het geval.

De organisatie blijft helemaal in
handen van De Pas; het huidige
strenge veiligheidsbeleid kan ook
bij Checkpoint door de vrijwilligers
worden gerealiseerd. De verkoop
van snoep en niet alcoholische
drankjes blijft onveranderd. Ook
begin- en eindtijden blijven zoals
ze waren.
Wat er altijd nodig is: meer kinderen als deelnemers en vrijwilligers om de organisatie te helpen.

Aanmelden hiervoor kan bij De
Pas (info@depas.nl). Meer weten?
Leden van de werkgroep zijn aanwezig bij Heesch Presenteert op 14
september.

De oplossing van vorige week
Tekst?
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MarcoV in Charge in De Kersouwe
Sprookjesachtige locatie met opzwepende muziek en uitzinnig publiek
HEESWIJK-DINTHER - Diep, heel
diep in de Heeswijkse Bossen
wordt er op zaterdag 13 september voor de vijfde keer MarcoV in
Charge gehouden in Natuurtheater de Kersouwe.

Wij verloten 5 keer voor 2 personen een combi-ticket,
voor vrijdag & zaterdag – t.w.v. € 29,50
LEF! Festival vindt in 2014 voor de 6e keer plaats!
Deze editie wordt nóg groter en gekker, na de uitverkochte
editie van 2013! Wil jij je kaartjes winnen?
Beantwoord dan de volgende vraag
met het goede antwoord en je loot mee.

Dit jaar hoopt MarcoV met vier
andere dj’s uit Heeswijk-Dinther
de afgelopen edities zwaar te overtreffen. Jaden Daves, Dave Knoxx,
Jay Juice en Thomas Newson zullen samen met MarcoV vanaf
19.00 uur De Kersouwe op z’n kop
zetten.
MarcoV
Marco is geboren en getogen in
Heeswijk-Dinther. Ondanks dat hij
heel de wereld over reist om mensen te laten genieten van zijn muziek, blijft voor hem zijn eigen feest
in De Kersouwe één van de vetste
locaties om te draaien. Dat is ook
te begrijpen want, er zijn maar
weinig locaties die zo bijzonder zijn
als De Kersouwe.
Met de speciaal ontworpen licht-

WIN NU kAArtJeS
VAN LeFFeStIVAL

show heeft De Kersouwe alles weg
van een sprookjesbos, denk er dan
nog eens opzwepende muziek bij
en een uitzinnig publiek en dan begrijp je meteen waarom Marco hier
zo graag draait.
Aanstormend dj-talent uit
Heeswijk-Dinther
Heeswijk-Dinther is een kweekvijver voor jonge dj-talenten. Vorig
jaar opende Thomas Newson, pas
19 jaar oud, Puur Natuur in De

Kersouwe maar sinds zijn hit ‘Flute’
wordt hij over heel de wereld geboekt en heeft hij dit jaar op alle
grote festivals gedraaid, zoals Tomorrowland en Emporium.
Jaden Daves heeft in mei zijn eerste plaat, Optimus, uitgebracht en
gaat nu ook al als een raket.
MarcoV In Charge begint zaterdag
13 september om 19.00 uur en
duurt tot 1.00 uur. Tickets zijn te
verkrijgen via: www.kersouwe.nl.

Winnaars 2 gratis kaartjes
Memories Something Special
* Annemarie en Herman van Aarle
* Maria Wijdeven

In welke tent
treden op:
DIGITAL PUNK,
RAN-D,
SJEK, RELOUD-R,
STIEK,
MC REMS
A. Bravoure
B. Bruut
C. Atmoz
Classics
Stuur vóór maandag
15 september je antwoord naar
info@demooibern
hezekrant.nl.
Vergeet niet, bij het
goede antwoord, je
naam en telefoonnummer te vermelden.
De winnaars krijgen
maandagavond een
reactie.

WIn 2 ComBIKAARTEn VAn FESTYlAnD
DeMooiBernhezeKrant geeft samen met de organisatie van Festyland 2 x 2 combikaarten weg
t.w.v. € 46,00 per kaart. Beantwoord onderstaande vraag en stuur je antwoord voor 21 september naar
info@demooibernhezekrant.nl .

Welke Zweedse DJ is dit jaar bevestigd voor FestyLand?
Vergeet je naam en telefoonnnummer niet te vermelden zodat we je kunnen contacten als je één van de
winnaars bent.
Met nog enKeLe WeKen te
gaan is De PrograMMering
Van festYLanD 2014 nagenoeg
coMPLeet. De organisatie voegt met
gepaste trots onder andere Typhoon &
Band en The Jillionaire (Major Lazer) aan
de tot nu toe bevestigde sterke line-up
toe. De zevende editie van FestyLand
vindt plaats op 10 en 11 oktober op de
nieuwe locatie recreatiepark Hemelrijk
te Volkel-Uden.
MoMenteeL is er VeeL te Doen
ronDoM raPPer tYPHoon, Die
Met ZiJn singLe ‘ZanDLoPer’
een grote Hit te PaKKen Heeft.
Hij gaf een alom bejubelde show
tijdens Lowlands én de rapper is
komend seizoen ook nog eens de vaste
huisband van De Wereld Draait Door.
Samen met zijn 10-koppige band komt
hij het festivalseizoen afsluiten! The
Jillionaire vormt samen met Diplo en
Walshy Fire het collectief Major Lazer,

bekend van het nummer Watch Out For
This (Bumaye). The Jillionaire zet solo
een energieke show neer, bestaande uit
zijn unieke mix van house, calypso met
elektronische percussie en dancehall.
Let your booty shake!

Texas Radio, DJ Irwan, It All Started
in the 90’s, Bobby Rock, Loco Loco
Discoshow, DJ’s Wipneus & Pim,
Hardstyle John, Snelle Jelle, Fabulous
90’s DJ Team, Cesqeaux, Puinhoop
Kollektiv, Poor John, Radio Feelgood,
Manuccii, Banganagangbangers,

10 En 11 oKToBER
DeZe artiesten MaKen Het
LiJstJe Zo goeD aLs coMPLeet:
De Staat, De Coen & Sander show,
Vato Gonzalez’s Dirty House-stage,
Billy the Kit, The Flexican & MC Sef, La
Fuente, Navarone, MOTi, Stylus DJ’s ft.
Giel Beelen, The Dirty Daddies, Birth of
Joy, Jordy Dazz, Knarsetand,
Bells of Youth, Boaz van de Beatz,
Jebroer (live), D-wayne, Wiwek,
Paceshifters, Rex Pharao, Sam
O’Neall, Tony Junior, Boomshakalak
Soundsystem, LNYTNZ, Ferreck Dawn,

Timmie Tirol, Jurgensen & MoKarim,
Moksi, Matt & Kendo.
aL eerDer WerDen De VoLgenDe
BanDs BeKenD geMaaKt:
Kensington, Yellow Claw, La Pegatina
Otto Knows, Kovacs, Jett Rebel,
FeestDJRuud’s Knaltival, Memphis
Maniacs, DubVision, Dirtcaps, Festa
Orkesta o.l.v. Kees van Hondt, BZB,
Lady Bee, Kenneth G en Mental Theo.
De volledige line-up zie website.

TYPHoon

YElloW ClAW

online ticketverkoop (ook camping- en camper/caravantickets)
De voorverkoop van festyLand tickets gaat een stuk harder dan voorgaande jaren. tickets zijn echter nog volop online verkrijgbaar,
ook in combinatie met camping, via de website waar alle ticket-info handig op een rijtje staat: www.festyland.nl
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in bedrijf

mooi & in bedrijf

Advertorial

Een passend interieur verveelt niet snel
HEESCH - Voor Linda van Orsouw van StyLinda uit Heesch is er niets leukers dan bezig zijn met het
interieur van een huis. Niet voor niets heeft ze hier haar werk van gemaakt. “Maar ik maak niet alleen
complete ontwerpen, ik vind het ook leuk om mijn kennis door te geven in de vorm van workshops.”
Wie op zoek is naar een ontwerper of stylist voor zijn woning, is
bij Stylinda aan het juiste adres.

Linda praat namelijk vol passie
over haar werk. “Het is zo interessant om te zien welke ma-

terialen en middelen er zijn om
nieuwe dingen te creëren. Het is
geweldig om een vernieuwend

ontwerp te maken, iets wat er
nog niet is. Voor mij is ook altijd
het verhaal erachter belangrijk.
Alles heeft een reden: waarom
staat die tafel daar en waarom
wordt er gebruik gemaakt van

kleuren van het interieur, zodat
de mensen vervolgens zelf thuis
aan de slag kunnen. Het geeft
mij energie en een kick als ik
mensen kan inspireren”, aldus
Linda.

het geeft mij energie en een kick als ik
mensen kan inspireren
een bepaalde kleur? Als je van
tevoren goed nadenkt over de
inrichting, stáát die inrichting
vervolgens als een huis, met andere woorden: het past bij jou.
Het is erg belangrijk dat mensen
zich lekker voelen in hun eigen
huis en een passend interieur
verveelt ook niet snel.”

Linda van Orsouw

Tekst: Carla Admiraal Foto: Ad Ploegmakers

iNSpirErEN
In de Stylish Wonen
workshop die StyLinda verzorgt, gaan
deelnemers op zoek
naar hun eigen stijl.
“Ik laat mensen altijd
eerst een moodboard
maken, hierdoor ontdekken ze wat ze wel
of niet mooi vinden.
Verder geef ik tips en
ideeën over bijvoorbeeld de opstelling
van de meubels en de

Ze is dit voorjaar als zelfstandig
stylist begonnen, nadat ze haar
diploma van de opleiding Interieur en Styling aan het SintLucas
behaalde. Op dit moment is ze
ook bijna afgestudeerd aan de
Jan de Bouvrie Academie.
Regelmatig kunnen deelnemers
inschrijven voor een workshop,
maar het is ook mogelijk om zelf
een aantal mensen uit te nodigen, waarna Linda bij de gastvrouw aan huis komt.
Zie ook www.stylinda.nl
Ook kennismaken met StyLinda? Dat kan, tijdens Heesch Presenteert op 14 september. Er zijn
die dag tal van leuke acties.
StYLiNDA
Vinkelsestraat 107
5384 SE Heesch
Tel. 06-15669024

VAN TUYL METAALRECYCLING
Het Schoor 2
5473 VJ Heeswijk-Dinther
Telefoon (0413) 29 25 69
www.vofvanberloo.nl

ENS
OOK TIJD
BOUWVAK
GEOPEND
Een geijkte weegschaal
voor de exacte kilo’s.

Ons werk voldoet aan hoge
kwaliteitsnormen.

Makkelijk bereikbaar vanaf
de snelweg.

Bakken waar u uw metaal
in kan sorteren.

Ook ‘s avonds en in het
weekend geopend.

Ophaal service.

Uw vakantiegeld aanvullen?

PRINTEN
KOPIËREN
keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

Zwart/wit A4 en A3 kopieën
1 kopie vanaf € 0,12
Kleur A4 en A3 kopieën
1 kopie vanaf € 0,66
Staffelprijzen vanaf 10 kopieën

Zet uw oude metalen bij elkaar en lever ze bij ons in.
Nieuwstraat 10 - 5384 PC Heesch
Telefoon: 0412-764467
E-mail: info@oudijzerbrengen.nl

WWW.OUDIJZERBRENGEN.NL

www.bernhezemedia.nl

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

www.gaafgrafisch.nl
Laar 28 - 5388 HG Nistelrode - 0412 - 795170

Nieuwe Erven 21 u Heesch u T: 0412 45 61 98
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Fusie rabobank Bernheze Maasland en
rabobank oss e.o. een feit
de operationele realisatie van de
fusie.
Betrokkenheid
Met de fusie heeft de bank een
helder doel voor ogen: een bank
die zo krachtig en goed georganiseerd is, dat ze dichtbij kan
blijven en de uitdagingen van
morgen aan kan. De fusiebank
gaat meer ruimte bieden aan
hoogwaardige dienstverlening
en lokale betrokkenheid. De
nieuwe bank biedt voor klanten
en leden de voordelen van een
professionele, efficiënte organisatie met een sterke coöperatieve grondslag.

BERNHEZE/OSS - Vanaf 1 december 2014 is de nieuwe Rabobank Oss Bernheze een feit. Op donderdag 4 september stemden de ledenraden van Rabobank Bernheze Maasland en Rabobank Oss e.o.
unaniem in met het fusievoorstel.

De bank kan specialismen bieden, een brede bereikbaarheid
met daarbij zoveel mogelijk herkenbare gezichten en vaste aanspreekpunten. Een sterke lokale
aanwezigheid blijft zich uiten in
plaatselijke activiteiten, kennisoverdracht aan ondernemers,
ambassadeurschap van alle medewerkers en maatschappelijke
fondsen. Fondsengelden die de
bank maximaal wil inzetten ten
gunste van duurzame ontwikkeling van de (sociaal-)economische leef- en werkomgeving.

De nieuwe bank voert als ondertitel ‘Coöperatief actief sinds
1897’ en ziet het als haar opdracht om het oorspronkelijk gedachtegoed van Rabobank veilig
te stellen; ‘mensen helpen hun

Vestigingen
De fusie heeft geen gevolgen
voor de huidige vestigingen en
de openingstijden daarvan. Beide hoofdkantoren blijven hun
deuren openhouden voor klan-

De ledenraden, commissarissen en directieleden van beide banken, direct na de instemmingsvergadering op
4 september

ambities te realiseren’.
De afgelopen maanden hebben
beide banken, in nauwe samenwerking met hun ledenraden,
hard gewerkt aan de voorbereidingen in aanloop naar deze

fusie. Dit resulteerde in mei in
de ondertekening van de intentieverklaring, en nu ook in de
officiële instemming tot fuseren.
De komende maanden wordt
door beide banken gewerkt aan

Wasautomaat defect? Bel 0412-451043
Snel en vakkundig gerepareerd!

ten. Er worden speciale regionale teams gevormd om de persoonlijke verbinding, de kracht
van de Rabobank, met de stad
en dorpen te kunnen behouden
en versterken.
De nieuwe bank heeft een
geprognotiseerd
balanstotaal per 1 december 2014 van
€ 3,4 miljard. Het effect van de
fusie op het aantal medewerkers
is minimaal gezien het feit dat de
bank er voor kiest de rentabiliteit van de fusie om te zetten in
meer service en aandacht voor
haar klanten.
Lees meer over de kantoren, het
bestuur en de servicekantoren
op pagina 19.

COLOFON

mooi & in de streek
• Los door het bos
• bomenpark
• zorgboerderij v.d. Wijst
• Frusan Wormenhumus
• bed & breakfast Weltevree

mooi & duurzaam

Ook voor drogen, koelen en vriezen.
Verkoop AEG, Bosch, Miele en Liebherr

Achterste Groes 11
5384 VG Heesch

Advertorial

• beCO
• G.hermes houtbewerking
• Van bakel eco

www.humstijl.nl

mooi & in bedrijf
• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• V.O.F. Van berloo
• Compufix
• Faya shop
• Car Media
• Thelma kado’s

mooi & online
Pater van den Elsenlaan 21 | 5462 GG Veghel | Tel.: 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl | www.vanschaykvof.nl

Fiscaal advies op maat
Uitbesteding van uw fiscale verplichtingen
bespaart u veel rompslomp.

Meer weten over onze dienstverlening?

Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat
Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

Van schayk maakt u wegwijs
In de wereld van administratie en belastingen

• Deurtotaalmarkt.nl
• badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• raamdecoratie
totaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaalmarkt.nl
• Uce.nl

Wilt u ook elke week vermeld worden in de
Mooi & colofon en ééns per 4 weken uw
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

raadsleden uit de anonimiteit
We stellen elke week enkele raadsleden aan u voor

SP: De

jeugd en de toekomst

Toon van Vugt, SP Raadslid

BERNHEZE - De gemeente wordt verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp zoals jeugd-vb (jongeren met een verstandelijke beperking), jeugd-ggz en jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg), de uitvoering
van kinderbeschermingsmaatregelen en de uitvoering van de jeugdreclassering.
Deze verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet. De SP
Bernheze wil dat de zaken voor de jeugd goed geregeld zijn vanaf 1 januari
2015 in Bernheze.

Naam: EZRA LEEgER
Leeftijd: 37 jaar.
Woonachtig: Nistelrode.
Politieke Partij: CDA Bernheze
Waarom raadslid: Omdat ik
een bijdrage wil leveren aan de
samenleving.
Opleiding: Bestuurskunde
(Universiteit Leiden).
Huidig beroep: Horeca ondernemer en kersenteler.
Hobby’s: Koken, creatief bezig
zijn, de tuin.
Missie: Het verschil maken.

Naam: AD DONKERS
Woonachtig: Heeswijk-Dinther
Politieke Partij: Blanco
Waarom raadslid: Een zeer
bewuste keuze na mijn wethouderschap, omdat ik na 16 jaar
‘politieke’ ervaring denk nog het
nodige te kunnen betekenen
voor onze inwoners.
Opleiding: MO-A Nederlands,
MO-A Pedagogiek en de Hogere
Kader Opleiding Sociale Pedagogiek.
Huidig beroep: Na 8 jaar wethouderschap nu in de wachtgeldregeling. Daarvoor was ik
leraar Nederlands.
Hobby’s: Genieten van het brede
gezinsleven, bestuurlijke functies,
toneel, wandelen, fietsen, tennisen, tuinieren, lezen, fotograferen en ‘buurten’.
Missie: Gevraagd en ongevraagd hun belangen behartigen,
en wel zodanig dat mensen van
je op aan kunnen en dat je gemaakte afspraken nakomt.

Na 40 jaar overnachten
er weer Kraanvogels op
de Brobbelbies
MAASHORST - Het in 2013 gerestaureerde Palmven bij de Brobbelbies in Natuurgebied de Maashorst in Noordoost-Brabant blijkt
een ware magneet te zijn voor
zeldzame vogelsoorten.
Door de vernatting van het gebied
worden er soorten gezien die in
de regio zeer zeldzaam zijn, zoals Kleinste jager, Kluut, Lepelaar,
Kemphaan, Bonte strandloper,
Purperreiger en ook de Zwarte ooievaar. Er overnachten zelfs weer
Kraanvogels, dat was al vijftig jaar

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

www.bernhezemedia.nl

Jeugdwet
Gemeenten hebben vanaf 2015
jeugdhulpplicht. Jongeren met
een beperking, stoornis of aandoening en hun ouders kunnen bij
de gemeente terecht voor hulp en
ondersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen.
Voor kinderen en jongeren onder
de 18 jaar valt de jeugdzorg (voorheen AWBZ, Zorgverzekeringswet) onder de nieuwe Jeugdwet.
Behandeling, al dan niet met ver-

blijf voor jongeren met een psychische stoornis. Behandeling, al
dan niet met verblijf, voor jongeren met een (licht) verstandelijke
beperking. Begeleiding, persoonlijke verzorging en het bijbehorend
kortdurend verblijf voor jongeren
met een beperking, stoornis of
aandoening.
Vervoer van en naar de locatie
(binnen of buiten de gemeente)
waar jeugdhulp voor jongeren met
een beperking, stoornis of aandoe-

D66: Meer

ning wordt geboden. Voor 1 januari hoort dit op orde te zijn. Dat zal
nog het nodige werk en voorbereiding vragen.
De SP Bernheze blijft dit proces op
de voet volgen. Onze jeugd kunnen we niet zomaar aan hun lot
overlaten. De samenleving is complex en veel prikkels komen op de
jongeren af.
Als er hulp nodig is, moet die hulp
snel en efficiënt geboden worden.

duidelijkheid

Annemieke Boellaard

BERNHEZE - Eind augustus is het concept bestuursakkoord ter inzage beschikbaar gesteld voor iedereen die er in geïnteresseerd is. Meer nog, u als inwoner
werd van harte uitgenodigd mee te praten over de inhoud. Als dit artikel verschijnt heeft al een behoorlijk aantal mensen en organisaties gebruik gemaakt
van deze mogelijkheid. En dat is fijn. Want juist voor ons als D66-volksvertegenwoordigers is het goed om te weten wat u van de plannen vindt!
De verschillende ideeën zullen
worden meegenomen om tot een
definitief bestuursakkoord te komen met een zo breed mogelijk
draagvlak. Juist in deze tijd belangrijk, waarin we minder geld te
besteden hebben en meer taken
moeten uitvoeren!
D66 staat voor openheid. Wij willen graag weten wat u belangrijk
vindt. En wij leggen op onze beurt

ook graag uit wat wij belangrijk
vinden en waarom. Wij vinden het
bijvoorbeeld belangrijk dat er minder regels zijn, minder bureaucratie. Dat geldt voor de zorg, voor
bouwen en ook voor ondernemers.

delijkheid kunnen nemen om hun
eigen keuzes te maken.

Omdat we vertrouwen op eigen
kracht van mensen.

Wilt u meer weten of met ons
meepraten?
Kijk op www.D66Bernheze.nl of
neem contact op met een van onze
raadsleden.

Omdat we vinden dat inwoners
zelf heel goed hun verantwoor-

Meer duidelijkheid en minder bureaucratie. Ook daar staan we
voor.

CDA: De

Nieuwe WMo, een
race tegen de klok?
Mart Smits, raadslid CDA

niet gebeurd. Het is de bedoeling
dat in de komende jaren het hele
gebied aangekocht en verder vernat wordt.

• Projectbegeleiders
marketing
• Tekstschrijvers
• Fotografen
• Communicatie
adviseurs
• Ontwerpers voor
print en webdesign

0412-795170

BERNHEZE - De gemeente is zeer druk bezig met het treffen van voorbereidingen
om de overgang en inrichting van de WMO zo goed mogelijk te laten verlopen,
zonder dat het afbreuk doet aan de noodzakelijke zorg. Als CDA bekruipt ons
wel eens het gevoel dat we enerzijds heel actief bezig zijn, anderzijds moeten
we wachten op de Rijksoverheid voor duidelijke cijfers en aantallen: voor hoeveel cliënten zijn we straks verantwoordelijk en wat hebben deze nodig?
Een lastig proces, de overheadkosten in bedwang te houden zodat
zoveel mogelijk geld ook bij de
zorg terechtkomt. We moeten namelijk met minder geld hetzelfde
of misschien wel meer gaan doen
en dat alles ook nog in een zeer
beperkte tijd.
Achter de schermen gebeurt ontzettend veel, daar moet zo snel
mogelijk over gecommuniceerd

worden zodat u straks ook weet
wat u mag verwachten. In Noordoost-Brabant werken de gemeenten samen. In de raadsvergadering
van 25 september komt de volgende fase op de agenda: deel 2 van
het transformatieplan.
Dit plan is opgesteld met cliëntenorganisaties en adviesraden, zij
zitten dichter op het werkveld en
geven extra input die maar al te

nodig is. Wij als CDA hopen, dat er
bij de landelijke overheid overuren
gemaakt worden om ons allemaal
een compleet plaatje te kunnen
geven zodat we als gemeente nog
de ruimte hebben om de puntjes
op de ‘i’ te zetten, daar heeft iedereen baat bij.
De klok tikt door, 1 januari 2015
is de tijd op en dan moet het goed
geregeld zijn!
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Binnenkort in gesprek met
centrumondernemers
www.centrumheesch.nl

Zien en gezien worden
heeSWIJK-DInTher– Elke ondernemer stelt zich met regelmaat de vraag: ‘Hoe word ik gezien?’. U doet er
veel aan om gezien te worden: een advertentie in de krant, inzet van Facebook, direct mail, website, flyers,
de grote poster op het raam en het bord buiten op de stoep.
Maar wat is het antwoord op de
vraag ‘Hoe word IK gezien?’ U als
ondernemer, als winkel of als kantoorpand. Ben ik zichtbaar zoals ik
dat wil zijn, vriendelijk en gastvrij,
benaderbaar. Wat is mijn uitstraling en wat doe ik daar aan voor
mezelf, de zaak en voor het centrum? Weet mijn potentiële klant
mij te vinden als er mogelijkheden,
ideeën, vragen of tips zijn?
Deze vragen stelt Stichting Centrum Management Heesch zich
ook dagelijks.

Ook wij willen dat we worden GEZIEN: de website www.centrumheesch.nl, de Facebookpagina
Centrum Heesch, onze tweewekelijkse column in DeMooiBernhezeKrant en natuurlijk onze persoonlijke benadering.
En het antwoord op de vraag ‘hoe
word IK gezien’ hopen we binnenkort te kunnen geven.
De deur zal dan openstaan en de
koffie staat klaar om met onze
centrumondernemers in gesprek
te gaan. Gastvrij, toegankelijk en

aanwezig voor tips, vragen en
ideeën.

de deur zal Openstaan en de koffie
klaar
Zorg dat u erbij bent, zo weet u zeker dat u gezien én gehoord wordt.
www.centrumheesch.nl
Facebook: Centrum Heesch info@
centrumheesch.nl

Heeft u een minimum inkomen?
Bereken uw recht
bernheze – inwoners uit de gemeenten Bernheze, met een laag inkomen kunnen op de website van Optimisd, www.optimisd.nl, berekenen
voor welke vergoedingen zij in aanmerking komen.
Optimisd is sinds kort ook aangesloten op Bereken uw Recht Plus.
Hierdoor kunnen een aantal minimaregelingen van Optimisd voortaan direct digitaal worden aangevraagd. U kunt dat doen door in te
loggen met DigiD. Optimisd wil het
gebruik van voorzieningen stimuleren, vooral door mensen die nog
niet bekend zijn bij Optimisd en

geen Wwb-uitkering ontvangen.
Veel Nederlanders lopen geld mis,
terwijl zij er wel recht op hebben.

mogen. Het programma berekent
vervolgens of u misschien recht
hebt op een tegemoetkoming. U
krijgt direct te zien van welke regelingen u mogelijk gebruik kunt
maken. Zo kunt u digitaal een aanvraag indienen.

Hoe werkt het?
Ga naar www.optimisd.nl en klik
op de button Bereken uw Recht
(rechts onderaan). In het programma staan vragen over uw gezinssamenstelling, inkomen en ver-

Minimaloket Optimisd
Wilt u liever mondeling advies? Bel
dan met Optimisd of kom langs bij
het Minimaloket, Frisselsteinstraat
6 Veghel op werkdagen tussen
9.00 en 12.00 uur.

VVD: Gemeente

Column
adriaan
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

tiJDen VeranDeren
Met deze column probeer ik om de gemeentepolitiek wat meer
bekendheid bij u te geven en discussies te stimuleren. In die zin ben ik
ook blij met het initiatief dat vijf oud raadsleden hebben genomen om
via de Eijnderic een cursus Gemeentepolitiek te verzorgen.
Tijden veranderen en inwoners willen op een andere manier dan
vroeger bij het gemeentebestuur betrokken worden. Werden eerst
bestuursprogramma’s door gemeenteraden vastgesteld zonder
inspraakmogelijkheid, dan stelt de gemeente Bernheze inwoners nu
in de gelegenheid om op het conceptprogramma in te spreken. En
de benaming ‘concept’ geeft aan dat er met uw reacties serieus zal
worden omgegaan.
De meeste inwoners zitten niet meer op het traditionele
gemeentehuis te wachten. Ze willen zaken geregeld hebben en zelf
aangeven wat ze geregeld willen hebben. Het kan toch niet zo zijn
dat plannen die buiten het gemeentehuis ontwikkeld worden van een
mindere kwaliteit zijn dan de plannen van binnenuit. Bestuurders
zullen er voor moeten zorgen dat er een nieuwe verbinding ontstaat
met de samenleving. Ze moeten geen kaders stellen, maar vragen
stellen. Minder zelf organiseren, maar regisseren hoe vragen en
ideeën van inwoners gecoördineerd kunnen worden.
Bestuurders zullen veel dichter bij de inwoners moeten staan en
vragen en ideeën op moeten halen in plaats van ze op door de
gemeente geregisseerde momenten laten brengen. Wat men in
verkiezingstijd doet, zou gemeengoed moeten worden voor een
gehele bestuursperiode. De eerste stappen zijn gezet en met u wacht
ik hoopvol op het vervolg.
Gegroet
Adriaan

zet kwetsbare Het beste uit
ouderen hun huis uit
Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD-Bernheze

BERNHEZE - Het college is vastberaden dat vier ouderen die het huis aan de
Leekenstraat 9 te Heesch huren, hun huis moeten verlaten. De VVD-fractie heeft
zich op deze zaak gestort en hierover vragen gesteld.
Het is in strijd met het bestemmingsplan ‘De Kommen van Bernheze’, dat in werking was getreden
op 17 november 2011, zegt de gemeente, omdat het huis niet wordt
bewoond door één huishouden. En
dat er voor één van de bewoners
24 uur per dag zorg wordt ingehuurd, is helemaal uit den boze.
Op 2 september 2011 werd de
overtreding van het bestemmingsplan geconstateerd, maar welk bestemmingsplan betreft het nu?
Op de vraag wat er bij vijf andere
woon/zorg-initiatieven in Heesch

anders is dan bij Leekenstraat 9, is
het antwoord dat die initiatieven
zijn gerealiseerd vóór de inwerkingtreding van het bestemmingsplan ‘De Kommen van Bernheze’.
In geen van die gevallen is er een
ontheffing verleend; in een aantal
gevallen is niet eens toestemming
gevraagd en in andere gevallen is
geoordeeld dat het gebruik past
binnen de (toenmalige) bestemming.
De VVD is van mening dat het college onjuiste informatie heeft ver-

strekt. Er is zelfs geen beleidsnota
om initiatieven te kunnen toetsen!
Er wordt dus gewoon met twee
maten gemeten. Willekeur!! Want
waarom mogen deze kwetsbare
ouderen niet samen blijven wonen
binnen de (toenmalige) bestemming zoals de andere initiatieven?

Italië

Bij Gastronomia Italiana

NIEUW en EXCLUSIEF bij
Gastronomia Italiana:
Superpasta van Pastificio dei Campi
uit pastahoofdstad Gragnano in
fantastische verpakkingen
Targa Ilva Zita
E.V.O.
di Eccellenza
Collezione

In het Concept Bestuursakkoord
staan veel mooie voornemens over
zorg/wooninitiatieven, zorgcorporaties en wijkgericht zorg verlenen,
maar in dit concrete geval geven
de vier coalitiepartijen niet thuis!
Officiële Vespa
en Fiat artikelen

Salumeria Italiana! Cacciatore,
truffelworst, Mortadella, etc.!

(H)EERLIJK, BEWUST EN AMBACHTELIJK BROOD
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S
ACTIE
R
O
O
V

ZONDAG

SEPTEMBER

van 11.00 tot 17.00 uur

GROTE BRADERIE
LIVEMUZIEK
KOOPZONDAG

GR ATIS

TO E G A N G

BROOD VAN DE WEEK
Bruin vloer sesam

€ 1,25

VRIJDAG 12 SEPTEMBER:
markt Nistelrode tot 12.00 uur.
DINSDAG 16 SEPTEMBER:
standplaats Heesch tot 12.30 uur.

ROOMBOTER SUPER
KRENTENBOLLEN
8 voor

€ 3,00

A presto!
Gaetano
& Yulita
Mercurio

olio
extra
vergine
di Oliva

Italiaanse
wijnen
voor ieder
budget
t’ Dorp 70, Heesch
Tel: 0412-474000
info@g-italiana.nl
www.g-italiana.nl
Openingstijden
Wo/Do.11.30 - 20.00 Vr.11.30 - 21.00
Zat.11.30-20.00. Zon.13.00-19.30 Ma/Di gesl.
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ooGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

5x 1/5 staatsloten

Sint Servatiusstraat 52a - Heeswijk-Dinther - 0413 293 851 - www.paperpoint-online.nl

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Lizet van der Wielen
Leon Dijkhoff
kan de staatsloten
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
uit heeswijk-Dinther
ophalen bij Paperpoint

Werknemers van bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther
Tel: 0413 29 29 79
www.trendzienenhoren.nl

4 oktober
in company

Ik ben er bij!
Jack van der Dussen
Voorzitter van het Bernhezer
Business Event
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Puzzle #34733
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pEDiCUrE NiStELroDE
Dorien Visser-hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

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.

8

Vrijwilligerspunt Bernheze zoekt

Chauffeur voor kinderen
Buro Lima biedt pedagogische begeleiding voor kinderen
en jongeren met een beperking, deze beperking kan op het
verstandelijk gebied liggen maar ook op sociaal of
motorisch gebied zijn.
Voor deze kinderen en jongeren zoeken we een chauffeur
die ze van school naar ons Buro Lima Huis kan brengen.
Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit om contact
op te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze
De la Sallestraat 3 Heesch, 0412 474851,
vpbernheze@vivaan.nl, www.vivaan.nl

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

LADiES-NiGHt iN DE WiS
iN LooSBroEK.
Kom op vrijdag 19 september
vanaf 19.30 uur profiteer van
diverse leuke aanbiedingen.
Heesakkers Kadoshop
Abdijstraat 12
5473AE Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl

Advertorial

tE Koop
priNtpApiEr
Océ Black Label Zero
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams.
Per pak 500 vel € 4,99
Hele doos 5 pakken € 19,99
’t Mediahuys, Laar 28
Nistelrode.
HAArDHoUt
Goed gedroogd, eiken.
Per m3 € 65,-. Vanaf 3 m3
gratis thuisbzorgd.
Tel: 06-51315242.
ALLE StoFZUiGErZAKKEN
en onderdelen uit voorraad
leverbaar.
in company
Tevens kunt u bij ons terecht
voor, scheerkoppen, batterijen
en alle soorten gloeilampen,
LED-lampen en spaarlampen.
Parkeren voor deur.
Dinsdags gesloten.
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl
ZoNNEHEMELBUiZEN
CLEo pErForMANCE
100W
€ 9,95 p/st. Sylviania
Snelbruiners 100w € 11,95
p/st. Oude buizen GRATIS
doormeten op gesteldheid.
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl

9
7

AANGEBoDEN

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

SUDoKU

MOOIBERNHEZERTJE

WILt U een
ZoeKertJe
PLAAtsen?

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

Aan de slag met
uw tablet!

Een tablet is een reuzehandig apparaat maar misschien gebruikt u op
dit moment nog niet alle mogelijkheden. Wilt u ook leren om alles uit
uw tablet te halen waardoor u het
apparaat efficiënt en effectief kunt
gebruiken?
Schrijf u in voor deze cursus van
vier lessen die start op maandagmiddag 15 september en leer alle essentiële vaardigheden om de diverse mogelijkheden, functies en toepassingen
van de tablet optimaal te kunnen benutten. Prijs € 43,50 p.p. plus materiaalkosten € 10,-

De kracht van lavendel

De geur van lavendel heeft van nature een kalmerende werking. De kalmerende werking van lavendel werkt positief op het zenuwstelsel. Het kan
op vele manieren toegepast worden. In twee lessen leert u meer over de
geneeskrachtige werking van lavendel én maakt u bijvoorbeeld badzout,
scrub en/of een flesje reukwater.
Op donderdagavond 9 en 16 oktober gaat Anka van Eerd u er alles over
vertellen. Prijs € 27,- p.p. plus € 10,- materiaalkosten.

Solliciteren XXI

Ben jij werkzoekend, het thuiszitten zat en wil je het werkweekgevoel terug? Schrijf je dan nu in voor het intensieve workshopprogramma ‘Solliciteren XXI’. We gaan samen op zoek naar wat jou aanspreekt, wat je kan
en hoe je dichter bij jouw droombaan komt. Het programma omvat ook
sollicitatiebrieven schrijven, CV opstellen, gesprekken oefenen, het kiezen
van het middel (per email, social media of brief ), ervaringen delen en nog
veel meer. Is het tijd voor een echte verandering dan is ‘Solliciteren XXI’
iets voor jou!
Tien lessen vanaf vrijdagochtend 17 oktober.
Prijs € 111,- p.p. plus lesboek € 25,-.

Meer informatie en inschrijven via info@eijnderic.nl /
www.eijnderic.nl / 0412-454545
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Servicekantoren:
Jurgenshof (Oss)
Runstraat (Schaijk)
Tramplein (Nistelrode)
Dorpstraat (Nuland)
Plein 1969 (Heeswijk-Dinther)
Schoonstraat (Heesch)

Jan van Vucht (voorzitter)
Egbert van Ewijk (vice-voorzitter)
Mariëlle Hurkmans
Joop Kersten
Mirjam Kräwinkel
Peter van Santvoort
Frank Smits
Hein Timmers
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Kerngegevens Rabobank Oss Bernheze
BERNHEZE - Vanaf 1 december
2014 zal de nieuwe Rabobank Oss
Bernheze een feit zijn.
De afgelopen maanden hebben
beide banken, in nauwe samenwerking met hun ledenraden, hard
gewerkt aan de voorbereidingen in
aanloop naar de fusie.
De komende maanden werken ze
naar de operationele realisatie van
de fusie. Lees het volledige artikel
op pagina 15.

Het nieuwe
tientje komt
eraan

bernheze – Op 23 september
2014 wordt het nieuwe 10-eurobiljet gelanceerd. Dit biljet is
onderdeel van een tweede serie
bankbiljetten met verbeterde echtheidskenmerken. Betalen wordt
daarmee nog veiliger. Het biljet
gaat bovendien langer mee en is
daarom duurzamer.

Samenstelling raad van commissarissen
Jan van Vucht (voorzitter)
Egbert van Ewijk (vice-voorzitter)
Mariëlle Hurkmans
Joop Kersten
Mirjam Kräwinkel
Peter van Santvoort
Frank Smits
Hein Timmers

Factsheet - Kerngegevens Rabobank Oss

Samenstelling directie
Theo Vinken (directievoorzitter)
Judith Cok (directeur Bedrijven)
Corné Roovers (directeur Particulieren en Private Banking)
Jan Peijnenborgh (directeur Bedrijfsmanagement)

Servicekantoren:
Jurgenshof (Oss)
Medewerkers
Runstraat (Schaijk)
Aantal FTE (geplande formatie per 1-12-2014)
Tramplein315
(Nistelrode)
Dorpstraat (Nuland)
Plein 1969 (Heeswijk-Dinther)
Ratio (cumulatief Rabobank Bernheze Maasland en Rabobank Oss e.o per 31-7-2014)
Schoonstraat (Heesch)
Aantal klanten
88.825

Samenstelling directie
Theo Vinken (directievoorzitter)
Judith Cok (directeur Bedrijven)
Aantal leden
Corné Roovers (directeur Particulieren en Private Banking)
Jan Peijnenborgh (directeur Bedrijfsmanagement)
Aantal bedrijven

31.189 raad van commissarissen
Samenstelling
Jan van Vucht (voorzitter)
8.341
Egbert van
Ewijk (vice-voorzitter)
Mariëlle Hurkmans
Balanstotaal*
€ 3,4mld
Medewerkers
Joop Kersten
Aantal FTE (geplande formatie per 1-12-2014)
315
Mirjam Kräwinkel
*Geprognotiseerd balanstotaal Rabobank Oss Bernheze per 1-12-2014
Peter van Santvoort
Frank Smits
Ratio (cumulatief Rabobank Bernheze Maasland en Rabobank Oss e.o per 31-7-2014)
Hein Timmers
Aantal klanten
88.825
Aantal leden

31.189

Aantal bedrijven

8.341

Balanstotaal*

€ 3,4mld

*Geprognotiseerd balanstotaal Rabobank Oss Bernheze per 1-12-2014

Actuele informatie
op uw smartphone
via mobiele website
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl

Ratio (cumulatief Rabobank Bernheze Ma
Aantal klanten
Aantal leden
Aantal bedrijven
Balanstotaal*

*Geprognotiseerd balanstotaal Rabobank

Het Coöperatief
Dividend voor
Bernheze Maasland

Dien nu een
aanvraag in!

Verenigingen en stichtingen in de gemeente Bernheze, Maasdonk en de voormalige
gemeente Lith kunnen weer een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het fonds
Coöperatief Dividend van Rabobank Bernheze Maasland. Vanuit dit fonds worden
projecten ondersteund die duurzame en structurele verbeteringen tot gevolg
hebben voor de eigen club of stichting én voor de omgeving.
Heeft u een goed idee, maar heeft uw vereniging niet de middelen om het te
realiseren? Dien dan nu via de website www.uwideeinactie.nl een aanvraag in;

www.mooihdl.nl

aanvragen dienen vóór 15 september 2014 bij ons binnen te zijn.

Bezoek onze
mooisites

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

INFORMEERT, BOEIT

Samenstelling directie
Theo Vinken (directievoorzitter)
Judith Cok (directeur Bedrijven)
Corné Roovers (directeur Particulieren en
Jan Peijnenborgh (directeur Bedrijfsmana

Medewerkers
Aantal FTE (geplande formatie per 1-12-2

Nieuw 10-eurobiljet
Inmiddels zijn er 334 miljoen mensen in 18 landen die betalen met
euro’s. In al deze landen wordt het
nieuwe biljet in omloop gebracht.
Op het eerste oog verschilt het
nieuwe 10-eurobiljet weinig van
het huidige biljet.
Wat verandert er?
Er is een portret van de mythologische prinses Europa toegevoegd
aan het nieuwe 10-eurobiljet, net
als bij het nieuwe 5-eurobiljet dat in
2012 werd gelanceerd. Het portret
vindt u terug in het hologram en
het watermerk. Een andere toevoeging om vervalsing tegen te gaan
is een smaragdgroen nummer dat
verandert naar donkerblauw wanneer u het biljet beweegt. Zo kunt
u de echtheid controleren. Daarnaast zorgt de extra coating op het
papier ervoor dat de biljetten minder snel slijten. Vanaf 23 september kunt u het nieuwe 10-eurobiljet
tegenkomen, bijvoorbeeld aan de
kassa of als u geld opneemt.

Kantoren
Adviescentra:
Raadhuislaan (Oss)
Cereslaan (Heesch)
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Successen voor Gilde Heeswijk

4 oktober
in company

Ik ben er bij!
Mieke van den Broek
Oud winnaar en trotse
sponsor van het Bernhezer
Business Event

Lotenverkoop voor clubs
uit Heesch 13 september
van start
HEESCH – De start van de lotenverkoop van de grote Clubactie is dit
jaar op zaterdag 13 september. Ook voor verenigingen uit Heesch kunnen aan de deur loten worden gekocht. Alle verenigingen gebruiken
deze actie om de clubkas te spekken; 80% van de opbrengst van de
loten gaat namelijk direct naar de lokale clubs in Heesch.
De Grote Clubactie heeft in de afgelopen 42 jaar meer dan 250.000
clubs geholpen met bijna 240 miljoen euro. Verenigingen in Nederland kunnen niet zonder ons om
de clubkas aan te vullen. En dat
gaat al vrij snel. Van elk verkocht
lot à € 3,- gaat € 2,40 direct naar
de vereniging. Ook dit jaar kunnen
inwoners van Heesch, clubs ondersteunen en daarbij zelf ook nog
kans maken op leuke prijzen.”
Verenigingen hebben het moeilijk
Verenigingen zijn de basis voor een
gezonde samenleving. Ze leveren
een positieve bijdrage aan onze
samenleving en aan de ontwikkeling van het individu met betrekking tot maatschappelijk welzijn
en gezondheid. Verenigingen dragen deze verantwoordelijkheden,
maar hebben het moeilijk. Een
steeds meer terugtredende over-

HEESWIJK-DINTHER - Tijdens het 600-jarig gildefeest in Oeffelt was Het
Heeswijkse gilde zéér succesvol. Onze standaardrijder Rien Verkuijlen
nam voor de eerste keer deel aan het standaardrijden in de optocht en
nam deel aan de wedstrijden.
Een prachtige aanwinst voor het
gilde. Met het vaandel trots in
zijn hand nam hij deel. Het vaandel waarmee we ook al een eerste

prijs behaald hebben op de tentoonstelling. Dré van de Wijgert
behaalde de 1e zilveren prijs bij
het vendelen en het trommelen in

de klasse Uitmuntend. De bazuingroep behaalde een voortreffelijke
1e zilveren prijs met complimenten
van de jury in het groepsblazen.
Gerard Oskam behaalde de 1e
zilveren plaats bij het trommelen
in de klasse B. Bijzondere prestaties als je bedenkt dat er 45 gilden
deelnamen. Gefeliciteerd.

rené Habraken nieuwe koning
St. Barbaragilde Dinther

heid, contributies die hun plafond
bereikt hebben en teruglopende
sponsorgelden, zorgen ervoor dat
het verenigingsleven zwaar onder
druk staat. Een beter bewijs dat de
opbrengst van de Grote Clubactie
nodig is, is er niet.
Dit jaar doen in Heesch de volgende clubs mee:
- R.K. Sportvereniging H.V.C.H.
- MHC Heesch
- Toerwielerclub De Voorsprong
- Heesche Badminton Vereniging
- Handbalvereniging DOS 80

René Habraken

HEESWIJK-DINTHER - René Habraken is sinds zaterdag 6 september
de nieuwe koning van het St. Barbaragilde uit Dinther. Sem Verhoeven
sleepte de koningstitel bij het jeugdschieten in de wacht.
Het schieten om de jeugdkoning
was een hele klus, de gipsen vogel bleek erg sterk. Besloten werd
om de koningsvogel te vrijen en de
eerste ronde om het koningschap
te schieten zodat de voorschutters pastoor Joost Jansen en burgemeester Marieke Moorman niet
de hele middag geclaimd zouden
worden.
Na deze eerste koningsronde
schieten werd het jeugdschieten
hervat, uiteindelijk wist Sem Verhoeven de gipsen vogel naar beneden te halen en mag zich jeugdkoning 2014-2015 noemen. Meteen
hierna werd het schieten op de koningsvogel hervat, de vogel wankelde pas na 120 schoten toen ook

de patronen op waren, er moesten
nieuwe kogels gemaakt worden.
Het schieten werd voor een uur
uitgesteld, intussen kon er van de
soep worden genoten. De wankelende vogel was taaier dan velen
gedacht hadden, pas bij het 210ste
schot was het René Habraken die
de vogel naar beneden haalde.
Voor René is het zijn eerste koningschap. Het raden van het aantal schoten werd gewonnen door
Ad van Zutphen die het er dichtst
bij zat, het raden naar de naam
van de nieuwe koning door Bob
Verhoeven en Fred van den Berg.
Die avond werd de nieuwe koning
René toegezongen door zijn vriend
en troubadour Henk Habraken.

Sem Verhoeven

Eten, drinken & uitgaan
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Kunstlezing Marie Christine
Walraven over Marlene Dumas
HEESCH - Kunsthistorica Marie Christine Walraven geeft donderdag 18
september op uitnodiging van bibliotheek Heesch een inleiding op de
tentoonstelling ‘The image as Burden’ van kunstenares Marlene Dumas.
Van september 2014 tot januari
2015 is in het Stedelijk Museum
Amsterdam een uniek overzicht
te zien van het indrukwekkende
oeuvre van Marlene Dumas. Zij
werd geboren in 1953 in Kaapstad,
Zuid–Afrika en kwam in de jaren
zeventig naar Nederland om te
studeren aan Ateliers ’63 in Haarlem. Na het voltooien van haar
studie vestigde zij zich in Amsterdam, waar zij nog steeds woont
en werkt. Dumas had de laatste
jaren belangrijke tentoonstellingen
in onder meer de VS, Zuid-Afrika,
Duitsland en Japan. Haar werk bevindt zich in vele vooraanstaande
museale en privéverzamelingen
over de hele wereld. Zij ontving
in haar loopbaan vele prijzen, zoals meest recent de Johannes Vermeerprijs in 2012.
Expositie
Met meer dan honderd schilderijen
en tekeningen, uit particuliere en
museale verzamelingen over de
hele wereld, is Marlene Dumas –
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Boretti buitenkeuken & BBQ
pakket gaat naar Vorstenbosch

‘The Image as Burden’ de eerste
grote solotentoonstelling van Dumas in Nederland sinds 20 jaar.
Het is de meest omvangrijke retrospectieve tentoonstelling van haar
werk in Europa tot nu toe en geeft
een indringend overzicht van haar
oeuvre vanaf de late jaren 70 tot
nu. De expositie ontleent zijn titel
aan het werk The Image as Burden uit 1993. Het is een verwijzing
naar het conflict tussen het schilderkunstige gebaar en de illusie
van de voorstelling.
Marie Christine Walraven
Kunsthistorica Marie Christine
Walraven studeerde kunstgeschiedenis in Leiden. Zij heeft, zoals zij
zelf zegt: “letterlijk het mooiste
vak ter wereld”.
Kaarten voor de inleiding, die om
20.00 uur begint, zijn te koop via
de website www.nobb.nl én in alle
vestigingen van de Noord Oost
Brabantse Bibliotheken, € 5,- voor
bibliotheekleden en € 7,- voor niet
leden.

Japanse theeceremonie
in De rooie Hoeve
HEESWIJK-DINTHER - in Fazanterie De Rooie Hoeve in Heeswijk-Dinther loopt het bezoekersseizoen weer ten einde. De laatste Japanse
theeceremonie van dit jaar, onder leiding van een geisha, wordt zondag
14 september gehouden.
Behalve van ongeveer vijftig verschillende soorten fazanten kan
de bezoeker ook genieten van een
uitgebreide kunstcollectie en een
Japanse tuin van 3000 m2.

Dorien en Karin bij de Boretti buitenkeuken voordat deze naar Vorstenbosch verhuisde

NISTELRODE – De Borreti buitenkeuken stond al zes weken in de winkel bij Van Mook de Echte Bakker in
Nistelrode te pronken voor de winnaar. Een mooie actie in deze zomerperiode. Er werden dan ook tot op de
laatste dag van de aktie - zaterdag 30 augustus - vele spaarkaarten ingeleverd.
Aan het einde van de actie werd er
zelfs nog onderhandeld door klanten in de winkel. Sommige klanten
hadden maar negen stempels, dus
pakten zij er nog wat producten
bij. Andere klanten gaven hun
stempels aan degenen die er nog

één of twee tekort kwamen.
Gijs van Erp van BBQenzo.nl heeft
woensdag 3 september het winnende lot getrokken. Dorien Wouters - Heesakkers uit Vorstenbosch
is de gelukkige winnaar van de

Borreti keuken t.w.v. € 650,-.
Zij heeft afgelopen donderdagmiddag bij Van Mook de Echte Bakker haar Borreti buitenkeuken in
ontvangst genomen, inclusief een
kadobon van BBQenzo.nl, gesponsord door Gijs van Erp.

Filmhuis De Pas gaat weer van start
HEESCH - Het nieuwe filmseizoen in De Pas gaat maandag 15 september
van start met de film 12 YEArS A SLAVE.

Er is een keuze uit twee verschillende arrangementen. De duur is
30 of 60 minuten. Het gaat door
indien vóór donderdagavond zes
personen zich hebben aangemeld.

“Als je dit wil overleven moet je je gedeisd houden.” Solomon Northup zit
vastgeketend op een slavenschip en krijgt een wijze les van een medegevangene. Maar de boodschap wil er niet in bij de getalenteerde vioolspeler,
die kort daarvoor nog aan een sjiek diner zat. In het hartverscheurende 12
Years a Slave zien we hoe zijn zelfvertrouwen en waardigheid steeds verder
de kop worden ingedrukt. Een film die de gruwelen van de slavernij meesterlijk vangt.
De film won in 2014 een Oscar voor beste film. Vanwege de lengte van de
film is er een pauze ingesteld.
Filmhuis de Pas biedt abonnementen aan: negen films voor € 32,-, losse
kaartverkoop € 5,-.

De Japanse theeceremonie begint
om 14.00 uur, opgeven kan via
0413-224102.

4 oktober
in company

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

Winnaar twee gratis kaartjes: Betty Mulders

Ik ben er bij! Nieuwe serie Liederentafels in
Rob van den Berg
Trotse sponsor en bezoeker
van het Bernhezer Business
Event

Tommy
Rene vanBarbe
der Locht
Sales
Export

De Morgenstond 15
Postbus 3 5473 ZG Heeswijk-Dinther (NL)

Heesch gaat weer van start
HEESCH - De Liederentafel in CC
De Pas in Heesch gaat woensdag
17 september weer van start.
Tijdens de Liederentafel, steeds op
de derde woensdag van de maand,
worden er gezamenlijk liedjes gezongen uit de aanwezige liederenbundels.
De begeleiding is in handen van
een enthousiast trio muzikanten
met drum, gitaar, zang en accordeon. Ze kennen de bundel van voor
naar achter en terug en nemen de

deelnemers dan ook graag mee in
een bonte mengeling van bekende
liedjes van toen tot nu. Het zijn
stuk voor stuk liedjes die lekker in
het gehoor liggen en leuk zijn om
mee te zingen. Een vrolijke en gezellige avond is daarmee gegarandeerd. Iedereen kan meedoen.
Naast trouwe regelmatige bezoekers zijn geïnteresseerden van jong
tot oud die eens kennis willen maken met het fenomeen Liederentafel welkom.
De datums voor de rest van dit jaar

zijn: 17 september, 15 oktober, 19
november en 17 december. Aanvang 20.00 uur, entree € 1,-. De
organisatie is in handen van de Liederentafel commissie van De Pas.

22

Woensdag 10 september 2014

AuT o

r

U

B

r

i

E

Tramstraat 18
5388 GG Nistelrode
T. (0412) 61 20 76
E. info@autobedrijflangens.nl
W. www.autobedrijflangens.nl

K

EErStE tANKStAtioN Voor AUto’S
op WAtErStoF
Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu opende woensdag 3 september in het Zuid-Hollandse Rhoon een pompstation voor
auto’s die op waterstof rijden. Het is de eerste van twintig tankpunten
die de komende jaren in Nederland langs de weg verrijzen.

• Audi A4 Avant 2.0 tdi, 177 PK, Xenon, led, navi,
19 inch, s-line, 67.000 km, 2012
• Audi A4 avant 2.0 TDI 143 PK pro-line, navi, led,
Pdc v + a , 18 inch, privacy glas, sportinterieur,
68.000 km, 2012
• Kia Picanto 1.1 aut., el.ramen, airco, cv,
stuurbekr., 23.600 km, 2006
• Mercedes Sprinter 315 CDI AUT. L2 H2 airco,
stuurbekr., el.ramen, navi, 2009
• Opel Corsa 1.2i 16v 5-drs VER
aircoKOC
centr.
HTvergr. el.
ramen , 2010
• Peugeot 5008, navi, pdc voor en achter, 76.000
km, 2010

• Renault Espace 3.5. V6, aut., ecc, xenon, 2004
• Renault Scenic 2.0 AUT. Business Line navi
lm-wielen ecc, cruise control trekhaak, PDC, ‘incl.
nieuwe distributie’ 121.000 km, 2009
• Seat Ibiza 1.4, 16v, airco, licht
KOMT BINNEN
met. velgen, 2005
HT
• Seat Leon 1.9 Tdi, sport-up, Xenon,VER
navi,KOC
2006
• Toyota Corolla verso 1.8 navi, dvd, ecc, cam
voor/achter, 141.000 km, 2005
• VW Golf plus 1.9, sdi, el.ramen, centr. vergr.
243.000 km, 2007

“Er zijn in Nederland tientallen bedrijven die investeren in innovatie en
productie van waterstof. Dat is niet alleen goed voor onze economie,
het draagt ook bij aan onze ambitie het vervoer te vergroenen”, aldus
staatssecretaris Mansveld. “Bij verbranding wordt waterstof omgezet
voor de elektrische aandrijving, waardoor alleen nog schone waterdamp overblijft. Het is daarmee een van de oplossingen voor schonere
steden, omdat de luchtkwaliteit verbetert en elektrische auto’s nauwelijks geluid maken.”
Bron: Rijksvoorlichtingsdienst

Onderhoud, Diagnose & Reparatie, Banden & Uitlijnen,
APK, Airco, Inkoop & Verkoop en (Ruit)schade.

Het adres voor al uw autozaken!
Hèt adres voor al uw autozaken!

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Ook voor uw bedrijfsauto(park) zijn wij de juiste partner.
Voor een
prijsopgave
kunt u bellen
Informeer
naar de mogelijkheden
en laat u overtuigen door onze aantrekkelijke tarieven
of mailen.
en uitstekende service

BP Servicestation
van Duijnhoven
Maxend 20
te Nistelrode

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode
tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

Audi A3 1.6 tdi sportback bruin nav

61.000 km

2013

Nissan Qashqai 2.0 2WD tekna zwart

68.000 km

2008

Opel Agila automaat airco zwart

59.000 km

2009

Opening kampeerseizoen161.000

Saab 900S cabrio airco
Bosschebaan 92 - 5384 VZ Heesch
0412-452244 of 06-51088982
info@autobedrijf-wilbervangogh.nl

Volvo XC 90 D5
autom
zaterdag
15 7
enpers.
zondagblauw
16 maart

km

1995

149.000 km

2007

www.autobedrijf-wilbervangogh.nl
g
a.s. zonda
16 maart
pen0duur
geoto
t 17.0
van 11.00

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

CARAVAN
& CAMPER
Caravan huren?
KOrtingen SCHADE
HERSTEL!!!
3 weken huren
tot € 4.000,op caravans

movers

Diverse movers vanaf

€ 695,-

www.taxivangrunsven.nl
Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490

o.a. truma, Enduro,
PowrMover en al-Ko

vóór 11 juli en na 22 augustus:

2 weken betalen!

4 jaar garantie
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

In hoogseizoen bij 3 weken huur -10%

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

www.vanuDEncaravanS.nl
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goedkope winterbanden?

Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

goedkope winterbanden?
AUTOBANDENEN
ACCU-EXPERT
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

ook
VERHUUR

Wij adviseren graag bij de beste keuze in banden, velgen en accu’s

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
Audi500
A3zeer
quatro
4 wd
20- 16v
line 200pk
Fiat
apart
40.00
km sairco
..........2005
2007
Fiat
Panda
4200
................................2007
2009
Audi
a4 pro
linekm.
163pk
Ford
Fiesta
1.3i 512.0
kWHDI
.............................2004
2004
Citroen
Berlingo
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Citroen C1
2011
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs. ....................... 2006
Citroen
C3 1.4
1.6 16V
HDIF5-drs.
46.000
km, .........2005
Honda
Civic
automaat
navi Civic
climasportwielen dikke uitlaat .......2011
Honda
2001
Mazda
6 1.8 1.2
Clima
77.000 km.
................
2003
Fiat Panda
stuurbekr.
80.000
km 2004
Mini Cooper ............................................. 2007
Ford Fusion airco 50.000 km
2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
MiniAgila
Cooper
Opel
1.0 10.000 km ........................2007
2005
Mitsubishi
Colt16V
5-drs
Opel
Agila 1.2
airco 70.00 km. ..........2009
2005
Opel
2002
OpelCorsa
AstraEasytronic
coupe 1.8Z1.OXV 12V 3-drs...2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco .... 2010
Opel Corsa 1.2 automaat 5-drs
2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco .. 1999
OpelVectra
Corsa1.6
1.3cdti
airco, 89.000 km 2011
Opel
16V5-drs,
.................................
1998
OpelZafira
Insignia
11.000
km
2010
Opel
1.9D
......................................
2006

ook
VERHUUR

Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - Tel. 0413-291777 - Fax 0413-291941
www.pasbanden.nl - info@pasbanden.nl

OpelZafira
Insignia
km
2010
Opel
2.0109.000
DTH .................................
2003
Opel
2.2i
Elegance
OpelZafira
Meriva
color
edition80.000
17.000km.
km!...... 2002
Opel
2005
naviZafira
aircoY20 DTH .................................2011
Peugeot 206 2.0 16V GTI ......................... 2001
Opel Zafira 1.8 elegance 117.000 km 2002
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km. ............ 2006
Peugeot
206
16Vquiksilver
85.000 km
2006
Peugeot
206
cc 1.4i
1.6 16V
55.000km ..2004
Renault206
Megane
1998
Peugeot
rally car 20i 16v heel apart en snel..2004
Peugeot
Break
1.6 ............................2002
1999
Renault 306
Megane
Scenic
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km. ..... 2006
Renault Megane 1.6D station car
2004
Renault Clio 1.6 16V airco ........................ 2003
Volkswagen
Seat
Ibiza 1.4Fox
16V Sensation 49.000 km...2006
2006
Volkswagen
1.6 clima
Suzuki
Jimny Golf
4+4 Plus
...................................
2000
Suzuki
Swift
2010
49.000
km4-drs. 9.000 km. ..................2009
Toyota Aygo airco 20.000 km. .................. 2008
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
trendline
Volvo
XC70 d5 automaat ..........................2010
2005
VolvoYahama
XC 70 5-drs
automaat
Motor
XJR 1300
grijs zwart .........2005
2003

DYNAMo
In Nederland staat de dynamo altijd in de
bovenste helft van de lijst pechonderdelen.
Als er een probleem met dynamo is laadt de
accu niet meer (voldoende) op en dat is lastig,
want dan kan het gebeuren dat de auto niet
start.
Als het rode laadstroom controlelampje tijden
het rijden brandt of flikkert betekent dit dat er
een probleem is met de dynamo. U kunt nog
gewoon rijden, maar de accu laadt dus niet
meer op. Ga dan naar uw eigen autogarage
om het probleem op te lossen.

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl

•• In-car
Car kitentertainment
•• Track
In- car&entertainment
trace
•• Ritregistratie
Track & trace
•• Mobiele
TREKHAKEN
telecom
• Camerasystemen
Professionele trekhaakmontage
• Navigatiesystemen
tegen
een aantrekkelijke prijs.
Geschikt
voor caravans,
• Voertuigbeveiliging
aanhangwagens en
• Signaleringsverlichting
fietsendragers.

ACCU- EN StArtproBLEMEN
Een lege accu is natuurlijk geen pretje. Toch
kan gebeuren. En wat is dan de beste manier
om daarmee om te gaan. Zeker bij moderne
auto’s is het advies eigenlijk niet zelf aan de
slag te gaan maar naar uw eigen autogarage
te gaan voor advies en oplossing. Zorg wel
dat u startkabels in uw auto heeft liggen.

CarCAR
Media
BV BV
Gasstraat-oost 28-B
Media
Gasstraat-oost 28B Oss
www.inbouwspecialisten.com

0412-635545

www.inbouwspecialisten.com

Bewoners ‘Het Schoor’ trots op nieuwe brug

John geeft graag het bord terug aan de gemeente

Bewoners van Het Schoor Noord-Zuid gescheiden door openingslint

Tekst: Matthijs van Lierop

HEESWIJK-DINTHER – in Het Schoor in Heeswijk-Dinther ligt sinds afgelopen week een nieuwe brug. Zwaar
vrachtverkeer kan vanaf nu probleemloos de straat in- en uitrijden. Met een klein straatfeestje werd de
nieuwe brug donderdag 4 september geopend.
John van der Voort en zijn mede
buurtbewoners zijn maar wát blij
met de nieuwe brug. Hij heeft zijn
eigen melkveebedrijf en met zware
vrachtwagens mocht men eigenlijk
niet over het oude bruggetje rijden. De massa van de vrachtwa-

gens was groter dan de toegestane
acht ton. Omrijden was geen optie; Het Schoor is een doodlopende
straat.
Buurtbewoner/wethouder
Rein
van Moorselaar was aanwezig bij
de opening van de brug en keek,

evenals enkele tientallen straatbewoners, toe hoe de twee oudste
bewoners van de straat het lint
doorknipten. Na een korte toespraak van Van Moorselaar werd
er op de nieuwe brug getoost. De
oude brug dateerde uit 1959.

Bert Vermeulen en Toon van den Braak
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BEVRIJDING HEESWIJK Fotoclub Bernheze herdenkt 70 jaar bevrijding
HEESWIJK-DINTHER - Van 13 t/m 21 september zullen Heeswijk,
Dinther en Loosbroek in het teken staan van 70 jaar vrijheid na de
Tweede Wereldoorlog.
Geïnspireerd door de tegenstelling van leven in gevangenschap en
de vrijheid van nu, presenteert Fotoclub Bernheze een fotocollage
op groot doek. De drie fotografen van DeMooiBernhezeKrant, die
tevens lid zijn van de fotoclub FCBernheze hebben voor dit project
ook hun bijdrage geleverd. Het gaat er mooi uitzien, een collage
van meer dan 100 foto’s op een doek van 27 bij 1,20 meter brengt
de drie thema’s gevangenschap, bevrijding en vrijheid in beeld. De
fotografen die hebben meegewerkt aan de collage benaderden de
thema’s zowel vanuit het letterlijke perspectief ‘oorlog’ als vanuit
symbolieken of zelfs het hedendaagse leven. Uiteenlopende emoties zijn gevangen in beeld. De officiële opening van het doek zal
plaatsvinden op zaterdag 13 september om 14.00 uur aan de Graaf
Wernerstraat te Heeswijk-Dinther. Info: www.fcbernheze.nl

Veldslag
“Veldslag blijft in de grote lijnen gewoon Veldslag zoals de mensen dat gewend zijn. Wel proberen we deze keer iets extra toe te voegen omdat het evenement
in de bevrijdingsweek valt. We proberen de kinderen bewust te maken van wat die oorlog vroeger ingehouden heeft. Bij elke activiteit proberen we de bevrijding
bewust of onbewust terug te laten komen. Elke activiteit moet ergens voor staan. De opening van de bevrijdingsweek met een toespraak en het hijsen van
vlaggen om 13.00 uur is tegelijkertijd ook de opening van Veldslag. Dat de naam van ons evenement aan oorlogen doet denken, is toeval. Veldslag heet al elf jaar
veldslag!” teUn PePers, VoorZitter Jong neDerLanD HDL

Dertien Hectare
presenteert
Contemplatorium-Vortex
Opblaasbaar, Witte kunststof,
10x10x10 meter(2011) Een werk
van Rob Sweere uit Arnhem.
U mag het kunstwerk binnen om
de sfeer van de vortex te ervaren.
Want een contemplatorium is een
ruimte om te overdenken, te beschouwen of tot rust te komen.
Afgesloten en los van de omgeving.
Deze eigenschap van het werk
sluit mooi aan bij de herdenking
van de bevrijding van Heeswijk,
Dinther en Loosbroek zeventig
jaar geleden.
De presentatie is een voorbode
van de expositie ‘CRTL+ALT+DELde toekomst nu’ dertien hectare,
mei- juni 2015.
Na zeven bijzondere tentoonstellingen op de vaste locatie aan de
Meerstraat, trekt dertien hectare

in 2015 ook het dorp in. De expositie zal te zien zijn op drie plekken: Op en rondom Plein 1969,
bij de Abdij van Berne en aan de
Meerstraat. Een wandeling of
fietstocht gaat deze plekken met
elkaar verbinden. De drie plekken
vertellen afzonderlijk, maar vooral ook in combinatie met elkaar,
het maatschappelijke, economische en culturele verhaal over de
veranderingen in het dorp en zijn
omgeving.
‘CRTL+ALT+DEL- de toekomst
nu’ wordt een reset. een ontdekkingstocht langs heden, verleden
en een mogelijke toekomst.

PROGRAMMA
Vr 12

Presentatie HaDee 24/24 uur film en boek. 20.00 uur

ZA 13

“Aanvankelijk werd gedacht om de wedstrijd op een
knollenveld te spelen, maar daar zagen we van af. De
wedstrijd wordt gespeeld op het sportpark in Heeswijk,
op een gooi afstand van het marktplein waar de andere
festiviteiten plaatsvinden. Naast veteranen zullen er
wellicht ook nog andere oudgedienden meespelen, maar de
wedstrijd is puur voor de lol. Sport verbindt en dat signaal
willen we afgeven. Na de wedstrijd is er geen derde helft
in de kantine; die zal zijn op het marktplein. Wie er gaat
winnen weet ik niet. De wedstrijd kan alle kanten op.”
Peer VerKUiJLen, VoorZitter HeesWiJK

opening ‘70 jaar bevrijding HDL’. 13.00 uur
11e keer De Veldslag Jong Nederland. 16.00 uur.
Parachutisten landen achter de kilsdonkse Molen in de omgeving van
kasteel Zwanenburg.
Fotoclub exposeert foto’s van 12 t/m 21 september.

Zo 14

oecumenische viering, rond het thema ‘Van donker naar licht’
Abdijkerk van berne. 10.30 uur
busroute (Antieke bbA bus) tijdens oPeN MoNUMeNteNDAG langs vele
monumenten in Heeswijk-Dinther-Loosbroek-Vorstenbosch en Nistelrode

Met tijdelijke werken en een
keuze uit bestaand werk van een
vijftiental kunstenaars worden
veranderingen van context voorzien, becommentarieerd of geanalyseerd.

VV Heeswijk

bovenbouw leerlingen, zetten kunstwerk in elkaar op landgoed Zwanenburg
te Dinther.

September 1944: kASteeL HeeSWIJk IN beeLD van 14 t/m 21 september 2014
Museumboerderij-thema voedsel in de oorlog,tevens open Monumenten Dag
korenmiddag
Muzikale theatervoorstelling kasteel Heeswijk:
MoeDer CoUrAGe over het leven van (gewone) mensen in oorlogstijd. 20.00 uur.

MA 15 ‘berNe IN DebAt’ AbDIJkerk, thema ‘VAN DoNker NAAr LICHt’
Leven in vrijheid en vrede. Locatie Abdij van berne. 19.00 uur.

DI 16

Luister-muziekavond, optredens van het koor La orféon en de band Dreamfield.
Locatie Plein 1969. 20.00 uur.

Wo 17 Seniorenprogramma. Locatie Plein 1969. 13.30 uur.
Verduisteringstocht (herdenking burgerslachtoffers) van Plein 1969 naar
Airbornemonument. 20.00 uur.
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- DINTHER FEEST VOOR IEDEREEN
Bevrijdingsontbijt in
oorlogssfeer
Een lekker ontbijt op zondagmorgen is een zeer normale zaak in ons
leven, maar het ontbijt dat verzorgd wordt op zondag 21 september is
toch erg bijzonder. Met een zogeheten oorlogsontbijt wordt nog eens
stilgestaan bij de 70-jarige bevrijding van Heeswijk-Dinther en Loosbroek.
In en vlak na de oorlog moesten distributiebonnen ingeleverd worden in
ruil voor voedsel. Ondernemers in HDL laten de sfeer van vroeger weer
even terugkeren in HDL, want bij diverse winkels en bedrijven kan gespaard worden voor distributiezegels. Per besteding van € 2,50 ontvang
je een zegel; zeventig zegels zijn goed voor een ontbijtbon, waarmee
kan worden deelgenomen aan het gezamenlijke ontbijt op zondag 21
september op het marktplein. Het ontbijt in oorlogssfeer is sober maar
voedzaam. Voor thee, koffie en melk wordt gezorgd.
SpArEN oF oNtBiJtBoNNEN KopEN
Een volle kaart met zegels kan worden ingeleverd bij de stand Wojstap in
de bibliotheek op woensdagmiddag 10, vrijdagavond 12, woensdagmiddag 17 en vrijdagavond 19 september.
Tijden zijn: woensdag: 15.00 – 17.00 uur en vrijdag 17.30 – 19.30 uur.
Wie geen volle spaarkaart heeft, kan in de voorverkoop bij de stand van
de Wojstap ontbijt-bonnen kopen voor € 5,- per bon. Of op zondag 21
september in de tent voor € 7,50. Voor de voorverkoop geldt: zolang de
voorraad strekt. Voor meer informatie over de bevrijding van HDL zie
www.bevrijdinghdl.nl.

Do 18

Cube & Speelgoetd activiteit voor scholen.
9.00 uur.
Muziek in ‘De muziekfabriek’ Harmonie
concert St. Servaes, koor Mi Canto en
Gastviooliste Lieke Daniels. 19.30 uur.

Vr 19

Programma bewoners Laverhof. 14.00 uur.
Herdenking Vrienden van de Airborne
Verbroederingswedstrijd tussen vetranen plus
gelegenheids spelers VVH Heeswijk Avesteyn Dinther. 18.30 uur
Free in Musictopbands uit Hadee. 19.00 uur.

ZA 20

tienerdisco door IMeet. 17.00 uur.
Natuurtheater kersouwe film La vita e bella.
21.00 uur.
Memories - Something - Special met o.a het
foute uur van Q-Music. 21.00 uur.

Zo 21

Dertien hectare op bevrijdingsfestival.
10.00 uur.

La orfeon & Dreamfield

“Zowel La Orfeon als Dreamfield zingen en spelen ieder een aantal setjes apart en daarna
een paar gezamenlijk. Dreamfield heeft al eens eerder samengewerkt met La Orfeon in 2012
bij Kasteel Heeswijk en dat is toen goed bevallen. Afgelopen weken hebben we ook samen
gerepeteerd. Op de dinsdagavond is de muziek, die onder andere gaat over onszelf en waar
we vandaan komen, wat meer gericht op een wat ouder publiek. Voor mijn gevoel past
Dreamfield met zijn meerstemmige, country en akoestische muziek niet op de vrijdagavond
waarop covers zullen worden gespeeld. Wij spelen onze eigen muziek.”
rico Van Hooren, DreaMfieLD

Historisch op reis in Kasteel Heeswijk
tijdens open Monumentendag
HEESWIJK-DINTHER - in Kasteel Heeswijk is tijdens de Open Monumentendag op zondag 14 september
op allerlei manieren het thema ‘Op reis’ te beleven. Bezoekers krijgen een idee van de manier van reizen in
de negentiende eeuw. Het kasteel is open van 11.00 tot 17.00 uur. De dag eindigt met de musical Moeder
Courage die om 20.00 uur begint.
De bewoners van Kasteel Heeswijk
nodigden in de negentiende eeuw
veel bezoekers uit om hun bijzondere collectie kunst en curiosa te
bewonderen. De mensen kwamen
van heinde en verre. De tentoonstelling laat zien hoe men zich in
die tijd verplaatste.

collectie waaiers en Chinees porselein, die tot en met 26 oktober te
bezichtigen is, is uniek in z’n soort.
En voor wie even een rustmoment
zoekt, staan er op verschillende
tijdstippen muzikale intermezzo’s
in de Wapenzaal op het programma.

Er is nog veel meer te zien in het
kasteel. In de IJzertoren van het
kasteel wordt belicht wat op 17
september 1944 plaatsvond boven
en in het kasteel, toen meer dan
600 Amerikaanse parachutisten
hier landden na een enerverende
reis in 42 transportvliegtuigen.

BBA-BUS
Behalve met persoonlijke vervoer
kunnen bezoekers op 14 september ook met een antieke BBA-bus
naar het kasteel komen. Er is met
twee bussen een pendeldienst tussen de verschillende monumenten
die op deze dag te bezoeken zijn
in Bernheze. Meer info hierover op
de website van de gemeente Bernheze.
De toegang tot de Open Monu-

Ook de tentoonstelling ‘China
dichterbij, porselein, waaiers en interieurs’ kan bezocht worden. De

mentendag is gratis.
Musical Moeder Courage € 12,50
(reserveren via
info@moedercourage.nl)

Het Debat

“Het debat zal bestaan uit drie inleidingen, gegeven door drie verschillende personen.
Frits van Iersel gaat in op het verschil in bevrijding vroeger en nu. Daarna volgt Anton van
Halmthout - die de Nederlandse regering adviseert in de omgang met asielzoekers - en tot
slot onze eigen burgemeester Marieke Moorman. Zij zal ingaan op onze eigen gemeente.
Tussendoor zal er ruimte zijn voor muzikale intermezzo’s. Het debat is gericht op de toekomst.
Vrijheid is niet iets van het verleden, maar is een kostbaar goed van alle tijden. De vrijheid van
nu moet goed overgedragen worden naar morgen.”
Denis HenDricKX, aBt Van De aDBiJ Van Berne

70 jaar terug in de tijd
Op woensdagmorgen 17 september zullen leden van de ‘Living History
group The Klondikes’ Kasteel Heeswijk terugbrengen in de sfeer van
september 1944. Als parachutisten – Screaming Egles! - van de 101e
airborne divisie zullen ze scenes in beeld brengen, die zich op 17 en 19
september 1944 op het kasteel hebben afgespeeld.

ontbijt op het plein met bevrijdingsconcert
door kon. Fanfare St Willibrord. 10.00 uur.
PLeINFeSteIN

VooR mEER InFoRmATIE
oVER DE ACTIVITEITEn ZIE
WWW.BEVRĲDINGHDL.NL
Foto: René Kuijs

Er zal een gewondenpost zijn, een
display met zenders, aankleding
met en demonstratie van parachutes en verder een indruk van de
uitrustingen, die de para’s met zich
meebrachten.

uur zal worden afgesloten met een
korte krans- en bloemenceremonie
bij het monument tegenover de
ingang van het kasteel. Iedereen is
welkom om een stukje ‘terug in de
tijd’ te beleven.

Natuurlijk zijn er ook jeeps, die
met zweefvliegtuigen in Son werden afgeleverd en daarna ook in
de dagen na de landing door de
parachutisten werden gebruikt. De
presentatie is van 10.00 tot 12.00

Vooral ook voor de schooljeugd,
die betrokken is bij het project
‘Waar’ bij kasteel Zwanenburg, is
dit een uitgelezen kans om nog
meer 1944 ervaringen op te doen!
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13 EN 14 SEPTEMBER 2014

PROGRAMMA OPEN MONUMENTENDAG GEMEENTE BERNHEZE

OP REIS
Open Monumentendag 2014 gaat terug in de tijd en vertelt de verhalen van de monumenten; onze getuigen van het verleden. Reizen, vervoer en transport hadden en hebben nog
steeds invloed op het aanzien van Nederland, de inrichting van het land en de steden,
de manier van leven en het forenzen – zoals we dat in Nederland vandaag de dag doen.
Op reis gaat over middelen van vervoer, over mobiel erfgoed, over wegen, sporen en
kanalen, over de gebouwde monumenten die daarbij horen, over plaatsen van aankomst
en vertrek, over pleisterplaatsen, over werkplaatsen, remises, koetshuizen, werven en
natuurlijk veel meer. In Bernheze wordt op 13 en 14 september 2014 een interessant
programma georganiseerd rond het thema ‘Op Reis’. Heeswijk-Dinther staat in de derde
week van september in het teken van 70 jaar bevrijding. Daarom sluit het programma
van Open Monumentendag in Heeswijk-Dinther daar grotendeels bij aan.

HEESWIJK - DINTHER
Open Monumenten
Klassendag
landgoed Zwanenburg
Zwanenburgseweg 6
Heeswijk-Dinther
12 t/m 21 september 2014
Land-Art Project ‘WAAR?’ (idee: Mariëlle
Lapidaire en Jos Korsten) door
Cube en 1.500 basisschoolleerlingen
Zo’n 1.500 leerlingen van het basisonderwijs
maken ieder een eigen Land-Art werk met
fluoriserende verf. Al deze werken worden
samengebracht in één groot gezamenlijk
Land-Art ‘WAAR?’ kunstwerk. Dat kunstwerk
komt te staan op landgoed Zwanenburg in
Heeswijk-Dinther, waar de parachutisten op
17 september 1944 hadden moeten landen.
Het begin van de bevrijding vond echter
door omstandigheden bij Kasteel Heeswijk
plaats. Het werk is vanuit een zes meter hoge
toren te bewonderen. Het werk wordt zowel
overdag als in het donker gefotografeerd. Het
pand is van binnen niet te bezichtigen. Het
landgoed is bereikbaar per ﬁets of te voet.
Er is geen parkeergelegenheid voor auto’s. U
kunt parkeren bij de Kilsdonkse Molen. Van
daaruit is het ongeveer 15 minuten lopen.
www.cubebernheze.nl

NISTELRODE

Kasteel Heeswijk
Kasteel 4
14 september
11.00 tot 17.00 uur

De Kilsdonkse molen
Kilsdonkseweg 4-6
14 september
10.00 tot 17.00 uur

Molen Windlust
Molenerf 1
13 en 14 september 2014
11.00 tot 17.00 uur

• 1850-1940: schaalmodellen koetsen
en stoomtrammetje
• tentoonstelling ‘September 1944,
Kasteel Heeswijk in beeld’ (doorlopend
tot en met 21 september)
• oldtimer van de laatste adellijke
bewoner Baron Willem
• wapenzaal: muzikale reis door de tijd
• 20.00 uur: opvoering Bertold Brecht’s
(Moeder Courage)
www.kasteelheeswijk.nl

• 3-dorpenpunt, vervoer per boot van
de Kilsdonkse molen naar het kasteel,
trekvaart, pleisterplaats
• 13.30 uur: veteranenharmonie Muziek
houdt Fit uit Schijndel
www.kilsdonksemolen.nl

Rondleidingen door de molenaar

Heemhuis Nistelvorst
Maxend 3
13 en 14 september
11.00 tot 17.00 uur
Buiten:
• koets, sjees en hoge kar, oldtimers

HEESCH

Meierijsche Museumboerderij, Meerstraat 28
14 september
11.00 tot 17.00 uur

HKK De Elf Rotten
Schoonstraat 35
13 en 14 september
11.00 tot 17.00 uur

Expositie in samenwerking met
Heemkundekring De Wojstap
• fototentoonstelling over de bevrijding,
gebaseerd op dagboek inwoner
Heeswijk-Dinther
• presentatie over bevrijding Heeswijk-Dinther
en Loosbroek in september 1944 en de
betekenis hiervan voor agrarische bedrijven
• tentoonstelling op zolder boven d’n herd
van materialen geschonken door inwoners
Bernheze. De expositie is te bezichtigen
tot 2015
www.museumboerderij.nl
www.dewojstap.nl

Heesch ligt aan een oude verbindingsroute
en was van oudsher een pleisterplaats voor
reizigers tussen ’s-Hertogenbosch en Grave.
• expositie rond het thema ‘op reis’
over handel en verkeer, oorlog en vrede,
bedevaarten en retraites, emigratie
en missie, vakanties en uitstapjes,
gezondheid en bijzondere personen
www.de-elf-rotten.nl

Binnen: ﬁlm over het ‘Duits Lijntje’
Expositie over:
• de stoomtram
• reis- en transportmiddelen
• schaalmodellen van reis- en
transportmiddelen
• reiskaarten
www.nistelvorst.nl

VORSTENBOSCH
Molen Windlust
Kerkstraat 22
13 en 14 september 2014
11.00 tot 17.00 uur
Rondleidingen door de molenaar

DIENSTREGELING OPEN MONUMENTENDAG
GEMEENTE BERNHEZE 14 SEPTEMBER 2014

Wilt u zich comfortabel met de bus langs de verschillende
activiteiten in Heeswijk-Dinther, Vorstenbosch en Nistelrode
laten vervoeren en onderweg door een gids laten bijpraten
over wat u waar kunt bezoeken? Stap dan in een van de
twee antieke BBA-bussen.

Bus 1

Bus 2

Kasteel Heeswijk
11.15 | 12.05 | 13.15 | 14.05 | 15.15 | 16.05

Molen Vorstenbosch
11.15 | 12.05 | 13.15 | 14.05 | 15.15 | 16.05

Museumboerderij
11.30 | 12.20 | 13.30 | 14.20 | 15.30 | 16.20

Kilsdonkse Molen
11.35 | 12.25 | 13.35 | 14.25 | 15.35 | 16.25

Raadhuis Plaza Heeswijk-Dinther
11.00 | 11.50 | 13.00 | 13.50 | 15.00 | 15.50 | A 16.30

Heemhuis Nistelrode (De Kanz)
11.00 | 11.45 | 13.00 | 13.45 | 15.00 | 15.45 | A 16.30

Deze bus gaat verder met de route van bus 2 en komt

Deze bus gaat verder met de route van bus 1 en komt

weer terug bij Raadhuis Plaza in Heeswijk-Dinther.

weer terug bij het Heemhuis in Nistelrode.

Er rijden 2 bussen; de ene start en eindigt bij Raadhuis Plaza en de andere bij Heemhuis Nistelrode (opstappunt bij De Kanz). De bussen rijden dezelfde route langs de monumenten in de volgorde
zoals ze vermeld staan. A = tijd van aankomst en tevens eindpunt van de bus. Als u terug wilt naar het beginpunt van uw reis, let dan op dat u de laatste bus niet mist.

MEER INFORMATIE OVER ALLE GEOPENDE MONUMENTEN
IN NEDERLAND VINDT U OP WWW.OMD.NL.
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Speciale bevrijdingsdagactiviteiten 70 jaar later
Meierijsche Museumboerderij en Heemkundekring De Wojstap

V.l.n.r.: Jo van Helvoort, Jos van Empel en Jan van Berkel

een muziekgroep zal muziek uit die
tijd spelen.
Niet alleen de vrijwilligers zullen
actief zijn. Om alles in het juiste

Vrijwilligers testen de rats, kuch en bonen

Tekst: Martha Daams Foto: Michel Roefs

HEESWIJK-DINTHER - De expositie die op 14 september geopend wordt in de Meierijsche Museumboerderij
in het kader van 70 jaar bevrijding HDL, met foto’s en Powerpoint-presentatie, zou niet volledig zijn als er
niet ook gebruiksvoorwerpen uit die tijd zouden zijn.
De boerderijzolder is helemaal
gerenoveerd en ingericht om gebruiksvoorwerpen uit de oorlog
tentoon te stellen. Er zijn carbidlampen, jerrycans, kisten voor
munitie, wapens en munitie - dat
soms gemaakt werd van voorhanden zijnde materialen - kleding gemaakt van parachutestof en nog
veel meer. Buiten vind je een fiets
met volle banden, een jeep, een

truck, een V1 en parachutes, mede
dankzij Henk Loeffen en Harrie
Daandels. Maar er gebeurt die dag
meer.
Nabootsen
In en rond de oorlog waren er
boeren die voedsel voor twee gezinnen verzorgden. Het onderduikgezin bestond vaak uit drie
generaties. Het was – als het even

Activiteiten Abdij van
Berne in teken van
70 jaar bevrijding
HEESWIJK-DINTHER - In de Abdij van Berne in Heeswijk staan komende week twee activiteiten in het teken van zeventig jaar bevrijding.

veilig was – alle hens aan dek en
iedereen hielp met dorsen, malen,
wannen, karnen, wassen, wecken,
koken, poetsen en eten. Het eten
werd gekookt in de schouw, waar
een ketel boven de haard hing.
Speciaal op 14 september zullen
vrijwilligers deze situatie nabootsen. Anneke van Lankveld speelt
op haar harmonica muziek uit die
tijd, zoals ‘We meet again’ en ook

‘schuif aan bij
de rats, kuch en
bonen maaltijd’
perspectief te zetten, mogen bezoekers meewerken en samen met
de aanwezige ‘evacués’ de oorlogsperiode beleven. Na het werken is er dan tijd voor een heerlijke
rats, kuch en bonen maaltijd, waar
je bij aan mag schuiven. Jo van
Helvoort zal ervoor zorgen dat je je
maaltje hiermee kunt doen, maar
wel met smaak. Wil je het pruimen
uitproberen; ook dat kan op deze
dag.
Jongeren
Het idee dat interesse in oorlogsja-

Na 14 september is de expositie
nog geopend en kan op verzoek de
powerpoint-presentatie getoond
worden voor groepen. De vrijwilligers van de Meierijsche Museumboerderij en HKK De Wojstap kunnen daarbij heel wat vertellen.
Zie www.museumboerderij.nl en
www.dewojstap.nl voor meer informatie.

Fiets- en wandelroutes
Operatie Market Garden
BERNHEZE - In september is het precies zeventig jaar geleden dat Operatie Market Garden heeft plaatsgevonden. Van vrijdag 12 tot en met zondag 21 september wordt dit geallieerde offensief herdacht. Rondom
deze week worden er diverse activiteiten georganiseerd. In het kader van Operatie Market Garden heeft VVV
Noordoost-Brabant een fiets- en wandelbrochure ontwikkeld. Daarnaast is er een interactieve tour ontwikkeld.

In september wordt herdacht dat zeventig jaar geleden de operatie
Market Garden begon. Deze grootse militaire actie werd ingeleid met
de opmars vanuit België, richting Nijmegen/Arnhem via Eindhoven.
Om de bruggen over de Zuid-Willemsvaart veilig te stellen, werden
parachutisten neergelaten rondom Veghel en Heeswijk-Dinther. Het
veroveren van de ‘Corridor’ ging ten koste van zware gevechten en
vele verliezen en duurde langer dan gepland. Bovendien werd het
eigenlijke doel, het veroveren van de brug bij Arnhem – ‘een brug
te ver’ – niet gehaald. Gelukkig was voor Oost-Brabant het resultaat
wel positief, begin oktober was de Duitse bezetting voorbij.

Landerd, Uden en Veghel. De brochures zijn gratis te verkrijgen bij
de VVV vestigingen in NoordoostBrabant en diverse VVV-agentschappen, waaronder HeeswijkDinther.
Interactieve tour
Om de belevingswaarde van de
‘wandelroute Eerde’ te verhogen
is er een interactieve tour ontwikkeld. De tour wordt ontsloten door
middel van de smartphone of tablet.

Oecumenische viering
De gebruikelijke zondagviering van 10.30 uur op zondag 14 september zal het karakter hebben van een oecumenische viering. Daarin
gaan abt Denis Hendrickx en Pieter Molenaar van de PKN-gemeente
uit Dinther voor. Muzikale medewerking wordt verleend door het
koor Simul Canto.
Op maandag 15 september is er het debat ‘Van donker naar licht’.
Aan het begin van de avond zullen inleidingen worden verzorgd
door prof.dr. Anton van Kalmthout, deskundige op het gebied van
het vreemdelingenrecht en regelmatig onderweg voor internationale
organisaties; mevrouw drs. Marieke Moorman, burgemeester van
Bernheze en prof. dr. Fred van Iersel, gespecialiseerd in vredesvraagstukken. De leiding van de discussie daarna is in handen van dr. Ralf
Bodelier van het Wereldpodium te Tilburg. Aanvang 19.30 uur.
Een muzikaal intermezzo wordt verzorgd door Roald Schaap en een
begeleidend gitarist. Na afloop volgt een informele ontmoeting.

ren alleen voor ouderen is, is al lang
achterhaald, weten de leden van
de Meierijsche Museumboerderij
en HKK De Wojstap. Een van de
toeleveranciers voor de expositie
is een 14-jarige jongen uit Nuland,
die voor zijn hobby vliegtuigonderdelen uit de Tweede Wereldoorlog
opspoort en verzamelt. Hij speurt
naar restanten van spullen en eigendommen van bemanningsleden. Om meer te weten te komen
heeft hij hierover ook contact met
familieleden van overledenen.

Om deze interactieve route te
wandelen, is de gratis app van IZI.
Travel te downloaden en zoekt
men de tour ‘Operatie Market
Garden’ op.
Veghel en omgeving hebben een
grote rol gespeeld in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.
Op vele plekken zijn de overblijfselen nog te zien. Naast de bezienswaardigheden zijn er ook
veel verhalen over deze bijzondere
plaatsen te vertellen. Om deze

verhalen te delen zijn brochures
ontwikkeld met wandel- en fietsroutes. De routes leiden de fietser/
wandelaar langs de kenmerkende
plekken uit de geschiedenis.
De brochures bevatten verschillende routes in en rondom Eerde,

Tijdens de route wordt de wandelaar langs de diverse historische
punten in Eerde en langs het recreatiegebied Vlagheide geleid.
Dit project wordt mede mogelijk
gemaakt door het vfonds.
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Expositie ‘Op reis’ in
De Heemschuur in Heesch

4 oktober
in company

HEESCH - Tijdens de Open Monumentendag Bernheze wordt dit weekeinde een gevarieerd programma
aangeboden rond het thema ‘Op reis’. Tijdens deze dag wordt aandacht geschonken aan reizen, vervoer en
transport.
In Heesch houdt Heemkundekring
‘De Elf Rotten’ in de Heemschuur
een expositie rond het thema ‘Op

reis’. Heesch ligt aan een oude verbindingsroute en was van oudsher
een pleisterplaats voor reizigers

Ik ben er bij!

tussen ’s-Hertogenbosch en Grave.
Dat leverde voor Heesch veel ‘passage’ op. Er waren herbergen en
logementen en een paardenwissel voor de toerkar. Heeschenaren
gingen natuurlijk zelf ook op reis.

Ton Willemse
Bestuurslid, sponsor en
bezoeker van het Bernhezer
Business Event

De expositie ‘Op reis’ laat aan de
hand van een aantal thema’s zien
wat reizen betekende voor Heesch
en de Heeschenaren. De expositie rond het thema ‘Op reis’ gaat
over handel en verkeer, oorlog en
vrede, bedevaarten en retraites,
emigratie en missie, vakanties en
uitstapjes, gezondheid en bijzondere personen.
De Heemschuur is op zaterdag 13
en zondag 14 september geopend
van 11.00 tot 17.00 uur.
Adres: Schoonstraat 35 Heesch.
Meer informatie over de heemkundekring:
www.de-elf-rotten.nl

De Wereldwinkel: (h)eerlijke
koffie voor iedereen
BERNHEZE - Van een zachte goudmerkkoffie tot een temperamentvolle espresso. En van een pittig bakje
Aroma tot een speciale koffie uit Zuid-Amerika. De Wereldwinkel heeft voor elke koffieliefhebber een variant, afkomstig van koffiecoöperaties met wie zij eerlijk zaken doen. Het kopen van de (h)eerlijke koffie is
daarom de lekkerste manier om iets goeds te doen.

De snelfiltermaling Aroma, Mild
Bio en Décaf is in smaak verbeterd.
Koffie is een natuurproduct. Dat
betekent dat, net als bij wijn, de
smaak van de bonen uit een be-

paalde regio van jaar tot jaar kan
verschillen.
Omdat de Wereldwinkel een constante kwaliteit koffie wil bieden,
is gekozen voor een andere ma-

nier van melangeren, waarbij de
smaakverschillen beter worden
opgevangen.
Maak voordelig kennis met de (h)
eerlijke koffie van Fair Trade Original: met een korting van 20% in
de maand september. Zo kost een
pak snelfiltermaling Aroma van
250 gram € 2,12.
Bernheze heeft drie wereldwinkels;
in Heesch, Nistelrode en HeeswijkDinther. De assortimenten en de
aanbiedingen variëren per winkel.
Dat maakt het extra leuk om af en
toe eens binnen te lopen in een
wereldwinkel in een andere kern.

Film La vita è Bella in De Kersouwe
Heeswijk-Dinther - Zaterdagavond 20 september draait er weer een
film in openluchttheater de Kersouwe in Heeswijk. La vita è Bella, een
Italiaanse tragikomedie uit 1997. De voorstelling is een onderdeel van
de festiviteiten rond 70 jaar bevrijding in Heeswijk-Dinther en Loosbroek.
De bijzondere film grossierde in
prijzen waaronder drie Oscars:
voor de beste buitenlandse film,
voor de muziek en voor de beste
mannelijke hoofdrol gespeeld door
regisseur en acteur Robert Benigni.
La vita è bella (Het leven is mooi)
is geregisseerd door Roberto Benigni. De hoofdrollen worden gespeeld door Roberto Benigni zelf
als Guido Orefice, Nicoletta Braschi als zijn echtgenote Dora en

Giorgio Cantarini als zijn vijfjarig
zoontje Giosué. Een Joodse vader
wordt tijdens de Tweede Wereldoorlogd met zijn zoontje afgevoerd
naar een concentratiekamp.
Om het kind het vooruitzicht van
een wisse dood te besparen stelt
hij de reis voor als een spel, waarin
je prijzen kunt winnen. Ook als ze
in het kamp zijn blijft hij zijn zoon
voorhouden dat er niks ernstigs
aan de hand is. Het is daarmee de
eerste film die humor en holocaust

met elkaar heeft verenigd.
Aanvang 21.00 uur, entree € 4,-.

HET GROOTSTE AANBOD SANITAIR
VOOR DE LAAGSTE PRIJS!

VOV Meeting
Zakelijk Speeddaten
bernheze – Kom vrijdag 26 september ontmoeten...want er zijn
zoveel leuke, interessante, betrokken en actieve vrouwen in NoordOost Brabant, en we kunnen elkaar helpen…verder helpen!
Onverwachte
ontmoetingen,
verfrissende ideeën, bijzondere
samenwerkingen…
Natuurlijk… iedere VOV Meeting krijgen vrouwen het podium
om zich te presenteren en zijn we
druk aan het netwerken. Maar
de roep om sneller en effectiever
meer mensen te leren kennen en
op zoek te gaan naar leuke opdrachten, projecten, klussen of
samenwerkingspartners is hoorbaar. Immers netwerken werkt,
hebben we gemerkt. Daarom
staat de VOV Meeting van vrijdag 26 september in het teken
van speeddaten.
Speeddaten is een beproefde
methode om in korte tijd veel
mensen kort en krachtig te spreken en daar waar raakvlakken en
clicks zijn, praat je daarna rustig
samen verder. Ontmoeten, boeien en binden. Dat is waar speeddaten in feite om draait.

Nieuwe mogelijkheden en kansen..!
Eng? Wel nee joh…leuk en lachen. Bovendien wij helpen jullie
daarbij met een leuke formule en
tips. Bereid je alvast voor.

En vergeet niet… niet geschoten, altijd mis... dus thuisblijven is
geen optie!
Kom en ontmoet heel veel leuke,
interessante, betrokken en actieve vrouwen in Noord-Oost Brabant, we kunnen elkaar helpen…
verder helpen!
Deze bijeenkomst is laagdrempelig, informeel van karakter. Meld
je aan zodat we het aantal plaatsen goed kunnen organiseren.

Programma
12.30 uur:

Ontvangst

13.00 uur:

Welkom

13.10 uur:
Netwerklunch (€ 12,50 p.p. aanmelden
		via button)
14.00 uur:

Speeddaten

15.00 uur:

Plenaire evaluatie/afsluiting

16.00 uur:

Einde bijeenkomst

Let op! Pinnen is niet meer mogelijk, dus graag contant betalen
bij binnenkomst. Tot ziens op vrijdag 26 september!
Annelies Aarts, Inge Bouwknegt, Lucré Cappetti, Yolanda van
Duijnhoven, Franka Mes en Elly van Tilburg.
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Ik ben er bij!
Johnnie van der Heijden
Genomineerd voor de titel:
Jonge ondernemer van het
jaar 2014 in Bernheze

Wij serveren
genomineerde
groente en fruit
Jochem van der Heijden onder een van zijn overkappingen

Foto: Marcel van der Steen

Ondernemersvereniging Heesch
feliciteert Houthandel Van der Heijden
Heesch – Houthandel Van der Heijden heeft de afgelopen jaren flink aan de weg getimmerd en zich onderscheiden in de vernieuwende manier van werken en in kwaliteit. Bovendien is de nieuwe overdekte
showroom, met daarin zeer uiteenlopende modellen en maten overkappingen, tuinhuizen, buitenkeukens en
materialen een lust om te zien. Niet voor niets is Houthandel Van der Heijden genomineerd voor ‘Ondernemer van het jaar 2014’.
Lid zijn van de Ondernemersvereniging Heesch (OVH) is voor Jochem van der Heijden een kans om
te netwerken tijdens de interessante en gezellige activiteiten die georganiseerd worden. “Bovendien is
het mijn kans om scherp te blijven.
Als ondernemer ben ik altijd druk,
maar voor de activiteiten van de
OVH neem ik tijd. Daar kan ik met
collega-ondernemers praten over

de ontwikkelingen in de markt, horen welke politieke ontwikkelingen
er zijn en mijn manier van denken
toetsen. Daar blijf ik scherp bij.”
Ondernemersvereniging Heesch is
het uiteraard met Jochem eens dat
het belangrijk is om elkaar scherp
te houden, ontwikkelingen met elkaar te delen en te netwerken. De
nominatie van Houthandel Van der

Heijden is een mooi voorbeeld van
goed ondernemerschap. Daarmee
feliciteert de Ondernemersvereniging Heesch Houthandel Van der
Heijden.
Ook interesse om lid te worden van Ondernemersvereniging
Heesch? Kijk voor meer informatie
op: www.ondernemersverenigingheesch.nl

4 oktober
in company
Koop kaarten zodat ook u kunt zeggen: ‘Ik ben erbij…’
Tijdens een unieke avond waarbij het horecaplein, een officieel moment en feestelijke
taferelen zich afwisselen, krijgt u de gelegenheid om een prachtig familiebedrijf te bezoeken. Gastheer Langenhuizen Plant uit Loosbroek wordt gerund door vader en zijn twee
zoons, waar heel veel hoveniers, tuincentra, handelaren, gemeentes en particulieren uit
de regio hun beplanting weten te vinden. Het vooruitstrevende bedrijf, met zijn wortels
tientallen jaren in de groene sector, zal het decor worden van het Bernhezer Business
Event 2014. Koop uw kaarten via de website.
www.bernhezerbusinessevent.nl - info@bernhezerbusinessevent.nl - 0412 - 61 38 33

Heerkens Groente en Fruit
van harte gefeliciteerd
met jullie nominatie
Laar 8 - 5388 HE Nistelrode - Tel: 0412-671235 - www.facebook.com/orangerievantilburg

eetcafé
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

Voor een smaakvolle
ontdekkingstocht
uit onze menukaart

Pumpke’s Proeverij

Een avondje lekker smullen?
Dat kan met Pumpke’s Proeverij.
U kiest 3 keer 3 gerechtjes van onze
menukaart, geheel naar uw eigen smaak
en voorkeur. Voorgerecht, hoofdgerecht en
dessert. U bepaalt het zelf.
Een smaakvolle ontdekkingstocht,
voor maar € 26,50 p.p.

Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 • 5388 GM Nistelrode • 0412 61 29 56
info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl
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wandelen

atletiek

Nina Franke
Succesvolle wandeldriedaagse Nederlands kampioen
Loosbroek - Vorige week vond de wandeldriedaagse in Loosbroek plaats.
Drie mooie dagen met een geweldige opkomst en prachtig weer. Op de
tweede dag werd er aan alle wandelaars een heerlijk verfrissend drankje
aangeboden door Restaria Revival.
De organisatie kijkt terug op zeer ‘n geslaagde wandel3daagse 2014.
Met dank aan alle vrijwilligers!
Foto’s: Michel Roefs

Heesch – Toen in januari Nina Franke kampioen werd op de 60 meter
sprint en de bronzen plak behaalde op de 60 meter horden, was dat
geweldig. Zeker toen bleek dat ze met haar clubgenoten derde werd op
de estafette. Ook in februari en april schitterde Nina o.a. bij de cross
en nationale kampioenschappen horden. Met haar Brabants kampioenschap op de zeskamp in juni veroverde ze een plek in de ranglijst.
Op 7 september is Nina Nederlands
kampioene horde geworden in het
Olympisch stadion in Amsterdam.
Nina kwam uit op de 60 m horden

onderdeel. Met een tijd van 10.15
sec. werd ze kampioen en staat ze
in de top 10 van de ranglijsten van
de atletiekunie.

Met een tijd van 10.15 sec. werd ze
kampioen en staat ze in de top 10 van de
ranglijsten van de atletiekunie
en moest om zich te kwalificeren
voor de finale, een voorronde en
een 1/2 finale lopen.
Dat deed ze met verve en ze
plaatste zich voor de finale bij dit

Tijdens het kampioenschap sprint
was Nina minder fortuinlijk en
werd vierde.
De tijd die ze neerzette was wel
voldoende om de ranglijst van de
atletiekunie te komen.

paardensport

Loosbroekse amazone bij Nederlandse Top
Heeswijk-Dinther/Loosbroek - Amazone Miranda Hoezen-van der Pas van Ruitersportvereniging De
Valianten uit Heeswijk-Dinther wist met haar paard Wise Guy een zesde plaats te behalen in de Finale van
het NK Dressuur te Ermelo, ook wel Hippiade genoemd. In de hoogste klasse ZZ Licht werd ze derde in de
eerste selectieproef. In de tweede ronde werd ze zesde, waardoor ze zich plaatste voor de Finale Kür op Muziek. Hierin werd door de beste 8 combinaties van Nederland gestreden om de titel.
Met een prachtige Kür op de tonen van filmmuziek uit ‘Lord of
The Rings’, gecomponeerd door
Charles Monterie, reed ze een nagenoeg foutloze proef voor een
volle tribune in een zeer sterk deelnemersveld, wat resulteerde in de
prachtige zesde plaats.
Ook met haar paard Cha cha cha
kwam ze aan de start, dit in de
klasse Z2. Ook hiermee wist zij zich
te plaatsen voor de tweede ronde
door 6e te worden in de selectieproef. Hierin eindigden ze als 15e,
wat wederom een knappe prestatie is. Namens RSV De Valianten:
Miranda proficiat met deze prachtige resultaten.

paardensport

Nieuw buitenterrein door coöperatief dividend en enthousiaste vrijwilligers
NISTELRODE - “Het was een doorn in het oog van velen; het buitenterrein bij manege De Heemskinderen“, hiermee begon voorzitter van
ponyclub De Kleine Heemskinderen, Christien van der Wielen, haar
welkomstwoord. Zij heette iedereen van harte welkom waarna zij aan
de genodigden vertelde hoe het tot dit nieuwe buitenterrein heeft kunnen komen. Het resultaat mag er zijn; een prachtig terrein.
Coöperatief dividend
Het bestuur van De Kleine Heemskinderen nam het initiatief - twee
jaar geleden - om via het coöperatief dividend een bijdrage aan te
vragen via het thema ‘Welzijn voor
mens en dier’. Dit lukte niet en via
een nieuwe poging in najaar 2013
werd de vraag wel gehonoreerd en
in een spannende finale werden ze
als laatste genoemd en mochten ze
een cheque t.w.v. € 8551,- in ontvangst nemen
Vele gasten waren aanwezig bij de
openstelling van het nieuwe buitenterrein: Langenhuizen Agrarisch
Loon- en Grondverzetbedrijf, het
overkoepelende stichtingsbestuur,
leden van ponyclub De Kleine

Heemskinderen en rij- en menvereniging De Heemskinderen en vrijwilligers. De afgevaardigden van
Rabobank Bernheze Maasland,
Karin Hanegraaf en Mariëtta van
de Berg kregen de eer het officiële moment te bezegelen met een
druk op de rode knop, waarmee de
regeninstallatie aan het werk ging.
Na deze officiële opening werd
er nog een schitterende show gegeven door Diane Heijmans met
Bailando, lid van rij- en menvereniging De Heemskinderen.
Geen stofwolken meer bij warm
weer, geen modderpoelen bij regen. Nee een prachtig terrein waar
beide verenigingen nog heel veel
plezier van gaan hebben.

Karin Hanegraaf en Mariëtta van de Berg, op de achtergrond voorzitter Christien van der Wielen

beugelen

boksen

badminton
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zwemmen

waterpolo

handboogschieten
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korfbal

voetbal HVCH tegen Beerse Boys niet
Ruime zege
voor Altior in competitiewedstrijd verder dan gelijkspel
korfbal

biljarten

hardlopen

duivensport

dammen

jeu de boule

paardrijden

judo

schaken

Bregje Verhoeven

HEESWIJK-DINTHER - Altior 1
speelde zondag
1cm b de eerste thuiswedstrijd tegen Flamingo’s 1. Het
werd een overtuigende overwinning: 24-4. 1,2 cm b
De pupil van de week Bregje Verhoeven zag vanaf de eerste minuut
b
dat Altior de1,4cm
bovenliggende
partij
was. Het goochem straalde er vanaf. Met een - ondanks de degraautosport
karten
datie
- zoals altijd fraaie
supportersschare kwamen de Flamingo’s
er niet aan te pas. Anne opende
de score binnen een halve minuut

wielrennen

darten

golf

en Altior liep daarna uit tot 6-0.
Pas in de 13e minuut kwam het
eerste doelpunt van Flamingo’s.
Ruststand 10-3. Tijdens de ranja
vissen
skien
snowboarden
kano
werd er besproken
dat er de tweede helft scherp van start gegaan
moest worden. Binnen 8 minuten
was het 16-3. De wissels Suzanne,
Sarah en Collette vielen goed in en
de wedstrijd eindigde in een mooie
24-4 overwinning voor Altior.
kaarten/bridgen

Prinses Irene 1 – Altior 1 10-11 (inhaalwedstrijd)		
Altior 2 - Swift 2: 11-11
Altior 3 – BMC 2: 2-1
Altior 4 – Rosolo 4: 10-3
Altior 5 – Celeritas 3: 8-11
Altior A1 – BMC A1: 8-7
Altior A2 – Nijnsel A1: 4-7
Flamingo’s B1 – Altior B1: 2-4
Altior D1 – De Peelkorf D3: 6-1
Be Quick D2 – Altior D2: 0-7
Altior E2 – Corridor E2: 2-7
JES E1 – Altior E4: 4-10
Altior E5 motorsport
– De Korfrakkers E5: 0-17
Altior F1 – Alico F2: 4-4
De Korfrakkers W3 – Altior W1:
3-3

tennis

TC Telro
Clubkampioenschappen dubbel

HEESCH – Na de geweldige bekerserie van HVCH waren de verwachtingen in Heesch hooggespannen. Die
verwachtingen werden in de eerste competitiewedstrijd niet waargemaakt: tegen Beerse Boys kwam de
ploeg uit Heesch niet verder dan een gelijkspel: 0-0.
De wedstrijd kwam maar langzaam
op gang. De aftastende fase duurde wel erg lang en daarin raakte
HVCH ook nog eens spits Tom
Hekerman kwijt. Medespits Bas
van de Star had in de eerste helft
het verschil moeten maken. Twee
keer werd hij goed weggestuurd en
mocht hij met een lange rush op
de doelman af. Beide keren redde
de Beerse doelman zijn team. Bij
HVCH werd nog een schot van
de lijn gewerkt, want anders had
HVCH zomaar met een achterstand kunnen gaan rusten.
Druk
De eerste twintig minuten na rust
pakte HVCH de zaken goed aan
en kwam er druk op de helft van
Beerse Boys. Er werden echter geen
kansen gecreëerd. Meteen toen
HVCH wat verslapte was er de
kans van Daan Mulders van Beerse

voetbal

Boys. Zijn schot ging naast en hij
had al veel eerder over moeten
spelen naar de vrijstaande Niels van
Heerbeek. Ook HVCH kreeg via
Gijs v.d. Voort nog een grote kans.

Zijn volley na een hoekschop ging
goed naar de hoek, maar daar was
ook doelman Kollenburg weer. Na
dik negentig minuten moesten beide teams het doen met één puntje.

WHV pakt punt tegen Ulysses

MEGEN/LOOSBROEK - WHV heeft in de eerste competitiewedstrijd op
de valreep nog een punt uit het vuur gesleept. Het begon met een heet
kwartiertje in Megen, want in de eerste vijftien minuten werd er al drie
keer gescoord.
De wedstrijd was amper begonnen
toen door slecht verdedigen van
WHV de snelle rechtsbuiten van
Ulysses de kans kreeg om de bal
vrij voor te zetten en die voorzet
werd benut door de spits van Ulysses: 1 - 0. Na een goede gedegen
voorbereiding was dit niet het begin van de competitie waar WHV
op had gehoopt. De ploeg ging
fanatiek op zoek naar de gelijkmaker. Na enkele goede kansen met
goed voetbal was het Roel Lunenburg die de 1 - 1 scoorde. WHV
was nog blij met de gelijkmaker

toen de bal alweer achter keeper
Jaap de Wit lag: 2 - 1 voor Ulysses.
Geluk
Na rust hetzelfde beeld. Een voetballend veel beter WHV zette het
op de counter loerende Ulysses
vast op eigen helft. WHV was heer
en meester en kreeg diverse goede
kansen maar had het geluk niet
aan de zijde. Toen Roel Lunenburg
na zijn tweede gele kaart het veld
moest verlaten, toonde WHV volop wilskracht en zelfs met een man
minder zette WHV Ulysses vast op

eigen helft.
De gelijkmaker hing in de lucht
maar de supporters van WHV
moesten wachten tot de 92e minuut voordat deze viel. Een snoeihard schot van Yorik van de Rakt
kon door de keeper van Ulysses
niet goed worden verwerkt en
het was uiteindelijk Harold Lunenburg die de verdiende gelijkmaker
scoorde 2 - 2.

voetbal

Vakantieganger bezorgt
Heeswijk uitstekende start
DEN BOSCH/HEESWIJK - VV Heeswijk is het seizoen, dankzij een net teruggekeerde vakantieganger, goed
van start gegaan. In Den Bosch werd BVV met 1-2 verslagen.

Marjon Pashouwers, Annelies Jacobs, Mark de Laat en Mark van den Berg

NISTELRODE – De clubkampioenschappen TC Telro dames en heren
dubbel werden zondag afgesloten
met de finaledag.
Toeschouwers kwamen ogen
en oren te kort want op alle banen was wel een leuke wedstrijd
te zien. Niet alleen ogen en oren
werden gebruikt op deze gezellige zondagmiddag. De commissie zorgde er ook voor dat de inwendige mens niks te kort kwam.
Er werd rondgegaan met schalen
toastjes, kaasjes, worstjes en bittergarnituur.
Er werd getennist, gestreden, gelachen, soms wat gevloekt en
gewonnen. De deelnemers hebben hun uiterste best gedaan het
aanwezige publiek te vermaken,

de toeschouwers moedigden de
deelnemers flink aan. De commissie zorde ervoor dat alles op rolletjes liep, dankzij de goede voorbereiding. Het applaus voor spelers,
toeschouwers en commissieleden
voorafgaand aan de prijsuitreiking
was dus op zijn plaats.
Er waren vele winnaars in de verschillende onderdelen.
Winnaars HD4 17+
Mark van den Berg en
Mark de Laat.
Winnaars DD5 17+
Annelies Jacobs en
Marjon Pashouwers.
Voor de volledige uitslag kijk op
www.toernooi.nl.
Meer foto’s: www.mooinisseroi.nl.

De uitploeg begon sterk en kreeg
van BVV de ruimte om op te bouwen. Na ruim 10 minuten leverde
dit de eerste kans van de wedstrijd
op toen Stef Adank Heeswijk-spits
Wouter van Dijke diep stuurde. Van
Dijke was pas net teruggekeerd van
zijn Griekse vakantieadres, maar hij
had zijn Tor-instinct duidelijk niet
op het strand laten liggen. Na een
korte sprint gleed hij de bal keurig
voorbij de uitstormende doelman,
0-1. In het restant van de eerste helft werd de thuisploeg af en
toe gevaarlijk door slippertjes aan
Heeswijk-zijde, maar tot echte kansen leidde dit niet.
Moeilijker
Na rust een sterker BVV. Met een
extra spits werd de opbouw van de
gasten vroeg verstoord, waardoor
het voetballen moeilijker werd.
Daarbij had Heeswijk geluk dat het
Bossche vizier nog niet op scherp
stond bij een te korte terugspeelbal

Wouter van Dijke op weg naar 0-1

van aanvoerder Van Doorn. Na een
kwartier werd Van Dijke opnieuw
in stelling gebracht, nadat Turgay Arslan een uitstekende diepe
bal gaf. De goaltjesdief omzeilde
de buitenspelval en omspeelde de
keeper die ver uit zijn doel was gekomen. Met een bekeken boogbal
zorgde hij vervolgens voor een 0-2

tussenstand. Daarna ging BVV alles
of niets spelen en een kwartier voor
tijd leverde dit de aansluitingstreffer
op van Jori vd Berk, 1-2. Toen de
prima scheidsrechter Van Bekkum
floot voor het einde, konden de
handen van het trouwe Heeswijkpubliek definitief de lucht in, voor
de eerste zege van dit seizoen.
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Waardering en begrip voor (club)scheidsrechters

Als voetballer en als scheidsrechter
positief en met een goed gevoel
Vader Lambert van der Ven als scheidsrechter in actie

Zoon Michiel van der Ven (VV Heeswijk)

HEESWIJK-DINTHER - Een scheidsrechter doet het vrijwel nooit goed. Dit is het imago dat sterk kleeft aan deze functie, want velen zien deze taak niet voor zichzelf weggelegd. Regelmatig gebeurt het dat er kritiek wordt geleverd op de scheidsrechter, waardoor je verwacht dat deze persoon sterk in zijn schoenen moet staan en flink wat doorzettingsvermogen
moet hebben. Lambert van der Ven en zoon Michiel, (club)scheidsrechters van voetbalvereniging Heeswijk, geven graag hun mening.
Michiel (19) geeft aan dat je vooral
zelfverzekerd over dient te komen.
Vader Lambert beaamt dit, maar
vindt twee dingen nóg belangrijker: ‘Je moet het vooral leuk vinden om te fluiten en dit ook uitstralen! In zekere zin begint dit bij
jezelf en hier komt dan een stukje
zelfvertrouwen bij kijken.’ Lambert
is zelf ook om deze reden begonnen. Op 20-jarige leeftijd besloot
hij een scheidsrechterscursus te
volgen, waarna hij zowel in de

jeu de boules

zaal als op het veld wedstrijden is
gaan fluiten. Inmiddels fluit hij al
zo’n acht jaar als club- en KNVBscheidsrechter, met veel plezier:
‘Veel mensen zien de scheidsrechter als individu, ik zie dit absoluut
niet zo. Het contact met de spelers
vind ik het belangrijkste; je doet
het samen.
Door begrip te tonen en een positieve benadering toe te passen
krijg je automatisch waardering

Complimentjes
Zoon Michiel fluit sinds zijn zeventiende wedstrijden van jeugdteams
van VV Heeswijk, de club waar hij
zelf ook voetbalt. ‘Ik ben er min of
meer bij toeval ingerold. Mijn vader floot hier al regelmatig en hij
kon op een zaterdag niet. “Fluit
jij maar”, zei hij toen. Dit heb ik

gedaan en vanaf toen ben ik het
steeds leuker gaan vinden.’ Ook
Michiel merkt als scheidsrechter
niets van het negatieve imago:
‘Het is een kwestie van doen. Door
het een keer te proberen weet je al
snel waar je aan toe bent.’ Van het
‘gezeur’ van spelers en supporters
merkt hij vrijwel niets: ‘Tegenover
ieder kritiekpuntje staan vaak veel
meer complimentjes. Dat geeft je
wel zelfvertrouwen en zorgt ervoor
dat je ook de volgende wedstrijd

weer positief en met een goed gevoel begint.’
VV Heeswijk hecht veel waarde
aan het belang van hun scheidsrechters en promoot deze functie
daarom graag.
Op de website van de club,
www.vvheeswijk.nl, is informatie
te vinden over deze - om met de
woorden van Lambert en Michiel
te spreken - uitdagende en gewaardeerde functie.

Gezellig Jeu de boulestoernooi de France

Nistelrode - Op zondag 31 augustus werd er door jeu de boulesclub
Die Lé voor hun leden voor de derde opeenvolgende keer het jeu de
boulestoernooi de France georganiseerd. De Gildenhof ademde weer
een Franse sfeer uit met de Franse vlag en vlaggetjes en met muziek
van France Gall, Edith Piaf en vele anderen. Sommige leden hadden zich
zelfs geheel op zijn Frans gekleed.
Om 10.00 uur stond de koffie met
iets lekkers al klaar en kon de wedstrijdcommissie de laatste puntjes
op de i zetten. Zo kon om even na
10.30 uur gestart worden met de
1e en aansluitend de 2e wedstrijdronde.
Tussen de middag was er voor

voor je taak. Het negatieve imago
klopt wat mij betreft dan ook totaal niet.’

iedereen een lekkere kop echte
Franse uiensoep die iedereen zich
goed liet smaken. Vanaf 13.30 uur
werden vervolgens de 3e en 4e
ronde gespeeld en was het daarna
gezellig nabuurten met een lekker
glas wijn en stokbrood met diverse
soorten Franse kaas erbij.

Even na 16.00 uur was de prijsuitreiking, waarbij er voor iedere
deelnemer een kleine prijs beschikbaar was.
De nummers 1, 2 en 3 ontvingen
een grotere prijs,
1e plaats
Jan Wijnen
2e plaats
Cor Verhoeven
3e plaats
Christine Lamers
En zo kon weer teruggekeken worden op een geslaagd toernooi met
dank aan alle vrijwilligers.

6 voor 4

6 maanden fitness, 4 maanden betalen*
Sporten bij een gezellig en professioneel sportcentrum
Wij bieden geen concept, maar investeren
persoonlijke aandacht, tijd en moeite in onze leden
uilt

eauty

2.0

Gym

Wil je eerst kennismaken, proefles is gratis
voor fitness, krav maga, gladiator, cardioboxing,
kids weerbaarheidstraining
Binnenkort zumba, bootcamp, pilates
We zijn nog in opbouw dus het aanbod wordt groter
* Informeer naar onze voorwaarden
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Eerste medaille van het
seizoen voor Van Buel Sports een feit

de kernen van

HEESCH/OSS - Yith Yavuth uit
Heesch van Van Buel Sports is er
afgelopen zaterdag in geslaagd
een zilveren medaille te winnen
tijdens het sterk bezette Carlson
Gracie Brazilian Jiu Jitsu Open in
Amsterdam.

deze websites kun je instellen als je startpagina op de computer,
klik rechtsboven in de hoek en je bent snel naar het weer, de radio
online, routemap, tvgids.nl en al het nieuws van uw kern geklikt. De
steun van onderstaande bedrijven geven een gratis podium online
voor alle verenigingen en stichtingen:

Yavuth bijt hiermee het spits af van
een druk seizoen waarbij de BJJ-,
Judo- en Taekwondo-selecties vele
toernooien in binnen- en buitenland zullen bezoeken.
Yith Yavuth staat links op de foto

paardensport

Vijfde plaats voor Roy van den
Heuvel op Hippiade
VORSTENBOSCH - Afgelopen
weekend hebben in Ermelo de
Nederlandse Outdoor kampioenschappen, oftewel de KNHS Hippiade, plaatsgevonden. Roy van
den Heuvel werd met Cidamorka
in de klasse Z1 vijfde.
De strijd om het Nederlands kampioenschap werd verreden over
twee dagen. Op vrijdag dienden de
deelnemers zich bij de eerste 16 te
plaatsen om op zaterdag nogmaals
mee te mogen rijden. Het resultaat
van zaterdag bepaalde wie er Nederlands kampioen wordt.
Twee leden van RSV Vorstenbosch
hebben hun uiterste best gedaan
tijdens de Hippiade. Zowel Roy
van den Heuvel als Sofie van Vugt
hadden zich vrijdag geplaatst bij
de eerste zestien waardoor ze op

Roy van den Heuvel met Cidamorka

zaterdag nogmaals mochten rijden. Sofie van Vugt behaalde met
Ravanti in de klasse M1 een tien-

de plaats en Roy van den Heuvel
werd met Cidamorka in de klasse
Z1 vijfde.

voetbal

Nieuwe tenues dames 2 Vorstenbossche Boys

www.mooiheesch.nl•www.mooihdl.nl•www.mooinisseroi.nl

Zin in een Feestje
WomenWorks
Wolletjes
Win in Werk
Verbossen Stukadoors
Venwico Schilderwerken
VB Betonboringen & Sleuvenzagen
Van Uden Bouwservice
Van Tuyl Metaalrecycling
Van Tilburg Online
Van Tilburg Mode & Sport
Van Soest & Partners
Van Schijndel Tegelhandel
Van Schayk VOF
Van Schaijk Transport B.V.
Van Mook, De Echte Bakker
Van der Wielen Metaalbewerking
Van den Elzen Transport
Van Boxtel Groep
V.A.K. Assist
Uitgaanscentrum Lunenburg
UCE Computers
Trendtuin
Tekenburo Verkuijlen
Technitrexx
StyLinda Interieurontwerp & Styling
Strijbosch Store
Stichting Fazanterie ‘de Rooie
Hoeve’
Stal het Kantje
Slagerij-Poelier Riny van Esch
Servicestation van Duijnhoven BV
Service Apotheek Nistelrode
RWP Audio & Lighting
Runningtherapie Bernheze.
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Rijschool Nistelrode
Restaurant - Zaal de Hoefslag
Rainbow Centre
Rabobank Bernheze Maasland
Raamdecoratie Totaalmarkt
Praktijk voor natuurgeneeskunde
Marianne van Lith
Podotherapie van den Heuvel
Plaza `t Supertje
Pas Banden en Accu’s
Partycentrum ‘t Maxend
OOvB
Nelissen Dranken V.O.F.
MG Service
Meer Sports Sport en Healthclub
Marya Schoenen & Tassen
Marvy’s Speelwereld
MandalArt mandalatekenen
Machinale Timmerwerken Jan
Loeffen
MaBo Administratie en Advies
Maas & van Oss
Los door het bos
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
LipsGroen Hovenier BV
Life & Garden tuincentrum
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg
en Onderhoud
Langens Hoveniers
La Colline
Kringloop Heesch
Klasse RT
Kinderopvang De Benjamin
Kersouwe
Karwei
Kapsalon van Dinther

Kapsalon Denise
Kantoorboekhandel Ceelen
Kampeerboerderij De Vrije Lust
John’s raambekleding
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
Jack Martens Tweewielers
Intense Skin & Body improvement
Installatiebedrijf van Dinther
Installatiebedrijf Kerkhof Pittens
Hullie Speelboerderij
Hubo Nistelrode
Houthandel W. Jacobs BV
Houthandel van der Heijden
Horecaservice vd Akker
Hoogstede Optiek en Horen
Hoes Projectstoffering
Heerkens Groente en fruit BV
Health Center Nistelrode
Hanenberg Materieel
Hanegraaf Verhuur
Groente- en fruitspeciaalzaak Ceelen
Geurts Mengvoerders BV
Gastronomia Italiana
Gaaf Grafisch
Fysiotherapie Hoogstraat
FysiekFit
Fransen Accountancy & Advies
Financieel Centrum Heesch
Fietsplus Rini
Feston Tapijten Heesch
Fa. v.d. Wetering
Erwin van Lee Stukwerken
Eetcafe ‘t Pumpke
DTG Kaarsen
Drukkerij Wihabo
Dressup-Instyle
DIO The Readshop Sparkling
De Pas
De Bakkers Lamers
Danaque Haarstudio
Crommenacker Automobielen
Chris van Velzen aanhangwagens
Cesar Therapie
Centrum Maia
Cafetaria ‘t Tramplein
Café Zalen ‘t Tunneke
Café ‘t Tramstation
Café De Snor
Cafe - Zaal Elsie
C1000 Wiegmans
C. van Lieshout en Zn B.v
Built 4 Beauty Gym 2.0
Brasserie `t oude Raadhuis
Bouwbedrijf T. Verstegen
Boslo Investment
Boetiek 24.nl
Bevers Steencentrum BV
Bevers Installatietechniek BV
Bernheze Makelaars en Adviseurs
BBQenzo.nl
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Badkamermarkt.nl BV
Autorijschool van Sleuwen
Autobedrijf Timmermans
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Alfred van Dijk
AquaRest
Advies- en Administratiekantoor Fluit
v.o.f.
AB reflex

Graag vertellen wij u hoe u op de website van uw kern komt te staan
met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vinden op de digitale snelweg.
Meer informatie: www.bernhezemedia.nl

VORSTENBOSCH – Sinds dit seizoen telt de seniorenafdeling van de
Vorstenbossche Boys twee damesteams. Bij een nieuw team, hoort ook
een nieuw tenue. Dit tenue werd afgelopen weekend overhandigd, en is
geschonken door Tielemans Hekwerken BV, te Nuland.
Voorafgaand aan de bekerwedstrijd tegen de dames 1 van Avesteyn, werden de nieuwe shirts
overhandigd aan het tweede dameselftal. Na een dankwoordje
van de voorzitter van de sponsorcommissie werden er nieuwe

teamfoto’s gemaakt. Tielemans
Hekwerken BV, was op het laatste moment helaas verhinderd om
bij de overhandiging aanwezig te
zijn. Toch mocht de overhandiging
doorgaan. Namens de club is er
een bosje bloemen onderweg naar

Nuland. Bij deze wil de club van
de gelegenheid gebruik maken om
Tielemans Hekwerken BV hartelijk
te danken voor de nieuwe tenues.
Helaas voor de Vorstenbossche
ploeg ging de bekerwedstrijd ruim
verloren.
Komende zondag, om 12.00 uur,
begint de competitie voor de dames met een thuiswedstrijd tegen
de dames 1 van SDDL.

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
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EVENEMENTEN
DonDerDAG
11 sePtember
onderonsje over zorg van
Laverhof
Locatie: Steunpunt D’n hoek
Loosbroek
VrIJDAG
12 sePtember
start LipsGroen tennistoernooi voor 45-plus
Locatie: TC Telro nistelrode
Dubbelcabaret Leon van der
Zanden en tim fransen
Locatie: natuurtheater Kersouwe
heeswijk-Dinther
Pagina 2
soos Imeet geopend
Locatie: raadhuisplein 21
heeswijk-Dinther
Presentatie HaDeefilm
24/24
Locatie: feesttent Plein 1969
heeswijk-Dinther
Pagina 11

expositie fotografie;
marja sterck
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
start LipsGroen tennistoernooi voor 45-plus
Locatie: TC Telro nistelrode
Kruidenwandeling
herfst/najaar
Locatie: Praktijk natuurgeneeskunde nistelrode
ZonDAG
14 sePtember
70 Jaar bevrijding HDL
• Oecumenische viering
• Kasteel Heeswijk in beeld
• Korenmiddag
• Moeder Courage
Pagina 24/25

Antiek- en rommelmarkt
Locatie: Parkeerterrein
Lunenburg Loosbroek
Pagina 3
marco V In Charge
Locatie: De Kersouwe
heeswijk-Dinther
Pagina 13
HKK nistelvorst:
open monumentendag
tentoonstelling
Locatie: Maxend 3 nistelrode
spetterende kids modeshow
Locatie: Van Tilburg nistelrode

film: 12 years a slave
Locatie: Filmhuis De Pas heesch
Pagina 21

Lezing Cholesterol & Diabetes wat is het verband?
Locatie: Wilgenstraat 15 Veghel

Yoga
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2

oud papier buitengebied
Locatie: buitengebied nistelrode
Charity Cup nistelrode 2014
Locatie: Golfbaan De hooge
Vorssel

DInsDAG
16 sePtember

film: 12 years a slave
Locatie: Filmhuis De Pas heesch
Pagina 21

Kienen
Locatie: Café zaal elsie
heeswijk-Dinther
VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
heeswijk-Dinther
moeder Courage
Locatie: De Kersouwe
heeswijk-Dinther
theeceremonies
in de Japanse tuin
Locatie: Fazanterie de rooie
hoeve heeswijk-Dinther
Pagina 21
De kleine zeemeermin
Locatie: CC nesterlé nistelrode
Pagina 12
expositie fotografie;
marja sterck
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Zonnebloem:
nationale ziekendag
Locatie: nederland

DonDerDAG
18 sePtember
70 Jaar bevrijding HDL
• Cube & Speelgoetd
• Muziek in de Muziekfabriek
Pagina 24/25

Heesch Presenteert
Locatie: Centrum heesch

ZAterDAG
13 sePtember

Liederentafel
Locatie: De Pas heesch
Pagina 21

Inloopspreekuur startende
ondernemers
Locatie: rabobank Cereslaan
heesch

70 Jaar bevrijding HDL
• Luister/muziekavond
Pagina 24/25

HKK nistelvorst:
open monumentendag
tentoonstelling
Locatie: Maxend 3 nistelrode

70 Jaar bevrijding HDL
• Opening
• Veldslag Jong Nederland
• Parachustisten landen
• Start Expositie FC Bernheze
Pagina 24/25

70 Jaar bevrijding HDL
• Berne in debat
Pagina 24/25

open monumentendag
Locatie: bernheze
Pagina 26

70 Jaar bevrijding HDL
• Kunstwerk Landgoed
zwanenburg
Pagina 24/25

open monumentendag
Locatie: bernheze
Pagina 26

mAAnDAG
15 sePtember

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
heeswijk-Dinther
tai Chi bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode
Yoga
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2
stylish Wonen Workshop
Locatie: Vinkelsestraat 107
heesch
Pagina 14
WoensDAG
17 sePtember
70 Jaar bevrijding HDL
• Verduisteringstocht
Pagina 24/25
Cursus Voetreflexmassage
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode
Cursus snel leren
= Leuk leren
Locatie: Klasse-rT nistelrode
Cursus
omgaan met dementie
Locatie: Kantoor rigom Oss

Workshop mandalatekenen
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode
Handwerkcafé
Locatie: CC de Wis Loosbroek
Kunstlezing marie
Christine Walraven over
marlene Dumas
Locatie: bibliotheek heesch
Pagina 21
VrIJDAG
19 sePtember
70 Jaar bevrijding HDL
• Programma bewoners Laverhof
• Herdenking vrienden van Airborne
• Verbroederingswedstrijd
• Free in Music
Pagina 24/25
Vrijdagmiddagborrel
met Jan en Alleman
Locatie: Aquarest
heeswijk-Dinther
soos Imeet geopend
Locatie: raadhuisplein 21
heeswijk-Dinther
Herinner je wie jij bent...
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode
Ladies night
Locatie: CC de Wis Loosbroek
superfood gedichtenmiddag
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2

ZAterDAG
20 sePtember
70 Jaar bevrijding HDL
• Tienerdisco door Imeet
• Filmprogramma De Kersouwe
• Festival Memories
Pagina 24/25
Kookworkshop oergondisch
Locatie Praktijk natuurgeneeskunde nistelrode
ZonDAG
21 sePtember
Wereld Alzheimer Dag
70 Jaar bevrijding HDL
• Dertien Hectare
• Ontbijt op het plein
• Pleinfeesten
Pagina 24/25
Kienen
Locatie: Café zaal elsie
heeswijk-Dinther
VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
heeswijk-Dinther
bluessunday met
Wildmen bluesband
Locatie: Aquarest
heeswijk-Dinther
finale LipsGroen tennistoernooi voor 45-plus
Locatie: TC Telro nistelrode
mAAnDAG
22 sePtember
Inloopspreekuur
startende ondernemers
Locatie: rabobank Cereslaan
heesch
Cursus metamorfosemassage bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode
DInsDAG
23 sePtember
VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
heeswijk-Dinther
Workshop Intuïtief tekenen
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5, nistelrode

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
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pennings pVC van Middelste Groes
naar Heesch presenteert
Legenda

•
ZONDAG
•
Deelnemers

Muziekpodia

SEPTEMBER

• Terrassen
• Bedrijven uur
van 11.00 tot 17.00
• Bedrijvenplein
• Eetgelegenheden
Locatie: ’t Dorp, Schoonstraat
• Kinderactiviteiten
• Kindermarkt
• Sportverenigingen

Pennings PVC Handel V.O.F. is leverancier van pvc en installatiematerialen voor installateurs, hoveniers,
wegenbouw, agrarische sector en voor particulieren. Als jong en dynamisch bedrijf op de Middelste groes,
staan we zes dagen in de week klaar voor de klanten. Elke klant voorzien we van betrouwbare producten en
niet te vergeten een goede service.

• Info center
• Toiletwagens

Door de ruime keus aan voorraadartikelen kunnen we direct aan uw wensen voldoen. Mocht er iets onverhoopt niet op voorraad zijn, dan kunt u vaak binnen 24 uur alsnog van de benodigde spullen worden voorzien.

Vrij voor hulpdiensten

Voor uw hoeden en petten

‘Onze kennis, uw voordeel’
De ondernemers geven deskundig advies over materiaalkeuze, verwerkingsrichtlijnen, installatie en toepassingsgebieden. U staat altijd direct in contact met de juiste persoon die ter zake vakkundige beslissingen kan
nemen. Op Heesch Presenteert kunt u kennis maken met Pennings PVC en heeft u de mogelijkheid vragen te
stellen.

Kijk voor de openingstijden
van de winkel op
www.hoedzo.nl.

Graag tot zondag.

De webwinkel van Hoedzo is
altijd geopend.

www.hoedzo.nl
Boschweg 103
5481 ED Schijndel
Tel: 073-5470145
e-mail: info@hoedzo.nl

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

12 Heesch presenteert
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Houthandel Van der
Heijden en Van der
Heijden Vloeren samen
op Heesch Presenteert

Legenda

•
ZONDAG
•
Deelnemers

Muziekpodia

SEPTEMBER

• Terrassen
• Bedrijven uur
van 11.00 tot 17.00
• Bedrijvenplein
• Eetgelegenheden
Locatie: ’t Dorp, Schoonstraat
• Kinderactiviteiten
• Kindermarkt
• Sportverenigingen
• Info center
• Toiletwagens

Heesch Presenteert het nieuwe
bedrijf 5384 SE Auto’s
Vrij voor hulpdiensten

Raad het aantal autodropjes en win een taart
van De Bakkers Lamers

Welkom bij
5384 SE auto’S

in- En vErkoop
auto’S

M 06 - 06 33 05 03 06 E info@5384seautos.nl

www.5384SEautoS.nl

Sjaak Stuurland en Erwin de Veer, ervaren in het autovak, hebben hun ondernemende krachten gebundeld.
Met het nieuwe bedrijf; 5384 SE Auto’s staan zij voor u klaar voor in- en verkoop van auto’s. De SE achter de
postcode heeft niet alleen te maken met de postcode waar ze gestationeerd zijn aan de Vinkselsestraat 113a,
maar ook zijn het de letters van hun voornamen.
Zelf een auto kopen is spannend.
Natuurlijk moet de auto mooi glimmen, maar daarnaast moet deze
technisch in orde zijn. Een snelle
en gemakkelijke koop en verkoop
kun je bereiken via 5384 SE Auto’s.
Zij kennen de wegen en zijn op de
hoogte van alle tips en tricks voor
de verkoop. Ook wanneer de auto
niet ‘in bezit’ is, gaan zij met een
zoekopdracht op zoek naar je ideale auto.
Sjaak: “We doen in- en verkoop
van auto’s en alles wat daarbij
hoort. We hebben de ‘knowhow’
van alle zaken die bij in- en verkoop van een auto komen kijken
en ontzorgen de mensen.”

“En” vult Erwin aan, “we begeleiden al onze klanten van het begin
tot het eind, ongeacht de prijsklasse en de herkomst van de auto. Of
deze uit het buitenland komt of bij

er voor belangstellenden nog een
actie: Wie voor eind december een
auto koopt bij 5384 SE Auto’s krijgt
de autobelasting een half jaar van
het nieuwe bedrijf aangeboden.

‘Koop voor eind december een auto en
rij een half jaar autobelasting vrij’
je om de hoek staat.” De samenwerking is een feit met een nieuwe
naam, een nieuw logo én heel veel
enthousiasme.
Op Heesch Presenteert vertellen
ze graag over de samenwerking
en hebben een leuke actie tijdens
dit event, maar ook na het event is

• aanneming grondwerken
• kraan- en laadschopverhuur
• zand- en grindhandel
• containerverhuur
Graafsebaan 24 | 5384 RT Heesch
0412-451373 | 06-53125263
www.geurtsheesch.nl | info@geurtsheesch.nl

5384 SE Auto’s
Vinkelsestraat 113a
5384 SE Heesch
06-33050306
www.5384seautos.nl
(binnenkort online)

Kinderdagverblijf Pippi geeft
professionele opvang aan kinderen
van 0 tot 4 jaar.
Wij maken het verschil door:
•Flexibele- en vaste opvang
• openingstijden van 7.00-19.00 uur
• voorschoolse educatie
• baby- en kindgebaren
• prijzen v.a. € 6,35 per uur.

Locaties:
Kinderdagverblijf Pippi
Heesch – Oss – Rosmalen

www.kdpippi.nl

Houthandel Van der Heijden en
Van der Heijden Vloeren zijn samen in één stand te vinden tijdens
Heesch Presenteert.
Beide bedrijven, behorend bij een
echt Heesch familiebedrijf, laten
zich duidelijk zien tijdens het evenement op zondag 14 september.
Ruim 28 jaar geleden begonnen
met tuinhout, is Houthandel Van
der Heijden nu uitgegroeid tot een
toonaangevende producent van
mooie tuinhuizen, overkappingen
en stijlvolle bijgebouwen. En ook
Van der Heijden Vloeren wint terrein met haar prachtige houten
vloeren.
Niet alleen in Heesch aan de Bosschebaan 72 staat een showroom
die zeker een bezoekje waard is,
ook in de Osse vestiging aan de
Scheldestraat 30 kunt u het mooiste maatwerk zien op het gebied
van vloeren en multiplanken.
De showrooms zelf zijn de moeite
waard vanwege de bijzondere architectuur of speciale inrichting.

Maar het gaat natuurlijk om de
mooie maatwerkproducten zelf.
In Heesch zijn veel tuinhuizen en
overkappingen te zien in diverse
stijlen en in Oss is het assortiment
vloeren ongekend groot. Daar kun
je honderden vloermonsters bekijken.
Gratis Vogelhuisjes
Tijdens Heesch Presenteert mogen
kinderen hun eigen vogelhuisje
bouwen. Daarvoor is gereedschap aanwezig. En om het nog
spannender te maken, krijgen ze
het vogelhuisje mee om het thuis
op te pimpen. Bijvoorbeeld met
prachtige kleuren, goed bedachte
decoraties of andere creatieve oplossingen. Elk kind dat meedoet
en een mooie foto van het vogelhuisje op de Facebook-pagina zet
van Houthandel Van der Heijden,
maakt kans op een fraaie prijs: een
mini picknicktafel uit de ‘keuken’
van ons bedrijf.
www.houthandelvanderheijden.nl
en www.vanderheijdenvloeren.nl
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PENNINGS PVC GAAT VOOR KWALITEIT
rticulier

Zakelijk en pa

NIEUWE COLLECTIE
van o.a.
Melano, Zinzi, Oozoo,

PVC
Pompen
Water- en gasleiding

Elektra & verlichting
Verwarming
Ventilatie

Dakbedekking dakgoten
Drukleidingen
Drainage
Beregening

En de allerlaatste trends op
Byoux en Mode
‘t Dorp 68, 5384 MC Heesch - telefoon 0412 - 45 13 32

www.haarmode-byouxvanherpen.nl

Middelste Groes 27 - 5384 VV Heesch - 0412-474830 - www.penningspvc.nl

Horizon Heesch:
raad het gewicht en win de fiets
de Wetering van Fietsplezier aan ’t
Dorp in Heesch een fiets beschikbaar gesteld.

Zondag is ziekenvereniging HORIZON aanwezig op Heesch Presenteert. Ook dit jaar heeft Michel van

Voor € 1,- mag u het gewicht van
de fiets raden en wie het juiste gewicht (of er het dichtst bij zit) raad
mag zich eigenaar noemen van de
fiets. Ook is er dit jaar natuurlijk
gelegenheid om onder het genot
van een (gratis) kopje koffie infor-

matie te vragen over onze ziekenvereniging.
Yvonnne Michels uit Valkenswaard
zal ’s-middags bij onze stand enkele optredens verzorgen dus het
gaat een gezellige dag worden.
Wij hopen u allen te mogen begroeten in onze stand bij Fietsplezier aan ’t Dorp in Heesch.

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

www.bernhezemedia.nl

• Projectbegeleiders
marketing
• Tekstschrijvers
• Fotografen
• Communicatie
adviseurs
• Ontwerpers voor
print en webdesign

0412-795170

De nieuwe merkcollectie
is gearriveerd!

Zondag 14 september
40% korting op
zonnebrillen
ray-ban.com
RB_Luxinfo_A3.indd 2

13-02-14 10:56

De nieuwste brilmode is gearriveerd bij
Alferink Optiek. Prachtige, indrukwekkende
monturen van Theo, Cartier en Lindberg.
En wat te denken van de uiterst fraaie
uitvoeringen van Ray-Ban en Oakley?! Om
nog maar te zwijgen van de verrassende
brilmonturen van Chanel en Prada. Doe
uzelf een plezier… kom snel kijken bij dé
merkspecialist, zodat u alle keus heeft.

’t Dorp 31
5384 MB Heesch
0412 - 45 10 03
www.alferinkoptiek.nl

Gratis parkeren
voor de deur
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Legenda

•
ZONDAG
•

Wij gaan zoeken naar de spelt
in de hooiberg….

Deelnemers

Muziekpodia

SEPTEMBER

• Terrassen
• Bedrijven uur
van 11.00 tot 17.00
• Bedrijvenplein
• Eetgelegenheden
Locatie: ’t Dorp, Schoonstraat
• Kinderactiviteiten
• Kindermarkt
• Sportverenigingen
• Info center
• Toiletwagens

V.d. Akker Zonwering &
Kunststof Kozijnen houdt
van zonnige klanten
Vrij voor hulpdiensten

Tijdens Heesch Presenteert heeft Van den Akker Zonwering & Kunststof
Kozijnen voor alle bezoekers een leuke uitdaging, waarbij u mogelijk
met een mooie prijs naar huis gaat.
Maar ook voor mensen die zondag niet aanwezig zijn is Van den
Akker een interessante partner.
De mogelijkheden in zonwering,
screens en terrasoverkappingen
zijn eindeloos. Zo zijn de ‘SolidScreens’ de nieuwe aanwinst van
formaat. Deze screens zijn geschikt
voor gebruik bij overkappingen en
ramen en zijn stormvast door het
ingenieuze ritssysteem waarmee
de screens gesloten worden tegen
de zon, inkijk én insecten.
Van den Akker doet meer dan alleen de verkoop van zonweringen,
terrasoverkappingen en SolidScreens. Kunststof kozijnen en

Nee, grapje, maar alles staat in het teken van spelt tijdens Heesch Presenteert op 14 september. De bakkers Lamers gaan speltbroden bakken,
spelt eierkoeken, spelt crackers en wie weet waarmee onze bakkers ons
nog meer vast willen spelden.
rolluiken leveren en bevestigen zij
al jaren. En - niet onbelangrijk (hagel)schade aan rolluiken en terrasoverkappingen kunt u met een
gerust hart uitbesteden bij Van den
Akker. De stand van Van den Akker om uw geluk te proberen bij de
prijsvraag of – beter nog – om uw
licht op te steken over de mogelijkheden, vindt u bij het Kruidvat.

We willen laten zien wat spelt is,
waar het verbouwd wordt en we
willen laten proeven hoe lekker
spelt is. Een beetje zoals het oogstfeest….
Spelt is een van de eiwitrijkste
graansoorten met een lange en
slanke aar. Al bekend in de oudheid, maar omdat het niet zo gemakkelijk te verbouwen is als tar-

we, is het een tijdje uit de gratie
geweest. Speltbrood is een van de
vele broodsoorten die onze bakkers elke dag vers maken. Met
aandacht en liefde voor het vak.
Elke broodsoort met zijn eigen
kwaliteit en zijn eigen fanclub. Het
speltbrood heeft een groeiende
schare fans. Het bevat dan ook
veel vitaminen en mineralen, waarvan ijzer, magnesium en fosfor de

bekendsten zijn. Spelt is energierijk
en heeft hoogwaardige vetzuren.
Ook goed trouwens voor het humeur, want de aminozuren in spelt
wekken het gelukshormoon op.
Maar dat doet spelt niet alleen.
Onze bakkers zorgen voor heerlijk brood, met aandacht bereid en
door ons met trots gepresenteerd.
Bijna zonde om op te eten.

AANHANGWAGENS
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Aantrekkelijke acties Meer Sports
tijdens Heesch presenteert
Meer Sports staat dit jaar met zowel een podium als een kraampje op
Heesch Presenteert. Op het podium voor de C1000 zijn vanaf 13.00
uur onze jeugdoptredens te zien. Bij ons kraampje is alle informatie te
krijgen over abonnementen, zoals Body Support en Personal Training.
Tevens zal Pim de Groot zich presenteren als nieuwe inhouse fysiotherapeut bij Meer Sports en is
Lieke Bouwens aanwezig die ons
gaat ondersteunen als diëtiste binnen Meer Sports. Tijdens Heesch
Presenteert hebben wij verschillende acties! Wanneer je op deze

dag inschrijft, zowel bij het kraampje als op de sportschool zelf, is
een jaarabonnement bij ons slechts
€ 30,- per maand.
Tevens rekenen wij deze maand
geen inschrijfkosten en kun je direct starten, terwijl je pas in oktober betaalt. Wat houdt je nog

tegen? Kom gezellig naar ons toe
op Heesch Presenteert en maak
ook nog kans op een gratis jaarabonnement! Ook voor de jeugd
hebben we een leuke winactie! Tot
zondag.

Nieuw in Heesch:
Discus Spanjers voor Dier en tuin

Spanjers voor Dier en Tuin is gevestigd in het voormalige Faunaland pand in Heesch. Voor velen al
jaren een dierenspeciaalzaak met
een breed assortiment en kennis
voor uw huisdier.
Onder de Discusformule hebben
Peter en Margreet Spanjers met
Spanjers voor Dier en Tuin het assortiment nog verder uitgebreid.
Tevens is er een tuinafdeling bijgekomen. Tijdens de koopzondag
is de vernieuwde winkel geopend.
Bij aankoop van tuinartikelen ontvangt de klant een emmer.
Op alle artikelen die in de emmer
passen, krijgt de klant een korting
van 10%.

Verenigde Horecabedrijven zetten
Heesch op de kaart
Co-iNCiDENtAL (poDiUM DE MiSSE)
De naam Co-incidental slaat op de toevallige wijze waarop de bandleden met elkaar in contact zijn gekomen en de band samen opgericht
hebben. De zes muzikanten uit Heesch (en Oss) spelen rock-covers
waarbij plezier en samen muziek maken voorop staat.
DE MELoDY roCKErS (poDiUM t.H.V. KrUiDVAt)
Vier enthousiaste, door de wol geverfde muzikanten die, naast een
dagelijkse fulltime job, op bijna professionele wijze hun gezamenlijke
muzikale hobby beoefenen. De line-up bestaat uit drie gitaristen en ‘n
slagwerker en naast de lead-zanger leveren ook de anderen hun vocale
bijdragen aan het rock & roll repertoire.
tHE BASEMENt (poDiUM t.H.V. ALBErt HEiJN)
The Basement is een Heesche coverband bestaande uit vijf enthousiaste jongeren die samen in het voorjaar van 2012 besloten om muziek
te gaan maken. Ze staan nog aan het begin van hun carrière, maar timmeren al aardig aan de weg met hun optredens. Het repertoire bestaat
voornamelijk uit Hollandse meezingers en Engelse pop hits.
Deze optredens worden u aangeboden door: Verenigd Horeca Heesch

Co-InCIDEnTAl

Peter en Margreet Spanjers; gastvrij en met verstand van zaken
Foto: Marcel van der Steen

Kinderdagverblijf pippi geeft
professionele opvang aan
kinderen van 0 tot 4 jaar

DE mEloDY RoCKERS

Wij zijn een kleinschalig kinderdagverblijf, zodat wij optimale aandacht en
betrokkenheid kunnen garanderen.
Onze gediplomeerde leidsters beschikken over alle benodigde kennis en
ervaring.
Wij maken het verschil door:
- flexibele- en vaste opvang
- openingstijden van 7.00-19.00 uur
- voorschoolse educatie (piramide cito)
- baby- en kindgebaren
- prijzen vanaf € 6,35 per uur.
Locaties Kinderdagverblijf Pippi:
Zandbergen 13, 5242 JB Rosmalen, 073-5215026
‘t Dorp 105, 5384 MB Heesch, 0412-649259
Euterpelaan 3a, 5344 CA Oss, 0412-643700
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THE BASEmEnT

Bloemenshop

Amsonia
Zondag 14 september open
Kom eens kijken naar
ons divers aanbod

HERFSTSTUKJES

tijdens Heesch Presenteert

Schoonstraat 12
5384 AN Heesch
Tel. 0412-451998

lunch
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raden en prikken bij Fietsplezier

14

Een extraatje voor zieken en gehandicapten met Horizon Heesch
Legenda

•
ZONDAG
•
Deelnemers

Muziekpodia

SEPTEMBER

• Terrassen
• Bedrijven uur
van 11.00 tot 17.00
• Bedrijvenplein
• Eetgelegenheden
Locatie: ’t Dorp, Schoonstraat
• Kinderactiviteiten
• Kindermarkt
• Sportverenigingen
• Info center
• Toiletwagens
Vrij voor hulpdiensten

Heesch Presenteert is niet compleet als niet gedacht wordt aan de langdurig zieken en gehandicapten, vindt
Michel van de Wetering van FiETSplezier. Daarom houdt hij – samen met Horizon Heesch – ook dit jaar een
actie waarbij een fiets gewonnen kan worden.
U gaat misschien met een mooie fiets naar huis en Horizon
Heesch kan dankzij deze actie iets doen om langdurig zieken
en gehandicapten uit hun isolement te halen.

‘t Dorp 86a
Heesch

Geopend van 12.00 – 17.00 uur
Bij aankoop vanaf € 50 een attentie

Er is nog meer plezier bij FIETSplezier. Bij de klanken van muziek kunt u tussen 11.00 en 17.00 uur genieten van oude tractoren die bij de winkel staan uitgestald. En als u toch bij de
winkel bent, loop dan even naar binnen om te kijken naar alle
mooie tweewielers die er staan. Bij aankoop van een nieuwe
fiets kunt u ‘korting prikken’ van 7% tot 20%. Vraag naar de
voorwaarden van deze actie. www.fietsplezierheesch.nl

MEt rUiM ViJFtiG JAAr ErVAriNG iN DE
trANSportWErELD, iNFrAStrUCtUUr
EN KLEi-EXpLoitAtiE BiEDEN WiJ U;
EXpErtiSE, prECiSiE ,VAKMANSCHAp.
tEVENS BESCHiKKEN WiJ oVEr MoDErN
MACHiNEpArK DAt VoLDoEt AAN DE
NiEUWStE oNtWiKKELiNGEN EN EiSEN VAN
DEZE tiJD

Cereslaan 11, 5384 VT Heesch | T 0412-451368 | E info@wetering-heesch.nl

Van de Wetering Cultuurtechniek
presenteert zich aan Heesch
Van de Wetering Cultuurtechniek is al jaren een vertrouwd adres voor grond- weg- en waterbouw. Onze opdrachtgevers zijn zeer divers. We realiseren projecten op het gebied van
natuurontwikkeling, hoogwaterveiligheid en recreatie volgens de modernste contractvormen voor Rijkswaterstaat, waterschappen en natuurorganisaties.
Daarnaast realiseren we infrastructurele werken, zoals het herinrichten van dorpskernen
en het bouw- en woonrijp maken voor gemeenten, provincies en projectontwikkelaars.
Verantwoord
De inrichting en het bouw- en woonrijp maken van bedrijventerreinen of woningbouwlocaties behoort inmiddels tot één van onze
specialismen. Door de met de jaren verkregen kennis en ervaring zijn wij in staat om op
een verantwoorde wijze het terrein bouw- en
woonrijp te maken. Dat wil zeggen: veilig,
milieuvriendelijk en kosteneffectief.
Een kijkje nemen
Van de Wetering Cultuurtechniek is tijdens

Heesch Presenteert te vinden op het bedrijvenplein.
Hier is een kleine greep uit ons materiaal te
zien dat wordt ingezet bij o.a. opruimingswerkzaamheden, het aanbrengen/reconstructie van rioleringssystemen, het uitvoeren van bodemsaneringen, ontgraven van
waterpartijen en het aanbrengen van funderingen en wegen.

HeescH presenteert
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Webdesign
Advies
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HVCH: Wie gaat de uitdaging
op de rodeo-voetbal aan?

Voor al uw creatieve oplossingen
waarbij effectiviteit voorop staat

www.iwillemsdesign.nl

Bachlaan 22, 5384 BM Heesch

Ook het adres voor
HAP
REEDSC

TUINGE

OLLEN

BLOEMB

TUINZAD

EN

BEMEST

ING

BESTRĲ
DIN
MIDDEL GSEN
Tevens kunt u volgend
voorjaar terecht voor al uw
groente en kruidenplanten.

Schoonstraat 2a – 5384 AN – Heesch - Tel. 0412-474 445
info@spanjersvoordierentuin.nl - www.spanjersvoordierentuin.nl

De drukke zondagen zijn weer aangebroken voor HVCH want het voetbalseizoen is begonnen. Negentien seniorenteams gaan weer beginnen
aan de competitie. Ondanks deze drukte hebben een aantal bestuursleden en vrijwilligers van de club tijd vrij kunnen maken om zich te
presenteren tijdens Heesch Presenteert.
Met een grote rodeo-voetbal zullen zij tegenover de winkel van
Albert Heijn staan. Wie kan er als
langste op de voetbal blijven zitten? Jong en oud kunnen deze
uitdaging aangaan en graag ziet
de voorzitter van de club, Chris

Ploegmakers, burgemeester Marieke Moorman ook plaatsnemen
op deze bal…
HVCH is een bekend gezicht op
Heesch Presenteert. Niet alleen
ter promotie van de club maar

Wilt u mee
r informati
e,
Langenhu
izen komt
geheel vrijb
lijvend
bij u langs
voor een
vrijblijvend
e offerte
op maat.

zeker om iets terug te doen richting alle sponsoren, laten ze zich
graag zien. Wat ongetwijfeld net
zo de moeite van het vermelden
waard is: het vorig jaar opgerichte
G-voetbal gaat vanaf dit jaar meespelen in de competitie. Mensen
met een beperking maken deel
uit van dit voetbalteam en zowel
zij als de vrijwilligers zijn erg trots
en enthousiast en hebben heel veel
zin om te gaan voetballen tegen
diverse clubs uit de regio.

• 24-uurs
glasschade herstel
• hardglazen deuren
en puien

Waarschijnlijk ziet u ze regelmatig rijden; de paars
met witte glaswagens van Langenhuizen. Langenhuizen
Glasspecialist is al bijna 25 jaar een van de grotere spelers
op de glasmarkt in de regio en ver daar buiten.

• glasrenovatie

24-UURS GLASHERSTEL
Dagelijks zetten ze zich met gemiddeld 16 personen in op
alle gebieden van glas. Het glasbedrijf staat bijvoorbeeld
365 dagen per jaar dag en nacht klaar met de 24-uurs
glasschade hersteldienst. Heeft u in het weekend of
’s nachts een ruit kapot, Langenhuizen zorgt ervoor dat er
een degelijke noodvoorziening wordt getroffen zodat de
situatie weer veilig is.

• kozijnen:
hout
aluminium
kunststof

HR++ VOOR NIEUWBOUW EN RENOVATIE
Naast het beglazen van nieuwbouw projecten voor
particulieren en aannemers ligt de specialisatie bij de
renovatie. Heeft u nog enkel of standaard dubbel glas?
Langenhuizen kan dit vervangen naar HR++ glas in uw
bestaande kozijnen. Een investering voor een verbazend
laag bedrag met een enorme besparing op uw energiekosten. Mochten de kozijnen aan vervanging toe zijn, het
leveren en monteren van houten, kunststof of aluminium
kozijnen is geen enkel probleem.

INTERIEURGLAS,
LICHTSTRATEN/
TERRASAFSCHEIDING
Hardglazen deuren
en puien, glas-in-lood,
douchedeuren/inloopdouches, tafelbladen, spiegels,
balustrades en achterwanden van keukens. Te veel om op
te noemen. Het is wel duidelijk dat glas in uw interieur niet
meer weg te denken is. U ziet dan ook dat architecten
aan deze trend niet voorbij gaan.
Tot slot nog graag uw aandacht voor het buitenleven.
Bent u van plan een veranda aan uw woonhuis te
bouwen. Een lichtstraat van glas zorgt ervoor dat
de overkapping niet teveel lichtinval weghaalt in
bijvoorbeeld uw woonkamer.
En wilt u ook in het voor- en najaar langer genieten,
dan zorgen de volglazen schuifwanden voor heerlijke
beschutting tegen wind en kou.

• nieuwbouwprojecten

• glazen
keukenwanden
• spiegels

Langenhuizen Glasspecialist
Voorste Groes 3
5384 VJ Heesch
0412-452444
www.langenhuizen.nl
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Legenda

•
ZONDAG
•
Deelnemers

Muziekpodia

SEPTEMBER

• Terrassen
• Bedrijven uur
van 11.00 tot 17.00
• Bedrijvenplein
• Eetgelegenheden
Locatie: ’t Dorp, Schoonstraat
• Kinderactiviteiten
• Kindermarkt
• Sportverenigingen
• Info center
• Toiletwagens

Grondwerk in de breedste
zin van het woord
Vrij voor hulpdiensten

M. Geurts Grondwerken is een bedrijf dat zich bezighoudt met grondwerk in de breedste zin van het woord. Het bedrijf, oorspronkelijk een
zand- en grindhandel, bestaat sinds 1945.

Verzekeringen Hypotheken Bankzaken

Wij verzorgen grondwerk voor woning- en wegenbouw, maar ook
particuliere tuinwerkzaamheden, zoals het spitten van tuinen en straatwerk, aanleggen van rioleringen en complete hemelwaterinfiltratie.
U kunt nog steeds bij ons terecht voor uw zand en grind, maar ook
voor verhuur van rijplaten en containers voor puin, bouw- en sloopafval,
grond en groenafval.
In de wintermaanden zijn we ook actief met gladheidbestrijding voor
bedrijven en leveren strooizout aan bedrijven en particulieren.
Kwaliteit staat bij ons op de eerste plaats.

‘t Dorp 9 • Postbus 7 • 5384 ZG Heesch • T. 0412-453727 • F 0412-456265
info@ﬁnancieelcentrumheesch.nl

www.ﬁnancieelcentrumheesch.nl

Creatief bij baby- en
kinderkledingzaak 53-84
Baby- en kinderkledingzaak 53-84 is tijdens Heesch Presenteert geopend van 11.00 tot
17.00 uur. Het ideale moment om even binnen te lopen en de nieuwste wintercollectie te
aanschouwen.
Onze winkel is vernieuwd met een geweldige wintercollectie met
onder meer merken als
Dresslikeflo, Nameit, Brianandnephew,
LEBIG,
Stonesandbones, FunkyXS en als nieuwkomers
hebben wij KIK*KID &
Creamie. Nu ook bijvoorbeeld jeans vanaf
€ 19,95 (vanaf maat 74
t/m 140).
Musthaves voor deze
winter zijn onder meer
jogdenims, bontjes, fancyjogging,
bordeaux,
legergroen en denim.
Naast een uitgebreide
collectie, met iedere
maand een aanvulling
(van maatje 44 t/m 176),
zijn bij 53-84 ook nog
leuke kadootjes en lifestyle producten te koop.
En natuurlijk is er de online shop die 24 uur per dag, zeven dagen in de week geopend is.
De winkel is iedere laatste zondag van de maand geopend van 12.00 tot 17.00 uur.
We hebben tijdens Heesch Presenteert ook weer iets gezelligs en creatiefs: bij een aankoopbedrag van € 50,- of meer mag je zelf een gezellige slinger maken.
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Kom naar onze
stand, doe mee
aan de prijsvraag
en win een
PLISSÉ HORDEUR
t.w.v.
€ 375,-

ROLLUIKEN ZONWERING
KUNSTSTOFKOZIJNEN
Zoggelsestraat 21a, Heesch 0412 - 45 3113
info@akker-zonwering.nl www.akker-zonwering.nl
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Nazomer bij uitstek geschikt voor
(her)inrichten van de tuin
Nu de dagen korter worden en de temperatuur weer wat lager is, breekt
de beste tijd aan voor het planten van heesters, coniferen en vaste planten. Door juist nu in het vroege najaar te planten, gaan planten direct
nieuwe wortels vormen.

Zondag 14 september
open 12.00-17.00 uur

25% korting
op de vaste
planten*
*Korting geldt niet op reeds lopende aanbiedingen en bestellingen.
Korting geldig tot 30 september 2014 zolang de voorraad strekt.

Openingstijden ma./vr. 9.00-18.00 uur
vrijdag koopavond tot 21.00 uur en zaterdag 9.00-17.00 uur
Bosschebaan 23 - 5384 VX Heesch - 0412 40 70 30
heesch@heesch.lifeandgarden.nl - www.lifeandgarden.nl

Bezoek onze stand op
Heesch Presenteert !

van der heijden
HOUTHANDEL

ineerd
Genom
voor mer
e
Onderent Jaar
van h014
2

Houthandel Van der Heijden staat zondag 14 september met een
eigen stand op Heesch Presenteert. Samen met zusterbedrijf
Van der Heijden Vloeren uit Oss.
Laat u gerust vrijblijvend informeren over alle mogelijkheden van
onze maatwerk-producten.
Kinderen kunnen ter plaatse GRATIS een vogelhuisje in elkaar zetten.
En ze maken kans op een mooie prijs als ze thuis een ‘opgepimpte’
versie creëren van hun zelfgemaakte vogelhuisje.

www.houthandelvanderheijden.nl

Daardoor bloeien en groeien deze
planten in het voorjaar sneller en
veel rijker. Ook de hergroei is in het
najaar meer verzekerd, omdat de
nieuwe aanplant dan meer de tijd
heeft gehad om nieuwe wortels te
maken, voordat ze weer veel moeten verdampen in het voorjaar.
Tuincentrum Life and Garden in
Heesch heeft de winkel weer vol
staan met vaste planten, heesters
en coniferen. Voor elke toepassing zijn er planten aanwezig die
het beoogde eindresultaat moeten
garanderen. De medewerkers van
Life and Garden geven u ook graag
advies, wanneer u niet weet welke

plant de beste keuze zal zijn. Met
de jarenlange ervaring van onze
medewerkers bent u verzekerd dat
de juiste plant op de juiste plaats
kan komen te staan. Daarmee bereikt u dat de tuin het gehele jaar
inspirerend is.
Speciaal voor de septembermaand
biedt Life and garden Heesch alle
vaste planten aan met 25% korting*
Naast het grote sortiment heester, fruitbomen, coniferen en vaste
planten, levert Life and Garden natuurlijk ook alle verdere benodigd-

heden voor tuin en in huis. Met de
combinatie van het tuincentrum en
de boomkwekerij is ook de keuzemogelijkheid van bomen in allerlei soorten en maten enorm. Ook
hierop is de korting van 25% van
toepassing.
Wil de klant de uitgekozen bomen
en planten ook geplant hebben,
dan kan dat ook door Life and
Garden worden verzorgd. Dit geeft
een extra zekerheid dat dit ook op
deskundige wijze wordt gedaan.
*Korting geldt niet op reeds lopende aanbiedingen en bestellingen.
Life and Garden Heesch vindt u op
de Bosschebaan 23 te Heesch.
Tel. 0412-407030
Fax 0412-407038
heesch@heesch.lifeandgarden.nl
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Legenda

•
ZONDAG
•
Deelnemers

Muziekpodia

•
SEPTEMBER
•
Terrassen

Bedrijven

van 11.00 tot 17.00
uur
Bedrijvenplein

•
• Eetgelegenheden
Locatie: ’t Dorp, Schoonstraat
• Kinderactiviteiten
• Kindermarkt
• Sportverenigingen
• Info center
• Toiletwagens
VOOR DE LEKKERSTE STROOPWAFEL

Onze
strOOpwafels
KOM JE NAAR
HEESCH PRESENTEERT.
zijn altijd vers
OOK BIOLOGISCHE, SPELT EN
wekelijks
op
GLUTENVRIJE
STROOPWAFELS,
GLUTENVRIJE
KOEKEN
EN SPECULAAS.
de Heesche markt
Vrij voor hulpdiensten

BIJ AANKOOP VAN EEN GLUTENVRIJE
PRODUCT
DE 2e
MET
€ 1,- KORTING.
Ook leuk
om
kado
te

geven,
pot of blik met
Dit
alles bijeen
de stroopwafelkraam
van
TON
uw stroopwafels.
wafelbakker.
een
pak

regio Bank Zilvervlootparade
op Heesch presenteert!
Financieel Centrum Heesch organiseert zondag tijdens Heesch Presenteert de ‘Regio Bank Zilvervlootparade’ voor het pand aan ’t Dorp 9 in
Heesch.
Tussen 12.00 en 17.00 uur zijn alle kinderen uit Heesch en omstreken van harte welkom om te komen springen, spelen en
voetballen. Verder heeft iedereen de mogelijkheid om kennis te
maken met Financieel Centrum Heesch en een kopje koffie te
komen drinken met een van de medewerkers.
Met het Zilvervloot sparen wil Regio Bank het sparen onder
kinderen bevorderen. De Zilvervlootspaarrekening heeft een
aantrekkelijke rente en een premie oplopend tot 10% als bonus over de inleg!
Naast de Zilvervloot heeft Regio Bank ook andere uitstekende
betaal- en spaarrekeningen.
Financieel Centrum Heesch is naast Regio Bank ook gespecialiseerd in onafhankelijk advies voor hypotheken en verzekeringen.
Graag zien de medewerkers u op zondag 14 september tijdens
de parade!

Verzekeringen
Hypotheken
Bankzaken

Alles op het gebied van
mode bij Dressup-instyle
De naam spreekt voor zich: bij Dressup-instyle vind je wellicht alles
wat je nodig hebt op het gebied van mode. Deze multibrand shop oogt
groot, clean, maar gezellig en heeft echt alle leuke merken van het moment in de rekken hangen, waaronder Expresso, Vila, Sparkz, Summum,
ichi, Only noos, Yaya, Mac, Mavi, Angels en Freequent.
De gezellige sfeer in de shop wordt
gemaakt door de prachtige woonaccessoires die Dressup-Instyle
sinds 1,5 jaar verkoopt. Modisch
op vele vlakken; niet alleen met
kleding, maar ook met lifestyle en
vele accessoires zoals riemen, tassen en sieraden. Dit seizoen gaat
Dressup-Instyle daarom nog een
stapje verder en zijn er schoenen
aan het assortiment toegevoegd
van het hippe merk Blink.
Dressup-Instyle is een transparante, moderne, maar vooral ge-

zellige winkel met een mooi merkenbeleid, helemaal up-to-date op
de vraag van nu. Dressup-Instyle
beschikt over vaardige stylisten die
weten hoe ze een ‘look’ kunnen
personaliseren.

LiNDA LEENDErS: “Hoedzo wil iedereen helpen met het vinden van de

geschikte hoed of pet door een compleet en verrassend assortiment aan
te bieden dat bereikbaar en betaalbaar is voor iedereen. Hoedzo heeft een
assortiment hoeden en petten voor dames, heren en kinderen.”

Voor uw hoeden en petten
www.hoedzo.nl

FIETSplezier
Kijk voor de openingstijden
’t Dorp 108
van de winkel op HEESCH
Tel. 0412 451523
www.hoedzo.nl.
SHOWROOM
SERVICE

REPARATIE

TIJDENS
HEESCH PRESENTEERT

RAAD HET GEWICHT

&

WIN

DEZE BATAVUS
OLD DUTCH
Opbrengst loterij
t.b.v.

Horizon Heesch

De webwinkel
T Hoedzo is
TOvan
altijd geopend.

PRIK

20%
KORTING

JE KORTING

www.hoedzo.nl
Boschweg
103
OP ZONDAG 14
SEPTEMBER
a.s.
5481
EDfiSchijndel
Bij aankoop van een
nieuwe
ets! *vraag naar onze voorwaarden
Tel: 073-5470145
Meer info: www.fietsplezierheesch.nl
e-mail: info@hoedzo.nl
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Heesch presenteert groots
HEESCH – Heesche ondernemers zetten op 14 september Heesch op de kaart. Winkels zijn geopend en Verenigd Horeca Heesch zorgt voor gezellige terrassen, live muziek en ludieke aankleding. Bedrijven die buiten
het centrum opereren tonen hun betrokkenheid op het ‘Bedrijvenplein’ op de Misse en in de Schoonstraat.
Terwijl de horeca de bezoekers innerlijk verwent, laten stichtingen, sportverenigingen en fysiotherapeuten
zien wat zij voor gezondheid en ontspanning betekenen.
Cheryl Peters en Judith van Nistelrooij zijn de motor achter de invulling van het parcours. Met een
persoonlijke benadering zorgen zij

voor een grootscheepse aanwezigheid. Fred Schel is voorzitter van
het organiserende Heesch Presenteert en zorgt met de partners bin-

nen Verenigd Horeca Heesch voor
een gezellig horecaplein, met live
muziek! Ilze en Berry Smits hebben als PR en communicatie gezorgd voor een website die helder
en duidelijk is en een digitale tekening van het parcours waarmee de
organisatie jaren vooruit kan. Mark
van Herpen is contactpersoon voor

‘een organisatie
die staat vOOr wat
ze zegt’
vergunningen en verzekeringen,
Debby Peters voor financiële zaken
en Chantal van de Zandschulp voor
het kindergebeuren. Een organisatie die staat voor wat ze zegt.

Judith van Nistelrooij en Cheryl Peters zijn enthousiast

Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

SAMEN StErK
De organisatie heeft keihard gewerkt en is laaiend enthousiast
over de betrokkenheid van de ondernemers. Financieel Centrum
Heesch zorgt voor een voetbalveldje, Geurts Grondwerken geeft
een demonstratie, Houthandel Van
der Heijden laat de jeugd knutselen, Auto Weijenberg geeft een
autoshow en Jurgen van Bakel van
Maasland Aquacultuur zorgt voor
verrassingen met verse vis. De Me-

lody Rockers, Basement en Co-Incidental zorgen voor een muzikale
omlijsting op verschillende plaatsen
in het centrum, hofkapel de Dors(t)vlegels dweilt met muziek door de
straten en het straattheater zorgt
voor acts. Ziekenvereniging de Horizon heeft samen met Fietsplezier
weer een verrassing. Teveel om op
te noemen.
KiNDErpLEiN
Bij Mini-Heesch zijn flyers verspreid van de kinderrommelmarkt.
Scouting Heesch staat garant voor
klim-/klauterpartijen en knutselactiviteiten. Clown Pinkie is de vrolijke noot; geen tijd om je te vervelen op het parkeerterrein aan de
Schoonstraat.
SAMEN StErK
Heesche ondernemers hebben de
krachten gebundeld en laten zien
dat Heesch leeft. Steun was er van
sponsors, ondersteunende vrijwilligers, zoals op de dag zelf van CV
de Rommelpotten en de deelnemers. Het evenement is van 11.00
– 17.00 uur; de horeca en de muziek gaan door tot 19.00 uur.

PRESENTEERT
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14 SEPTEMBER

INGER
Maak een MOOIE SL
Studio veel Soepsz
Advertorial

De herfst is in aantocht en dan zijn er
een aantal klussen nodig in de tuin!

SNoEiEN: wilt u het graag zelf doen, maar weet u niet
goed hoe, dan is het mogelijk om een snoeicursus van 1 dag
te volgen. U krijgt in de ochtend theorie en daarna gaan we
naar een tuin van een of meerdere cursisten voor praktijk.
Lunch is inclusief.
pLANtEN: Hebt u in uw tuin een stukje wat meer kleur
nodig heeft, dan kunt u een kant en klaar Trendtuintje-to-go
= mini beplantingsplan inclusief de planten bestellen.
Info via www.trendtuin.nl of
06-12193938.

Zondag 14 september sta
ik op Heesch Presenteert.

Trendtuin | 06-12193938 | anja@trendtuin.nl | www.trendtuin.nl

DE NIEUWE WINTER-

COLLECTIE
53-84, Schoonstraat 2A-01, Heesch | 0412-450503 | info@53-84.nl | www.5384.nl
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van 11.00 tot 17.00 uur

Locatie: ’t Dorp, Schoonstraat

www.heesch-presenteert.nl
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HeescH presenteert

Heesch Presenteert

De meeste mensen zijn weer terug van vakantie, de scholen zijn gestart, kortom het heerlijke nazomer seizoen kan beginnen. Zo ook in
Heesch en hier doen ze dat met een bijzonder feest. Op zondag 14 september vindt de 4e editie plaats van ‘Heesch Presenteert’.
Al bijna een jaar is de enthousiaste organisatie druk in de weer geweest met het organiseren van dit evenement voor jong en oud.
Een braderie met drie muziekpodia met verschillende muziekstijlen, geheel verzorgd door Verenigd Horeca Heesch, diverse (sport)
demonstraties, een groot bedrijventerrein waar diverse Heesche bedrijven zich van hun beste kant laten zien en uiteraard de winkeliers
die allerlei activiteiten gepland hebben.
Ook voor de kinderen zijn er vele attracties, zo is er de kindermarkt, een graffiti workshop, een stoepkrijtwedstrijd en een enorm
klimparcours van Scouting Heesch. Maar je kunt je ook laten schminken, rondjes rijden in de draaimolen of lekker springen op een
springkussen. De rest van het parcours wordt opgevuld door verenigingen, goede doelen, sportclubs en standhouders, eigenlijk te
veel om op te noemen. Dankzij het gevarieerde aanbod van activiteiten, alsmede de gratis toegang, komen er jaarlijks vele duizenden
bezoekers naar dit evenement. Zondag 14 september a.s. van 11.00 tot 17.00 uur!
Meer info: www.heesch-presenteert.nl

Over Stichting
Heesch Presenteert

Stichting Heesch Presenteert is een volledig
zelfstandige stichting die in het leven is
geroepen om het jaarlijks terugkerende
evenement ‘Heesch Presenteert’ te
organiseren. Bestaande uit een groep
enthousiaste ondernemers en dorpsbewoners willen zij een vrij toegankelijk
evenement neerzetten voor jong en oud
uit Heesch en omstreken. Met als doel:
het vergroten van het imago van Heesch
en de emotionele binding met de lokale
ondernemers en de lokale verenigingen
en sportclubs. De stichting wordt hierbij
gesteund door Stichting Centrum
Management en de Gemeente Bernheze.
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GROTE BRADERIE
met LIVE-MUZIEK
KINDERMARKT
Verenigingen- en bedrijfsdemo’s
ETEN & DRINKEN
Koopzondag
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