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Afgelopen weekend waren er mooie buitenactiviteiten in
Bernheze. Op vele manieren werd er gebruik gemaakt van het
fantastische weer. Een zomer die zijn naam eer aan doet en de
verwachtingen voor de komende weken zijn heel positief. Heeft
u mooie foto’s die u met ons wil delen? U kunt ze nog opsturen,
ook voor de fotowedstrijd met thema ‘Zon’ zien wij uit naar uw
inzendingen via info@demooibernhezekrant.nl.
Kermis Loosbroek

pag. 10

Sloop Beekgraaf Nistelrode
pag. 13
Krant niet op woensdag ontvangen?
info@demooibernhezekrant.nl
Tel. 0412-795170 of 06-22222955

VAN UDEN CARAVAN TECHNIEK

Openingstijden:
Maandag 13.00 - 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur
Zaterdag 9.00 - 16.00 uur
Broekhoek 20, 5384 VR Heesch
Tel.: (0412) 45 17 84

Schadeherstel,
reparaties en onderhoud
van alle merken caravans!
Bij ons bent u
aan het goede adres!
Jan Tinbergenstraat 6
5491 DV Sint-Oedenrode
0413-477022
www.vanudencaravans.nl

ylepagina

Volg onze acties als deelnemer van de Lifest
SHOWROOM
SERVICE
REPARATIE

FIETSplezier
’t Dorp 108
HEESCH
Tel. 0412 451523

www.fietsplezierheesch.nl
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eten, drinken & uitgaan

COLOFON

DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

Woensdag 7 augustus 2013

mooie mix van modelvliegtuigen in nistelrode
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Zondag was het een rustige mooie vliegdag. Stilte voor de storm

NISTeLroDe - MVC The Wings geeft op zondag 18 augustus de jaarlijkse modelvliegshow op het terrein aan de Hoenderbosscheweg in
Nistelrode. Op deze dag zijn diverse stunt-, schaal- en zweefvliegtuigen
te zien alsmede helikopters. De show duurt van 11.00 tot 17.00 uur.
Deze dag is er geen strak schema,
wat resulteert in een mooie mix
van de diverse modelvliegtuigen.
Voor de bezoekers is er vanaf 12
uur een hapje en een drankje verkrijgbaar en voor de geïnteresseer-

Aanlevertijden
Kopij/redactie/advertenties:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
advertentie@demooibernheze
krant.nl
Bezorgklachten
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg
besteed. Er kunnen echter geen
rechten aan worden ontleend. De
uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming van Bernheze Media.

den is er natuurlijk ook een ruim
aanbod aan informatie van de aanwezige piloten.
Speciaal voor de kinderen wordt
een aantal keer snoep gestrooid
vanuit een modelvliegtuig.

Diepvries & Versproducten
voor al uw BBQ vlees

* Standaard bbq pakket
met 5 soorten vlees

Vanaf juni zijn wij in de winkel al
in de vakantiestemming. Twee
zaterdagmedewerksters uit onze
winkel zijn namelijk tijdelijk werkzaam
op campings in rimini en renesse
als entertainer en gastvrouw! Tja als
je bij Bon Fromage je klanten kunt
‘vermaken’ dan lukt het ook wel
op andere plekjes in de wereld. De
berichtjes via onze groeps-App gaan natuurlijk over de Parmaham
bij Beachmasters in rimini, de kazen van Bon Fromage in de
koelkast van het recreatieteam van de Julianahoeve in renesse
maar helaas ook over het campingongeval in Spanje waarbij onze
medewerkster in oss zich met een gebroken been mocht melden in
de gipskamer. De vakantiebestemmingen
lopen nogal uiteen want naast het mooie
Nederland worden Portugal, Mallorca,
Italie en in september ook nog de
Schotse Hooglanden bezocht! en zodra
er iets opvalt op een marktje, winkel of
restaurant wordt hiervan melding gemaakt
en het eerste officiële vakantiesouvenir
is inmiddels, na goedkeuring op de
groepsApp, in de winkels in oss en Heesch
beland. Het gaat namelijk over de wijnring
waaraan vier glazen (op zijn kop of niet)
aan een wijnfles de tafel opsieren en de gastvrouw of gastheer
de gelegenheid biedt om in de ene hand een schaal tapas en in
de andere hand een fles wijn met vier glazen in een keer op tafel
te zetten! Vakidioten? Nee, het blijkt in heel veel gevallen dat als
mensen op vakantie zijn ze het toch niet kunnen laten om zodra ze
iets ‘traceren’ in hun vakgebied toch even hun licht gaan opsteken!
en wat je van ver haalt kan lekker zijn of je kunt er iets lekkers of
bijzonders van maken! en een licht opsteken kan ook want op de
wijnring passen ook waxinelichtjes en samen
met een aantal schaaltjes met tapas en noten
trekt u het vakantiegevoel nog even door op
uw eigen terras! Proost! en de prijs.... zoals
het hoort bij een souvenir ... ‘een koopje’...en
alleen verkrijgbaar bij Bon Fromage in oss en
Heesch...

vanaf

€ 5,50 p.p

* bbq compleet

incl. opgemaakte salade, stokbrood,
sausjes en rauwkost
vanaf

€ 12,- p.p

Bij grotere afnames zijn kortingen bespreekbaar.
HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch - 0412 75 11 71

win één van de 3 x 2 combikaarten!
leF! FeStival beStaat 5 Jaar
oSS - Op 20 en 21 september dit jaar zal LEF! Festival weer plaatsvinden op de Vorstengrafdonk in Oss. Dit jaar bestaat het festival 5
jaar en dat gaat extra goed gevierd worden met maar liefst 2 dagen
festival in twee gigantische tenten. De organisatie is in handen van
’t Tunneke (Heesch) en vanaf dit jaar ook van Partycrew, die bekend zijn
van verschillende succesvolle evenementen in de regio.
De artiesten die dit jaar aanwezig zullen zijn
op LeF! Festival zijn bij menig festivalbezoeker zeker niet onbekend. op vrijdag zal er
een mainstream en hardstyle tent zijn met
oa. Yellow Claw, La Fuente, e-Jackt, Secret
Darkness, Frequencerz, Code Black, reload-r, Stiek, MC Apster en MC Awful. op

zaterdag is het programma als volgt: Dune
(hardcore vibes), Q-Music Foute Party, DJ
Jean, We love the 90’s, Menno, The Darkraver, Partysquad en Kraantje Pappie. Met dit
brede aanbod is er dus voor ieder wat wils.
De kaartverkoop is onlangs van start gegaan en dat ziet er tot nu toe veelbelovend

Advertorial

VAKANTIESOUVENIRS

The Wings strooien snoepgoed tijdens modelvliegshow

Kantoor
tramstraat 13a
5388 Ge nistelrode
tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

Acquisitie:
rian van schijndel
lianne Geurts

CoLUMN
TON BENS

uit. Kaarten zijn online of via verschillende
verkooppunten verkrijgbaar. Voor vrijdag
kost een ticket € 15,- voor zaterdag € 22,50
en een combiticket voor beide dagen slechts
€ 28,50. Voor meer informatie over het
programma en de kaartverkoop kun je kijken op de website www.lef-festival.nl.

Win 3 x 2 kaarten voor LEF!
VRAAG: Welke 4 artiesten treden vrijdag op in Area 2?
Beantwoord de vraag en maar kans op één van de 3 x 2 combikaarten. Mail het antwoord voor 2 september naar
info@demooibernhezekrant.nl en wie weet wordt jij een van de gelukkige winnaars.
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JO: “Tijdens het werken is het ook heel gezellig en een paar keer per jaar komen we allemaal bij elkaar voor iets leuks”

Solidair zijn kost niet veel
Oud gereedschap creëert solidariteit
Heesch/Uden – De Solidariteitswerkplaats Uden en omgeving (onderdeel van Vraag en Aanbod Internationaal) heeft bij Karwei in Heesch een uitnodigende bak staan; voor oude handgereedschappen. Hamers,
nijptangen, schroevendraaiers, zagen, alles wordt hergebruikt na een grondige inspectie en revisie.
Jo van der Stappen uit Heesch pendelt al 15 jaar heen en weer tussen
Heesch en Uden om gereedschappen uit de krat naar Uden te brengen. Daar worden ze gezandstraald
en geslepen door zijn collega die
gereedschapsmaker is. Jo verpakt
ze vervolgens keurig per beroep,
in kratten voor verzending. Meest
timmermansgereedschappen.
Afgedankt?
Toen Jo met pensioen ging kwam
hij terecht op een open dag van
Uden Wereldwijd en hij wilde daar
wel fietsen repareren voor ontwikkelingslanden. De fietsen zijn
gereedschappen geworden, veilig opgeslagen in een oude kluis
van het voormalig postkantoor.
Niemand haalt ze daar weg, de
gereedschappen zijn oud en afgedankt. Maar dankzij vakmanschap, kunnen ze ingezet worden
voor ‘Vraag en Aanbod Internationaal’ uit Alphen bij Tilburg. Via
Alphen komen ze terecht in Afrika,
bijvoorbeeld bij Noud van Hout
(Tanzania), of bij Hanneke Nooijen
(Ghana). Maar ook in Kosovo via
Caritas Uden.

Vraag en Aanbod
Vraag en Aanbod Internationaal
wil noden lenigen, nationaal en internationaal. De hulp die gegeven
wordt is altijd op specifieke aanvraag.
Aan de nationale vraag wordt
soms voorbij gegaan, maar ook regionaal kan men aankloppen voor
handgereedschap, een mechanische naaimachine of fiets, indien
nodig. Jo houdt zich bezig met ge-

Ondersteuning
Cordaid, Wilde Ganzen en Caritas
werken nauw samen met Vraag en
Aanbod en steunen waar nodig bij
het transport of aanvulling van gereedschapskisten.
Karwei belt Jo als de krat vol is en
Jo vindt dat er nog heel veel nood
is in de wereld.
Hij wil graag een steentje bijdragen om de omstandigheden van
mensen te verbeteren, samen met

‘Hij wil graag zijn steentje bijdragen,
samen met zo’n 30 parttime collega’s uit
de omgeving’
reedschappen en is daar elke week
een dagdeel mee zoet. Jaarlijks
worden zo’n 25 kratten met handgereedschap, klein en groot, vanuit Heesch naar Uden gebracht.
Samen met andere ingezamelde
gereedschappen worden ongeveer 75 sets gereedschappen en
300 naaimachines verpakt en verscheept.

zijn 30 parttime collega’s uit de
omgeving. Hij is nog niet van plan
om te stoppen, want: “tijdens het
werken is het ook heel gezellig en
een paar keer per jaar komen we
allemaal bij elkaar voor iets leuks,
zo is er op 8 augustus een vrijwilligersdag.”
Stichting
Solidariteitswerkplaats
Uden e.o. 0413 266335.

Sterrenwacht Halley

Jo van der Stappen is er elke week een dagdeel mee zoet

Foto: Marcel van der Steen

www.mooihdl.nl
Informeert, boeit
en interesseert

KIES VOOR UW
VOORDEEL!!
SAMEN MAKEN WE

zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart

Loop eens
binnen of
neem
Hoofdstraat
100 A
Heeswijk-Dinther
contact op

Loop eens even binnen of
neem contact op met:

Geniet van 7 t/m 11 augustus van het 4-gangen

‘WAT JE VER HAALT
IS LEKKER’ menu

Voor meer informatie en overige thema’s zie

www.hetsentiment.nl

Toos VersTraTen & VioleT Van Dooren

Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016

Tel. 0413-291980
of 0413-291205
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Meer informatie
www.sterrenwachthalley.nl
Entree voor niet-leden: € 5,–.
Voor kinderen t/m 12 jaar: € 3,–.

Ons voordeel is ook uw voordeel!

S

Zonnemiddag!
Zondag 18 augustus
Het middagprogramma begint om
14.00 uur. Deze middag staat de
Zon weer centraal bij de sterrenwacht. Iedereen is welkom, leden
en niet-leden, om de Zon met gewone en speciale zonnetelescopen
te bekijken. Dus ook de Lunt-telescoop, die ons de Zon in het infrarode licht laat zien. In het auditorium is er een publiekspresentatie
over onze meest nabije ster. Het
programma duurt tot ongeveer
16.00 uur.

Foto: Marcel van der Steen

Laat uw
huidige
verzekeringspakket
door ons geheel
Uw voordeel zou wel eens
groter
kunnen
zijn
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.
dan dat u heeft durven denken.
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Publieksavond
Vrijdagavond, 16 augustus
Het programma begint om 21.00
uur en duurt ongeveer twee uur.
Het is voor alle leeftijden interessant. Naast het waarnemen van de
sterrenhemel, is er een presentatie
over de zon, sterren en planeten
en kunt een spectaculaire planetariumvoorstelling meemaken.

HET VERSCHIL,
ELKE DAG OPNIEUW !!

Laat uw huidige verzekeringspakket door ons geheel
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.

Hoofdstraat 100A - Heeswijk-Dinther
0413 29 12 05 of 0413 29 19 80
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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

Woensdag 7 augustus 2013

laverhof brengt ouderen in beweging
Beweegtoestel voor ouderen maakt bewegen weer leuk!

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: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
schoonstraat 21
tel: 0412-450802
spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t dorp 37, tel: 0412-451355
spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
tel: 0412-451380
spoed: 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: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
tel.: 0413-292922
spoed: 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: 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
dienstapotheek in oss.
tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
laar 40. tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& nistelrode. de huisartsen uit
de regio draaien diensten in
loosbroek.

Op het Olga Commandeur Plein, iedereen kan meedoen

Bron foto: Laverhof

HeeSWIJK-DINTHer - Beweging voor ouderen is belangrijk, zo blijven ze fit en zelfstandig. 80 Jaar en te
oud om te bewegen? Nooit! Op dinsdag 13 augustus om 14.00 uur opent Olga Commandeur, bekend als
oud-topsportster en van het tv-programma Nederland in Beweging, in de tuin van Cunera/De Bongerd in
Heeswijk-Dinther een speciaal Yalp-beweegtoestel voor ouderen. De aanschaf van het beweegtoestel is
mede mogelijk gemaakt door de Rabobank Bernheze Maasland en de gemeente Bernheze.
Meer bewegen draagt bij aan een
verbeterde balans en coördinatie
en vergroot daarmee de zelfstandigheid. Speciaal voor de groep senioren is het programma ouderen
in Beweging ontwikkeld.
Het programma bestaat uit een
Yalp-beweegtoestel waar oefeningen op gedaan worden en een beweegprogramma door olga Commandeur.
Iedereen kan meedoen
olga Commandeur: “De opening
van het beweegtoestel is nog maar
het begin. Begeleiders van Cunera/De Bongerd krijgen als onderdeel van ouderen in Beweging

een korte cursus hoe ze moeten
omgaan met het toestel. Deze trainers gaan hier straks regelmatig
bijeenkomsten voor ouderen organiseren.” Aanmelden voor een
proefles kan via telefoonnummer
0413-298100.
Iedereen kan meedoen. Behalve
door de bewoners van Cunera/
De Bongerd is het toestel ook te
gebruiken door ouderen uit de gemeente, door en voor fysiotherapie en door verenigingen zoals de
KBo.
ook biedt het de mogelijkheid om
er samen met kinderen en/of kleinkinderen gebruik van te maken.

Ouderen in Beweging, samen op
een Olga Commandeur Plein
“Bewegen voor ouderen moet de
normaalste zaak van de wereld
worden. Behalve dat het goed
is voor de gezondheid heeft het
bewegen ook een sociaal aspect.
Door te bewegen in groepsverband kunnen ouderen hun ervaringen delen en nieuwe mensen
ontmoeten. op het toestel zoals
dat hier bij Cunera/De Bongerd
gebruikt wordt, kunnen in totaal
enkele honderden beweegoefeningen gedaan worden”, vertelt
olga Commandeur.
Het programma is al met succes
op ruim 60 locaties in Nederland
geïntroduceerd en is door TNo als

effectief bestempeld. Na de komst
van olga mag de beweegtuin bij
Cunera/De Bongerd zich officieel
een olga Commandeur Plein noemen.
Iedereen is van harte welkom om
bij de opening aanwezig te zijn en
het beweegtoestel uit te proberen.
Cunera/De Bongerd ligt aan de
Zijlstraat 1 in Heeswijk-Dinther.

Hebt u ook interesse om
vptZ vrijwilliger te worden?
Er is nog plaats in de basistraining!
BerNHeZe - VPTZ is een organisatie die door middel van actieve ondersteuning met getrainde VPTZ vrijwilligers mantelzorgers ondersteunt in
de terminale situatie.

Kom dan op:
Dinsdag 10 september van 10.00
tot 12.00 uur naar de informatie ochtend! Deze wordt gegeven
door 2 ervaren VPTZ vrijwilligers.
Zij vertellen u graag wat het betekent om VPTZ vrijwilliger te zijn!

Voor deelname aan deze vrijblijvende bijeenkomst met ervaren
VPTZ vrijwilligers kunt u zich tot
zaterdag 7 september opgeven.
Wij hopen u daar te ontmoeten.
Opgave en meer informatie
U kunt mailen naar info@svptz.nl
of bellen naar 0413-820305 /
06-12114606 wij geven u graag
nadere informatie.

tips voor het warme weer
KOUD AFDOUCHEN
Als je een douche neemt voordat je naar bed gaat kun je ervoor kiezen
om koud af te douchen. Je hoeft geen ijskoude douche te nemen,
maar net even iets kouder dan lekker aanvoelt. op die manier koelt
je lichaam (voor een tijdje) af. Als je direct erna in bed stapt blijft je
lichaam nog even koel, genoeg om rustig in slaap te vallen!
BLIJF GOED ETEN
eet eiwitrijk met voldoende vitaminen en zorg voor voldoende zoutopname. Groenten en fruit zijn aan te bevelen omdat deze een hoog
percentage water bevatten en een natuurlijke bron zijn van vitamines,
mineralen en zouten.

U zegt JA tegen een frisse, jonge
uitstraling, maar NEE tegen
cosmetische ingrepen?
Beautycenter Annelies biedt een nieuwe,
innovatieve behandeling tegen rimpels en
huidveroudering. Volkomen veilig, doeltreffend
en betaalbaar. Zonder pijn, zonder snijden,
zonder littekens.
In twee tot vijf behandelsessies ziet uw huid er
weer stralend uit. Rimpeltjes, couperose en ouderdomsvlekken vervagen, poriën verkleinen, de huid
wordt strakker en de huidtextuur verbetert.
Met slechts één onderhoudsbehandeling per drie
à vier maanden houdt u het resultaat vast en gaat
u verdere huidveroudering tegen.

Meer weten?

Met onze jarenlange ervaring en voortdurende
scholing garanderen wij professionaliteit en kwaliteit. Wij maken voor u een behandelplan op maat
en spreken dat zorgvuldig met u door. Want úw
huid is ónze zorg. Neem gerust contact met ons op
of loop vrijblijvend binnen in onze salon.
Bij een kopje koffie of thee vertellen we u alles wat
u wilt weten. U bent van harte welkom!

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

30 minuten nek / schoudermassage €15,Sportmassage | Ontspanningsmassage | Triggerpointmassage | Brabantse Hammam

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

nieuwe cursus en workshops
mandalatekenen in nistelrode
NISTeLroDe - Willemien Geurts geeft donderdagavond 22 augustus
om 19.30 uur en donderdagmorgen 5 september om 9.30 uur een workshop Mandalatekenen. Begin september starten de cursussen weer zowel voor beginners als gevorderden.

NISTeLroDe – Stichting HAFA
(Harmonie/Fanfare) start eind
augustus met 2 workshops.
Schrijf uw zoon/dochter in voor
een muzikale workshop en laat
ze het plezier ontdekken van
muziek maken. Een geschikte
leeftijd om deel te nemen is
vanaf 8 jaar.
De workshops bestaan uit 15
wekelijkse lessen van 45 minuten en de kosten bedragen
€ 40,- (voor de Muziekbende
komt er € 10,- bij voor een
blokfluit). De Muziekbende
start om 16.15 uur en duurt tot
17.00 uur
Het Slagwerkfeest start om
17.00 uur en duurt tot 17.45
uur.
Na afloop van de workshops
vindt er overleg plaats of een
vervolg wenselijk is. Verschillende blaas- en slagwerkinstrumenten worden dan gedemonstreerd waar mogelijk mee
door gegaan kan worden. Later
kunnen de leerlingen ook deel
uit gaan maken van ons jeugdorkest Happy Fiep en de jeugdslagwerkgroep The rockers,
waarmee we regelmatig naar
buiten treden voor een optreden of concert.
De pupillen worden deskundig
opgeleid tot muzikant bij Fanfare St. Lambertus Nistelrode.
Voor uitgebreide informatie en
inschrijving: www.stlambertusnistelrode.nl. of u kunt bellen
naar Peter Timmers 06-2312
9748. Monique van Leuken
0412-613286. Wij willen u tevens uitnodigen om te komen
kijken en luisteren naar Night of
the Music 18-19 oktober 2013
in Sporthal de overbeek Nistelrode. Voor informatie en het bestellen van kaarten kunt u onze
website raadplegen.

een mandala is een cirkel, waarin
symmetrische figuren getekend
worden vanuit het midden. De cirkelrand staat voor je eigen grens
en het middelpunt voor je zelf. Je
tekent in je eigen vrije ruimte, dat
geeft ontspanning en rust. Bovendien wordt er een beroep gedaan
op beide hersenhelften zodat lichaam en geest meer in balans
komten. Je leert iets over jezelf en
de wereld om je heen en ondersteunt je persoonlijk groeiproces.
Workshop
In de workshop maak je kennis met
de basisprincipes van de mandala.
Je gaat mandalatekenen vanuit na-

je leert omgaan met contrasten en
kleurnuances.
Tekentalent is niet nodig. Je wordt
stap voor stap geholpen. Het zijn 7

‘plezier in Het teKenen staat altijd
voorop, een vrijetijdsbesteding voor
jong en oud’
tuurlijke vormen en bewegingen. Je
krijgt speelse oefeningen aangereikt
die je eigen creativiteit stimuleren.

www.mooiheesch.nl
Informeert, boeIt
en Interesseert
voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit

Cursus
In de cursus leer je hoe je mandala’s kunt ontwerpen met behulp
van passer en liniaal en hoe je deze
naar eigen inzicht uit kunt werken
en inkleuren. ook komen techniekof kleuroefeningen aan bod, zodat

lessen om de veertien dagen. Plezier in het tekenen staat altijd voorop! Het is voor jong en oud een
fijne vrijetijdsbesteding.
De workshops en cursussen worden gegeven op een mooie locatie
aan de rand van het bos in Nistelrode. Zin om mee te doen, heb je
nog vragen? Bel Willemien Geurts
0412-612022 of kijk op
www.mandalart.nl

Veelzijdige
www.licis-vormgeving.nl
Kunerastraat 2, 5473 AL Heeswijk
06-11450588
info@licis-vormgeving.nl

met ons kun je het prima
aan de stok
krijgen!
de bakkers Lamers

Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

ATERDAG
Z
M
/
T
G
A
D
MAAN 0 UUR OPEN
OM 7.0
bakkers:
e

tips van d

laatskte
wee

Ze zijn makkelijk en lekker; onze pizzastokbroden uit eigen bakkerij.
Knapperig brood met tomaat,
paprika, ui, gehakt, kaas
en ananas. Even in de oven
en klaar is je lunch of
avondmaaltijd.
Ook heerlijk als
hapje bij de borrel
of tussendoor.

ntiegev’noFrealns
a
k
a
v
t
a
d
n
e
Nog evk, 20 broodjes allerlei en
Sixpac
oor € 6,00
stokbroodje

van € 9,40 v

Sinaasappelyoghurtvlaai
10-12 personen € 12,95

deze aanbiedingen gelden van 8-8 t/m 14-8-2013

Pizzastok
2,95

2,25

We zetten Bart bij de tomaten…

en Harm bij de oven…

dan kunnen ze het niet aan de stok krijgen!
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De VETS
bios vanTE
Nederla
nd!

Bernhezefamilieberichten
In onze rubriek ‘familieberichten’ plaatsen wij aankondigingen van geboorte, overlijden, jubilea, dankbetuigingen, felicitaties en veel meer. Met het plaatsen van uw familiebericht bereikt u in Bernheze alle
huishoudens omdat de krant elke week in elk huis op de mat valt.

Bovendien hebben wij een extra service

DO
08-08

VR
09-08

ZA
10-08

ZO
11-08

MA
12-08

DI
13-08

WOE
14-08

19:15
21:30

19:15
21:30

19:15
21:30

Gesl.
i.v.m.
team
uitje

19:15
21:30

19:15

Red 2
19:15
21:30

www.vorstenbosch-info.nl
Informeert, boeit en
interesseert

The Wolverine 3D
21:15

21:15

21:15

21:15

21:15

21:30

Marjan van de
Groenendaal
06 83530740
Johan Tibosch
06 51419167
Wilma Heerkens
06 10134352

Sint-Michielsgestel
• Den Dungen •
Berlicum • Middelrode
• Nistelrode • HeeswijkDinther • Heesch
• Vorstenbosch
• Loosbroek • Vinkel

voorziet Vorstenbosch, gemeente
Bernheze van actualiteit

Direct zorg na overlijden. Dag en nacht persoonlijk bereikbaar.
www.levatio-uitvaartzorg.nl
Postadres: Hoek 5, 5275 HW Den Dungen

Spijt
13:00
19:00

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

13:00
19:00

13:00
19:00

13:00
19:00

19:00

13:00
19:00

21:30

21:30

21:30

18:45
21:00

15:00
18:45
21:00

Familie puzzel fietstocht

Now You See Me
21:30

21:30

21:30

The Lone Ranger
15:00
18:45
21:00

15:00
18:45
21:00

15:00
18:45
21:00

15:00
18:45
21:00

Verschrikkelijke Ikke 2 3D
13:15
15:30

13:15
15:30

13:15
15:30

13:15
15:30

13:15
15:30

13:15
15:30

13:15
15:30

De Smurfen 2 3D
13:15
15:30

13:15
15:30

13:15
15:30

Laatste bijeenkomst van Pater Toon en Zuster Henrilena

Monsters University
13:30
15:45

13:30
15:45

13:30
15:45

13:30
15:45

13:30
15:45

The Internship
19:00

19:00

19:00

19:00

Service Bioscoop INDUSTRY
NCB-Laan 52a · 5462 GB Veghel
rkeren!

Gratis pa

0413 - 820990

Het startgeld per team van maximaal 6 personen, bedraagt € 10,- dit is inclusief een bescheiden lunch halfweg
de route en bezoek aan natuurpark. De start is vanaf 10.30 uur vanuit CC Nesterlé.
De prijsuitreiking is om 16.00 uur ook weer in CC Nesterlé. Opgeven of meer informatie: bij Kees en Mayke via
keesenmayke@ziggo.nl, De Geerden 1 in Nistelrode of bellen met 0412-612798 of 06-166 73974.
Uitnodiging
Zilveren Jubileum Stichting ‘Vrienden van onze Missionarissen’
Zondag 18 augustus 2013

19:00

Voor reserveringen:www.industrybioscoop.nl

P

Nistelrode – In verband met de viering van hun zilveren jubileum, organiseert stichting ‘Vrienden van
Onze Missionarissen’ op zondag 18 augustus een FAMILIE-puzzel-FIETSTOCHT van zo’n 25 km.

wk. 32, 33

Locatie: CC Nesterlé Nistelrode.
Programma
10.30 uur
Familiepuzzel fietstocht
rondom Nistelrode +/- 25 km
13.00 uur
Markt, presentaties en
activiteiten

14.00 uur
	Optredens van AfrikaEngakoor en Kinderkoor,
Jeugdslag-werkgroep en
Jeugdorkest Fanfare.
16.00 uur
Prijsuitreiking
Familiepuzzelfietstocht

- Jolanda vd Broek
- FreeKenia

Andere deelnemers op deze dag
zijn:
- Adoptieplan Lundazi
- Stichting Dorpsgenoten
- Wereldwinkel

Graag tot zondag 18 augustus

De opbrengst van deze dag komt
ten goede aan de bouw van
nieuwe klaslokalen in Lusaka, het
huidige werkgebied van Toon van
Kessel.

Stichting Vrienden van onze missionarissen
Rabobanknummer:
1371.90.271
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mooi & in de streek

in de streek

Zorgen tussen het groen

D’N
BOER
OP

nistelrode – Aan de rand van de Maashorst in het prachtige Nisserooise groen ligt Zorgboerderij De
Lindenhoeve, waar met veel toewijding en plezier de gasten een waardevolle dagbesteding gegeven
wordt. “In 2004 ben ik gestopt met het varkensbedrijf en toen ben ik, samen met mijn vrouw Ria, een
andere invulling gaan zoeken voor onze locatie. In het kader van de verbrede landbouw kwamen we
in contact met het fenomeen zorgboerderij en ons hart ging meteen open. Ria had zelf een zorgachtergrond, dus de keuze om het over een andere boeg te gaan gooien was snel gemaakt,” aldus eigenaar
Cor van den Heuvel.
De oude varkensstal werd omgebouwd tot zorgboerderij. “We
hebben één grote gezamenlijke
woonkamer gecreëerd met ‘n
creatieve knutselruimte en ‘n
ruimte voor houtbewerking. De
producten die we hier maken zijn
ook te koop. We hebben het ons
omringende groen gebruikt voor
een groentetuin, een kleine kas,
een dierenverblijf en een wandelparkje, waar onze gasten graag
in vertoeven. ria was al ziek toen
we de plannen hiervoor maakten
en onze schoondochter Anke is
bij de start van de zorgboerderij bij ons komen werken. Toen
ria in 2010 overleed hebben we
Maria-Anna v. Boekel en Jeanne
v.d. Heijden als parttimers aangetrokken. Met een enthousiast
en bevlogen zorgteam proberen
we zorg te bieden op maat in een
ontspannen sfeer. We hebben
dan ook geen vast programma,
maar bekijken per dag waar onze
gasten behoefte aan hebben.
We vinden dat ze zich vooral vrij

Tekst en fotografie Hieke Stek

moeten voelen. Niks moet en bijna alles mag,” legt Cor uit.
Veel voldoening!
De 45 gasten die op Zorgboerderij
De Lindenhoeve vertoeven voelen zich er zichtbaar thuis. “Dat is
ook ons doel,” legt Anke uit. “Cor
is hier de grapjas en zijn kwajongensstreken vinden onze gasten
heel vermakelijk. We maken met
elkaar veel plezier en daar vaart
iedereen wel bij. De Lindenhoeve
biedt 5 dagen per week dagbesteding aan mensen met geestelijke en/of lichamelijke beperking
met een zorgindicatie tot en met
categorie 4. We kunnen gelukkig
rekenen op een trouwe groep vrijwilligers die gaan wandelen met
de gasten en ons ondersteunen
bij activiteiten. De variatie in onze
ruimtes creëert veel mogelijkheden voor onze gasten: van het
verzorgen van de dieren tot creatief bezig zijn of in de groentetuin
werken. Alles is bij ons gericht op
een ontspannen verblijf. We wil-

len zien dat onze gasten écht genieten van een dag hier zijn, dat
geeft ons hele team enorm veel
voldoening,” besluit zij.
www.lindenhoeve.nl

COLOFON

mooi & in de streek
• eetcafé ‘t Pumpke
• de Kriekeput
• los door het bos
• Bomenpark
• HB Foods
• equiZenz

mooi & duurzaam
• BeCo
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel eco
• Van der Wijst Kleinvak
• sun & wind energie

mooi & in bedrijf
Activiteiten stal EquiZenz

lunch
diner
borrel
terras
feestje

Equi
Zenz

“Het ritme van het paard”

www.bomenpark.nl

De moord op Sjaak
Mister X (wie is de mol)
Accommodatie: Palmenweg 5
Nistelrode - T. (06) 22 50 93 14
www.losdoorhetbos.nl

www.EquiZenz.nl

mooi & online

Vorsselweg 3, 5384 RW Heesch
T: 0412 473074 | info@bomenpark.nl
open ma t/m zo van 10.00 tot 23.00 uur

Los door het bos

Zevenmorgenstraat 2
5406 WC Uden
06-212 503 62
info@equizenz.nl

• Van schayk VoF
• orangerie Van tilburg
• rainbow Center
• rivez Assurantiën &
risicobeheer BV
• WVe schilderwerk
• V.o.F. van Berloo
• Compufix
• Axzent haarmode
• M. Geurts grondwerken

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

• BBQenzo.nl
• deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• tuinhuistotaalmarkt.nl
• raamdecoratie
totaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• sierbestratingtotaalmarkt.nl
• Gracy.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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oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
office@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van oogcontact en maak kans op

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Lambert van der Ven
uit Heeswijk-Dinther

Winnaar:
Annemarie Deckers
kan de
staatsloten ophalen
bij Paperpoint

50-jarig jubileum van
Frans en Sjaan Pittens
nistelrode – In 1959 hebben Frans Pittens uit Nistelrode en Sjaan van de Ven uit Heesch, elkaar in Nistelrode bij de danstent elkaar leren kennen. Na vier verkeringsjaren zijn ze op 1 augustus 1963 getrouwd en op
het Kerkveld in Nistelrode gaan wonen.
Daar werden de jongens Toine en
Marc geboren. Vervolgens verhuisden ze naar Heesch om binnen een paar jaar weer terug naar
Nistelrode naar de Boekweitstraat
te keren, daar werden de meisjes
Patty en Francis geboren.
Frans was metselaar en ruilde na
een aantal jaar zijn baan in om
chauffeur te worden.
Sjaan zorgde voor het huishouden
en de kinderen. In de loop der jaren hebben ze 11 kleinkinderen
gekregen; Roy, Scarlett, Niels, Ilona, Tyrone, Stef, Tom, Rob, Britt,
Donn en Steff.
Na 46 jaar in de Boekweitstraat te
hebben gewoond hopen ze begin
2014 een nieuw appartement op
de Laarstede te betrekken.

Gezinsleden of werknemers worden
uitgesloten van deelname.

Frans en Sjaan met hun kinderen
Patty, Marc, Toine en Francis

Sudoku

Easy

aangeboden
meubelspuiterij
Bent u uitgekeken op de kleur
van uw keuken/meubel,
maar de rest is nog in goede
staat? Bel Spuiterij SIIS
073-5470128 of info@siis.nl
voor een vrijblijvende offerte.
RISERO Rioolservice
Willy van der Rijt
tel: 0413-206181
mob: 06-10025295
www.risero.nl.

te koop
Hondenbench
(75 x 50 cm) en 2 kunststof hondenmanden (70 x 50 cm)
Totaalprijs € 30,Nistelrode. 06-83575352
Brievenbus
Vraagprijs € 50,06-83575352, Nistelrode

Screen, kleur groen
2,65 meter breed en
1,40 meter hoog. Van binnenuit
met de hand te bedienen
T.E.A.B. Nistelrode
06-83575352
Trouwen of Zwanger
Gaat u trouwen, of bent u
zwanger? Vraag nu het
gratis pakket aan bij
www.felicitatiedienst.eu
Pakket van de plaatselijke
ondernemers met vele leuke
aanbiedingen!
restantenopruiming
9 en 10 augustus 2013.
Opslag, naast Boerenbond/
tegelhal.
Graafsebaan 44, Heesch.
Bevers Steencentrum
www.steencentrum.nl

Voor al uw ontstoppingen en
renovaties van uw riolering en
putten. Reinigen dakgoten,
renovatie en aanleg riolering.
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Wilt u een zoekertje plaatsen?
Dan is dit mogelijk vanaf n 5,00. Info: office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.
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Puzzle #237921

kbo heesch

KBO Bernheze
Cartamore
Heesch - Een zinvolle tijdsinvulling is voor iedereen belangrijk.
Zo kwam ik onlangs een kaartspel
voor twee personen tegen. Ik heb
wat informatie opgezocht op internet. (www.catamore.nl)
Het is een leuk spel. Wanneer er
geconcentreerd gespeeld wordt,
duurt één spelletje ongeveer tien
minuten. Dan wordt er geschud en
opnieuw gedeeld. Meteen dacht ik
aan onze leden: Het is een interessant spel en daarom wil ik er iedereen op attenderen.
Wat meer erover
Cartamore is een nieuw kaartspel

voor slechts twee personen. Het is
ontworpen door Theo van Eekelen.

More Puzzles:
Een zinvolle tijdsinvulling is voor iedereen belangrijk

www.sudoku-puzzles.net

Hij vond het jammer dat er bijna
geen leuke en spannende kaartspellen waren voor twee personen.
Zijn broer Piet hielp hem om er een
officieel spel van te maken.
Cartamore betekent: ‘liefde voor
het kaartspel’ en anderzijds ‘een stimulans’ om meer te gaan kaarten.
Het kaartspel kan overal met twee
partners, twee vrienden, ouder
en kind, grootouder en kleinkind
(vanaf 5 jaar via de speciale handleiding ‘Kinder-Carta’) gespeeld
worden. Behalve 52 speelkaarten
van een gewoon kaartspel, bevat
het spel twee speelblokken met elk
16 gleuven in 4 rijen en 4 kolommen, waarbij in iedere gleuf een
kaart past. Een voordeel is dat je
de kaarten niet in de hand hoeft te

houden. Er is ook een versie voor
slechtzienden.

Koffieochtend in
De Stuik over
beter zien
vorstenbosch - Op 14 augustus is er weer een koffieochtend in De Stuik die voor
de meesten van u van belang
kan zijn. De lezing begint om
10.00 uur en de koffie of thee
is gratis (wordt betaald door
de gemeente). De zaal is open
om 9.30 uur.
Met het toenemen van de leeftijd

krijgen veel mensen moeilijkheden
met hun ogen. In de meeste gevallen kan een goede opticien de oplossing bieden. Vandaag bieden we
u de kans hier wat meer van te weten te komen in een prettige sfeer.
Op 14 augustus zal opticien Lên
van Houtum uit Heeswijk-Dinther
in De Stuik in Vorstenbosch een
lezing geven over ogen en alle metingen die binnen de praktijk van
een opticien gedaan kunnen worden. Tevens zullen een aantal oogafwijkingen en kwalen besproken
worden die wat regelmatiger voorkomen. Dit alles zal in een informele sfeer gebeuren en na afloop
is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. We hopen weer op
een goede opkomst.
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infOrmatie
voor de

kernen

Natuurlĳk zal het wennen
zĳn, voor iedereen!

veilige oversteek
Schoolzone voor basisschoolleerlingen

www.centrumheesch.nl

een mooi vooruitzicht
Het nieuwe centrum van Heesch
HeeSCH – Bewoners, ondernemers en gebruikers van het centrum van Heesch kijken reikhalzend uit naar de
make-over van hun centrum. Zoals bij elke grote verandering is er eerst goed gekeken naar de bestaande situatie, heeft er overleg plaats gevonden en is er een inventarisatie gemaakt van wensen en mogelijkheden. De
uitgewerkte maquette is gepresenteerd en een plan van aanpak is gemaakt. Nu is het wachten op de uitvoering.

Najaarsseminar

Ondernemerslokaal
Innoveren door
duurzaam
te ondernemen
met Jan Kees de Jager
Maandag 16 september 2013
Cultureel Centrum De Pas
in Heesch

in de Pas een informatieavond organiseren voor belangstellenden
in de Pas. Aanvang 19.30 uur.
Daarna wordt het startsein voor de
werkzaamheden gegeven.
Tijdelijke maatregelen
Tijdens de uitvoering van de herinrichting, die het centrum van
Heesch weer helemaal ‘op de
kaart’ zal zetten, zal de weekmarkt
tijdelijk verplaatst worden naar de
Misse. Deze zal hiervoor gedeeltelijk afgesloten worden op de

marktdagen. Parkeren kunt u dan
op de vrije ruimte, naast de weekmarkt. Natuurlijk zal het wennen
zijn, voor iedereen!
Maar de leuke acties van de marktkooplieden, het vooruitzicht van
een mooi en fris winkelcentrum
en de ruimte die gecreëerd wordt
voor voetgangers en winkelend
publiek zullen de overlast meer
dan goedmaken.

LooSBroeK – Voor basisschool St. Albertus aan de dorpsstraat in Loosbroek is een schoolzone geplaatst. Hierdoor kunnen de basisschoolleerlingen volgende week bij de start van het nieuwe schooljaar veiliger
oversteken.

Het Centrum Management Heesch
houdt u op de hoogte.

werkzaamheden cereslaan
HeeSCH – Afgelopen maandag zijn
de voorbereidingen gestart voor
het project Cereslaan.
Werkzaamheden
Ter plaatse van de op- en afritten
van de rijksweg A59 worden verkeersregelinstallaties geplaatst en
worden de wegen en kruisingen
vergroot. In de gemeente Bernheze
komt aan de westzijde van de Cereslaan een nieuw vrijliggend en
tweerichtingen fietspad. Het fietspad aan de oostzijde vervalt. Aan de
zijde van de gemeente oss wordt

de openbare verlichting vernieuwd
met duurzame LeD-verlichting. Dit
project wordt gerealiseerd door de
gemeente oss in samenwerking met
de gemeente Bernheze en rijkswaterstaat. Het autoverkeer wordt op
de locatie om de werkzaamheden
heen geleid. De op- en afritten van
de rijksweg blijven open voor al het
verkeer. De bedrijven aan de kant
van Bernheze zijn normaal bereikbaar. Voor fietsers op de Cereslaan
van en naar oss wordt een omleiding ingesteld.eind oktober zijn de
werkzaamheden gereed.

€ 50 cadeau
bij onze
betaalrekening!*
Nu met
gratis Mo
bie
Bankiere l
n
app.

Uw woonbelangen
centraal!

Open een voordelige
betaalrekening en krijg:
€ 50 op uw RegioBank
spaarrekening
Een Adviseur die u kent

Verkoopmedewerker m/v

Persoonlijk advies
Wereldpas
App voor Mobiel
Bankieren

30 à 40 uur per week

Internet Bankieren
iDEAL

Zaterdagkracht m/v

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

voor
Functie-eisen
evenementen
• enthousiasme is belangrijker
dan ervaring
en
• flexibel
weekmarkten
• ervaring in de verkoop kan een pré zijn
Part-time mogelijk
Voor meer informatie
Patrick van Venrooy 06-53427642 of info@venrooysvis.nl

* Alleen in combinatie met de Overstapservice. Vraag naar de voorwaarden.

Overleg
De werkgroep Ambiance, Inrichting en Verkeer van het Centrum
Management Heesch heeft een
sterke vertegenwoordiging binnen
haar gelederen van alle belanghebbenden. Aan de gesprekken
nemen vertegenwoordigers deel
van de ondernemers, de bewoners, Het Hooghuis, BS de Toermalijn, IPG Bernheze en KBo Heesch.
ook met de gemeente Bernheze
is het overleg intensief. op 14 augustus zal de gemeente Bernheze

van grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100-A
5473 AT Heeswijk-Dinther
0413 - 29 19 80
info@vangrunsvenhaerkens.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl

van Van
HeckHeck
assurantiën
Assurantiën rivez assurantiën
& risicobeheer
‘t Dorp
124 124
't Dorp
Laar 16, 5388 He Nistelrode
53845384
MD MD
Heesch
Heesch
45 20 03
088 - 8000 900
0412T- 0412
45 20- 03
E info@vanheckassurantien.nlinfo@rivez.nl
info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nlwww.rivez.nl
www.vanheckassurantien.nl

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.
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gloednieuw loosbroeks dorpsplein bruist van de
muziek tijdens de kermis van 9 t/m 12 augustus
Met een dorps-BBQ en maar liefst 5 bands is het programma goed gevuld
LooSBroeK - De officiële opening van het nieuwe dorpsplein vindt plaats op zondag 11 augustus om 15.00 uur.
De kermis en het muzikale programma in de feesttent op het plein beginnen echter al op vrijdag. Met klinkende
namen als Outline, de Brèvis Band, de Drie Vraagtekens, DJ Geert Verschuren, Strike 2 en Zoetkees de Kofferband
kunnen muziekliefhebbers hun hart ophalen.
De Loosbroekse kermis wordt op vrijdag 9 augustus om 16.00 uur geopend met een ballOnnenwedStriJd,
waarbij prachtige prijzen te winnen zijn. In de avonduren trapt de zeskoppige formatie ZOetkeeS de
kOFFerband het muzikale programma af met een veelzijdig repertoire, van de Backstreet Boys tot Tina Turner.
op zaterdagmiddag brengen mega mindY en mega tObY een bezoekje aan de kermis en natuurlijk kunnen
de kleinsten op de foto met hun superhelden. Vanaf 21.00 uur is het in de tent weer volop feest met Strike 2.
een pop/rocksensatie met een uitgebalanceerd repertoire van rock-klassiekers en de hits van nu, alles met een
geheel eigen twist.

meld Je aan vOOr de dOrpS-bbQ

Outline

Nadat het dorpsplein op zondag 11 augustus om 15.00 uur officieel geopend wordt is
het om 16.30 uur tijd voor een grootse dOrpS-bbQ. Volwassenen betalen 7,50 euro
voor de BBQ, kinderen van 4 tot 12 jaar 2,50 euro en kinderen tot 4 jaar mogen gratis
deelnemen. Door een e-mail te sturen naar info@dekreuge.nl meld je jezelf aan en kun je
op 11 augustus gezellig aanschuiven bij de BBQ. Woon je in Loosbroek? Dan komen er
leden van de Kreuge bij je aan de deur met de vraag of je wilt deelnemen aan de BBQ.
Tijdens de dorps-BBQ kun je genieten van muziek van de drie vraagtekenS en
dJ geert verScHuren.
om 21.00 uur dragen zij het stokje over aan de enthousiaste jonge honden van de
coverband Outline. Zij spelen een gevarieerd repertoire van Katy Perry tot the rHCP,
van Queen tot Kane en van Tina Turner tot The Monkees.
op maandag maakt de jeugd vanaf 18.00 uur kans op allerlei leuke prijzen bij het
rad van avOntuur van Café Kerkzicht. om 21.00 uur maakt de live-sensatie
brÈviS band zijn opwachting in de feesttent. Deze coverband bestaat uit vijf
talentvolle muzikanten die knallen als geen ander en het kermisprogramma afsluiten
met een show van jewelste.

geert verScHuren

Strike 2

kermiSattractieS
Huub pullenS • SnOepkraam
maikel HOeFnagelS • FOtOScHietSalOn
vOF c. Overkamp en Zn • griJper
H.p.l. StrOucken • SuikerSpin
vOF verStappen • liJntrek

vOF verStappen • luckeY duck
© 2010 |

p. verbruggen • gebakkraam
a.J.m. HOeFnagelS • draaimOlen
l.H. v. tuiJl-verStappen • autOScOOter
verStappen (FunFairS) •
SnelHeidSmOlen/paradiSe eXpreSS

Reserveerar anieun’

‘Bakken en B
persoon
á € 17,50 per
‘Bakken en braaien’ kan van dinsdag t/m
zaterdag. Minimaal 1 dag vooraf reserveren.

Schaapsdijk 36 - Loosbroek - 0413 229780
www.restariarevival.com
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carla: “Niet thuiszitten maar handen uit de mouwen”
In wolwinkel Wolletjes wint de krachtige tijdloze vezel terrein
NISTeLroDe - Wol is een tijdloos produkt: Breien, haken, knopen; Wol is zo gebruiksvriendelijk en het
biedt vele mogelijkheden. Carla Lasschuit besloot dit weer onder de aandacht te brengen. U vindt geen
jarenlange studies, wel een mensenleven met ervaring, wanneer u de nieuwe winkel ‘Wolletjes’ bezoekt.

kan je veel geld besparen op
de huidige artikelen die te
koop zijn. De onderneemster hoopt haar ervaringen
te kunnen delen en samen
met haar dochter heeft ze
er veel zin in. er zijn al vele
ideeën ontstaan waarmee
ze andere ervaren handwerkers
uitnodigt hun kennis te delen.
haar studie af, die haar nog maar
enkele uren per week bezig houdt.
Lekker tijd om haar moeder in de
winkel mee te helpen.
Michelle en Carla zijn er bijna klaar voor

een secretaresse pur sang tot ze
zonder werk kwam, na een lange
tijd van nodeloos solliciteren, gooide ze die deur dicht en nam het
heft in eigen handen. Dat ze wol
gaat verkopen in Nistelrode komt
door haar vader en moeder. Met
name haar moeder drong er op aan
eens naar het pand te gaan kijken
aan het Weijen. Haar ouders wonen al vele jaren in de Kloosterhof
in Nistelrode en waren vroeger ook
ondernemers. Carla zelf woont met
haar gezin in Berlicum en zal veel

ondersteuning van haar dochter
Michelle krijgen. Michelle rondt

De wol en fournituren die het winkeltje zo kleurrijk vullen, krijgen zeker in zo’n tijd van crisis weer een
andere betekenis. Het is een goedkope, brede vrijetijdsbezigheid en

OPEN HUIS 9 AUGUSTUS
Zaterdag 10 augustus om 10.00
uur is de eerste dag dat ze open
is. Hiervoor, op 9 augustus, heeft
ze open Huis voor iedereen die
interesse heeft van 18.00-20.00
uur. Ze verkoopt niet die dag, het
is echt om eens rond te kijken en
vooral om kennis te maken. U bent
van harte welkom op Weijen 16 in
Nistelrode.

ASSORTIMENT
• Bekende merken garen/wol: Phildar, Katia, Scheepjeswol en Lett Lopi
• Brei- en haakmaterialen
• Ruime collectie brei- en haakontwerpen
• Fournituren

promoten van vrijwilligerswerk

ANK MEERTENS

‘Iedereen doet mee’
Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl
Jongerenwerk/ J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van de Berg
Perry van der Wal
Sanne van Susteren
ingrid.engelbart@vivaan.nl
www.jongerenwerkbernheze.nl
Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl
Ouderenwerk
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
Mieke Volk (MaS)
0412-474851
info@vpbernheze.nl

ACTIE

Bij uw bezoek aan de
winkel ontvangt u een
verrassing en ook voor de
nieuwe klanten ligt er een
leuke attentie klaar.
Op=Op

HeeSCH – Graag wil ik mijzelf voorstellen, ik ben Ank Meertens en ik ben drie
jaar geleden begonnen als consulent van
het Vrijwilligerspunt Bernheze en daarnaast ben ik maatschappelijk begeleider
van het project ‘Leren? Gewoon doen!’.
Mijn belangrijkste taken voor het Vrijwilligerspunt zijn het promoten van het
vrijwilligerswerk, het ondersteunen van
alle vrijwilligersorganisaties en het bemiddelen tussen vraag en aanbod van
vrijwilligers in de gemeente Bernheze. Ook de voedselbank draait op vrijwilligers
Voor deze laatste taak is er een vacaturebank op de website van Vivaan en
liggen er vacaturemappen in de drie bibliotheken van Bernheze.
In de afgelopen drie jaar is er op het Vrijwilligerspunt veel veranderd. Zo is het
aantal vrijwilligersvacatures in de gemeente Bernheze meer dan verdubbeld en
ook het aanbod van nieuwe vrijwilligers is erg toegenomen. In de komende jaren
verwacht ik voor het vrijwilligerspunt nog vele nieuwe uitdagingen.

U vindt vrĳwilligerswerk in de vacaturebank op de website van Vivaan
en de vacaturemappen in de drie bibliotheken van Bernheze
Nu is al goed te merken dat steeds meer mensen die geen werk (meer) hebben op
zoek gaan naar leuk en zinvol vrijwilligerswerk. Soms is dit voor korte tijd omdat
men gelukkig toch weer een betaalde baan vindt en soms is dit voor langere tijd.
Ik zie ook dat het aantal kwetsbare vrijwilligers toeneemt.
Mensen die niet op eigen kracht een leuke vrijwilligerstaak kunnen vinden of die
begeleiding nodig hebben bij de uitvoering daarvan. Ook voor deze vrijwilliger
probeert het Vrijwilligerspunt steeds een passende vrijwilligersplek te vinden. Dit
vraagt natuurlijk ook van de vrijwilligersorganisaties een extra inspanning. Wij
werken aan de totstandkoming van de inclusieve samenleving waarbij iedereen
meedoet.
Door de transities in de jeugdzorg en de AWBZ is de vraag naar vrijwilligers verder
aan het groeien. Gelukkig lukt het tot nog toe om voor veel openstaande vacatures
vrijwilligers te vinden. Ik hoop dat dit ook in de toekomst zo blijft. Als maatschappelijk begeleider van het project ‘Leren? Gewoon doen!’ werf en ondersteun ik
mensen die niet zo goed kunnen lezen, schrijven en/of rekenen. In september start
alweer een derde groep en men kan zich hiervoor nog steeds opgeven.

VACATUREBANK BERNHEZE

Het Vrijwilligerspunt Bernheze heeft een eigen vacaturebank waar u als vrijwilligersorganisatie uit de
gemeente Bernheze gebruik van kunt maken. Op dit
moment staan er meer dan 100 vacatures online op
de site www.vivaan.nl/bernheze/vrijwilligerspunt. Er
liggen ook vacaturemappen ter inzage voor de bezoekers van de bibliotheek van Heesch, Nistelrode en
Heeswijk-Dinther. Iedere week krijgt een van deze vacatures extra media aandacht in de vorm van ‘de vacature van de week’. ‘De vacature van de week’ komt
op de Vivaansite te staan, wordt o.a. gepubliceerd in
DeMooiBernhezeKrant, WANFM en de diverse digitale sites zoals o.a. www.mooiheesch.nl,
www.moohdl.nl, mooinisseroi.nl.
Op het moment dat u vrijwilligers nodig heeft, kunt
u een berichtje sturen of even bellen met het Vrijwilligerspunt Bernheze. U krijgt dan van ons een vacatureformat digitaal toegestuurd dat u vervolgens kunt
invullen en terug sturen. Aan de hand van dit format
wordt er een vrijwilligersvacature gemaakt die online
gezet wordt. Als u vragen heeft bij het invullen van
het format dan kunt u altijd contact opnemen met het
Vrijwilligerspunt. Op het moment dat de vacature ingevuld is, wordt de vacature van de site gehaald en
uit de vacaturemappen gehaald.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Ank Meertens.
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Join the challenge
Goed voornemen
voor na de vakantie

beste artiest van nederland: Fresku
ZomerNacht festival in Nistelrode strikt ware publiekstrekker!
NISTeLroDe - Zijn naam is Fresku. Afgelopen weekend zorgde hij voor groot spektakel op het Solar Weekend Festival met 25.000 bezoekers (zie foto). 24 Augustus a.s. zal deze spraakmakende artiest optreden op
het gratis toegankelijke ZomerNacht Festival in Nistelrode. De organisatie heeft met Fresku een ware publiekstrekker weten te strikken voor de mensen in Bernheze.

nummer van Ben Cramer coverde
en heeft hij nummers uitgebracht
in samenwerking met artiesten als
Gers Pardoel, Theo Maassen en
Doe Maar. Het werk van Fresku
kenmerkt zich door deze afwisseIngrid van de Wetering

Wandelen goed voor iedereen
U geniet tijdens uw vakantie
natuurlijk van het goede leven!
om de schade beperkt te houden adviseer ik u elke dag even
heerlijk een blokje om te wandelen. Wandelen is laagdrempelig, gratis en kan altijd. Zelfs
met een wandeling rondom uw
vakantieverblijf gaat uw conditie vooruit, komt u beter in uw
vel en uw gemoedstoestand
verbetert.
Wie loopt om af te vallen, moet
ook op de voeding letten. Ingrid
van de Wetering en Marleen
Frunt (running Therapie Bernheze) gaan de uitdaging aan
om u daarmee te begeleiden.
Wij nodigen u uit om uw vakantie goed af te sluiten: JoIN THe
CHALLeNGe en schrijf u in.

strand,
strandsporten
en bijbeHorende
loungemuzieK

Fresku. Afgelopen zaterdag op solar Weekend Festival 2013

Het ZomerNacht Festival belooft
dit jaar een bijzondere dag te worden.
om 15.00 uur ’s middags begint
de gezelligheid op het raadhuisplein in Nistelrode met een heus
strand(je), strandsporten en bijbehorende loungemuziek.

Speciaal voor de kinderen is er
een klimwand en springkussen. In
de avond is er meer spektakel en
vermaak voor jong en oud met de
lokaal beruchte motorbende K5.5,
DJ AUX-2 en live bands zoals Vezpa, In My Tree, Boundless en natuurlijk rapper Fresku.

Ga voor meer informatie naar
www.ingridgewichtsconsulente.nl.

Fresku werd in 2012 door StateAwards verkozen als beste artiest
van Nederland en staat bekend als
een veelzijdig artiest.
Zo speelde hij in de twee New Kids
films, trad hij op in het programma
Ali B op volle toeren waarin hij een

“We willen met Fresku en deze
opzet een groter publiek trekken
uit de hele regio Bernheze en daarmee het beste en vooral gezelligste
gratis festival van Nederland neerzetten”, aldus de jonge en enthousiaste organisatie van het ZomerNacht Festival.

ZATERDAG 10 AUGUSTUS
gaan wij om 10.00 uur open

extra akties
tuinmeubelen
Intratuin Veghel
zondag 11 augustus
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ling tussen ernst en komedie en
het is waarschijnlijk deze combinatie waarom hij zo in de smaak
valt bij zijn steeds groter wordende
fanschare. Altijd weet Fresku zijn
publiek te vermaken en is hij niet
vies van de nodige zelfspot.

Intratuin Veghel, Heuvel 11
0413-350816. Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

wandeldriedaagse Heeswijk-dinther

Wij heten u van
harte welkom bij

Weijen 16 | 5388 HN Nistelrode | 0412 610071

06-20 60 36 56
Schutsboomstraat 4
5384 GT Heesch

www.trimsalonbeautydog.nl

13

Woensdag 7 augustus 2013

bernHeZe

b o uW t

uw bOuwperikelen in bernHeZe bOuwt?
inFO@demOOibernHeZekrant.nl

Een rondje op de bouw…

Sloop oude beekgraafschool bijna afgerond
NISTeLroDe - Nicky Loosveld uit St. Michielsgestel werkzaam bij Dijkhoff BV is alweer druk in de weer met het uitzoeken van de laatste materialen. De tweede week van de
bouwvakvakantie het oude Beekgraafschoolgebouw gesloopt worden. Deze werd in 1974 gebouwd en door de sterke groei van het leerlingenaantal waren er twee keer nieuwe
gedeelten bijgebouwd.
Nu de sloop zijn einde nadert, ziet men achter het karakteristieke gebouw met de typerende punten het nieuwe schoolgebouw, zoals het er sinds maart 2013 staat. In de omgeving
komt dit mooie nieuwe gebouw helemaal tot zijn recht. Nu pas komen ook de prachtige kleuren te voorschijn en ziet men hoe mooi de omgeving aangeplant is door Lipsgroen
Hoveniers, die ook hier met de filosofie van de FeelGoodgarden aan het werk ging en zo een omgeving in balans creëerde.

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

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch
06- 5374 0305
Wilt u uw huis verbouwen
of renoveren?
Een dakraam, dakkapel of
kozijn laten plaatsen?
Jos van Helvoirt
M 0622701637
T 0412-451369
De Ploeg 115
5384 HM Heesch

Jos Pittens
M 0622731465
F 0412-480152
E josse@kpnplanet.nl
I www.jossetimmerwerken.nl

Dan kunt u contact opnemen
met Josse timmerwerken.
Wij verzorgen de complete
uitvoering van uw plannen.

Verbouwen en renoveren

Van Schijndel Tegelhandel

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

gewoon de beste in de regio!

v. Schijndel
Tegelhandel
Natuursteen

Altijd
te
de scherps
en.
aanbieding

n

topkwaliteit
Italiaanse en Spaanse
voor Chinese prijzen!

Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

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

Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

Vanaf 15 2
m
GRATIS
thuisbezor
gd!

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

De koffi
es
altijd kl taat
aa
er is vo r en
GRATIS ldoende
parkeerp
lek!

Wij laten u weer genieten...

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Noorderbaan 8 - Nistelrode - T. 0412-613646 - www.hermeskozijnen.nl
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de nachten van het gevaar 2013
HeeSWIJK-DINTHer – Zo bijzonder uniek, spectaculair, onbeschrijflijk, geweldig, dat de reigers, kikkers,
eenden en zelfs de waterratten zich afvragen wanneer we dit jaar voorbij zullen komen. Waar hebben we het
dan over? Juist. De nachten van het gevaar.

Foto’s: Kirsten van der Heijden

Dit jaar het 17e jaar, op 16, 17 &
18 augustus is het weer zover: De
jaarlijkse Nachten van het Gevaar,
een kanotocht over drie dagen die
de deelnemers door prachtig Brabants natuurschoon voert.
De meest succesvolle ingrediënten
van de afgelopen jaren worden

weer herhaald. Wat te denken
van een optreden van een niet
nader te omschrijven muziekgezelschap op de zaterdagavond
en -nacht bij het kampvuur. Zondagmiddag na afloop van 3 dagen
kanoën een heerlijke en gezellige
barbecue.
Vrijdagavond vertrekt de bus
met deelnemers weer bij Café de
Zwaan om rond de klok van 21.30
uur op de plaats van bestemming

restantenopruiming

www.gsbsierbestrating.nl

VRIJdAG 9 EN zATERdAG 10 augustus 2013
VAN 9.30 TOT 16 UUR BIJ dE

opsLag, graaFseBaan 44 heesCh
(NAAST BOERENBONd / TEGELHAL)

BE
V ERS
S T E E NC E N T R U M BV
www.steencentrum.nl

Canadabaan 10 5388 RT Nistelrode Tel: 0412-613320
SIERBESTRATING • TUINTEGELS • MEGATEGELS • NATUURSTEEN
TUINVERLICHTING • TUINHOUT • TUINHUISJES • BLOKHUTTEN EN MEER

te zijn voor de eerste kilometers.
Zaterdag is de zwaarste dag als het
overgrote deel van het parcours
zal moeten worden afgelegd en de
laatste loodjes zijn voor zondag.
Meer informatie of aanmelden kan
via:
nachtenvanhetgevaar@gmail.com

krant niet op
woensdag
ontvangen?
Laat het ons weten voor
donderdag 15.00 uur,
dan wordt deze nog nabezorgd.
info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170 of
06-22222955.

leeijen electro
• Electrotechniek
• Huishoudtechniek
witgoed, reparatie en verkoop

Achterste Groes 11 • 5384 VG Heesch • 0412 451043
info@leeijen-electro.nl • www.leeijen-electro.nl

Solexrace Heeswijk-dinther

Stof happen voor goed doel
24-uurs Solexrace 2013
HeeSWIJK-DINTHer
Met
teams uit Nederland, Frankrijk en
België wisten de deelnemers door
te halen naar 24 uur solex rijden
met de finish voor het podium.
Voor de derde maal werd het
brandweerteam van rotterdam
de winnaar. 238 rondjes van totaal 845 kilometer. De grootste
winnaar was Kika, die maar liefst
n 25.000,- bij kon schrijven op
hun conto. een prachtig initiatief van de organisatie die elk

jaar weer heel veel energie en
uren steekt in het grote megasolexspektakel in Heeswijk-Dinther. ruim 100 deelnemers, met
echte wedstrijdrijders en ook de
creatieve deelnemers. Met allen
maar een doel: geld ophalen voor
Kika en de eer. Dit was ook de
drijfveer van de gangmakers op
het podium: de bands die er een
groot feest van maakten voor de
volle feesttent en deelnemers.
Foto’s: Jan van Gogh

beugelen

boksen

badminton
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zwemmen

waterpolo

handboogschieten

jeu de boules

korfbal

altior gaat weer beginnen
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

HeeSWIJK-DINTHer- Eindelijk is het dan weer zover, we gaan weer
bijna korfballen. Na een onderbreking van ruim 2 maanden gaat Altior
1 vanaf donderdag 8 augustus de trainingen weer hervatten en gaan
onze overige teams zich vanaf dinsdag 13 augustus klaarstomen voor
biljarten
vissen
skien
snowboarden
kano
een
nieuweduivensport
competitie.judo

schaken

dammen

1cm b

1,2 cm
b
We beginnen
natuurlijk
weer buiten, met de veldcompetitie. Het
belooft ook dit jaar weer ontzettend spannend te worden, buiten
1,4cm b
en binnen. We
hopen dat Altior

autosport

karten
hardlopen

Bernheze sportief

tafeltennis

1 zich blijft handhaven in de Topklasse en misschien zit er zelfs nog
meer in ….. wie weet. De competitie begint weer in het weekend van
31 augustus - 1 september maar
tot dan kaarten/bridgen
zijn er diverse oefenwedstrijden. Het begint op zaterdag
17 augustus voor de junioren A1
en aspiranten B1- C1 en D1 met
een jeugd driekamp bij Celeritas in
Wijbosch.
op zondag 18 augustus laten
Altior 1-2 en 3 hun kunsten weer
zien tijdens een toernooitje op
onze eigen velden. U bent als supporter natuurlijk weer van harte
welkom aan de Droevendaal.
motorsport

reCTIFICATIe

bernhezeloop 2013
Schrijf je nu vast in op www.bernhezeloop.nl
In de voorinschrijving, tot en met 29 augustus, zijn de kosten € 7,00 voor
de halve marathon en € 20,00 per team voor de estafette. Deelname aan
de rabobank jeugdloop is gratis. Je kunt je 31 augustus vanaf 14.00 uur
nog inschrijven bij Sporthal De Zaert bij de start/finish in Heeswijk-Dinther. Kosten zijn dan € 8,50 voor de halve marathon en € 24,00 per team
voor de estafette.
Meer informatie is te vinden op www.bernhezeloop.nl. Vragen of reacties
kun je mailen naar info@bernhezeloop.nl. Daar kun je ook terecht voor
meer informatie over hoe te beginnen met hardlopen. Veel succes en plezier tijdens de voorbereidingen en graag tot ziens bij de Bernhezeloop!
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Jeu de bouleskampioen

VorSTeNBoSCH- Afgelopen zaterdag 21 augustus gehouden werd het 22e Jeu de Boules Toernooi om het
Kampioenschap van Vorstenbosch 2013, nadat op 4 voorafgaande donderdagen voor iedereen de mogelijkheid geweest was om vrij te jeu de boulen.

Stef van Heertum en Bram Rijkers

Foto: Jo van de Berg

er hadden zich 98 teams ingeschreven, die verdeeld werden
over 25 poules.
elk team speelde drie wedstrijden
in de voorronden. De beste 64
teams uit de voorronden gingen
door naar het knock-out systeem.
De teams die eindigden op plaats
65 tot en met 96 gingen verder
in de verliezersronde. Tegelijkertijd werd het jeugdtoernooi op
dezelfde wedstrijddag gehouden.
De jeugd van groep 5, 6, 7 en 8
kon zich inschrijven tussen 11.00
uur en 11.30 uur. om 12.00 uur
startten 22 groepen met hun competitie.
Alle wedstrijden zijn met mooi
weer gespeeld. er was ook aan

de jeugd gedacht in de vorm van
twee springkussens. Na de poulewedstrijden werd om 14.00 uur de
verdeling in grote finale en verliezersfinale bekend gemaakt en voor
2 teams betekende dit het einde
van het toernooi.
Vanaf dit moment werd in het
knock-out systeem de deelname
per speelronde gehalveerd, aangezien alleen de winnaars doorgingen naar de volgende ronde.
rond 15.00 uur werd de finale
van het jeugdtoernooi gespeeld,
met aansluitend hun prijsuitreiking. De uitslag was als volgt: 1e
Stef v. Heertum & Bram rijkers, 2e
werden Stan v. Asseldonk & Mark

Vloet. een 3e plaats was er voor
Teun v. Lith & Jasper Kanters.
Vanaf de achste finales voor de
winnaarsronde werd gespeeld op
de grindbanen, de kwartfinalisten
van de verliezersronde mochten
ook hun geluk beproeven op het
grind. Bij de verliezersronde won
het team van onno Vloet, edwin
Bos en Sander Vogels en het team
van Peter Schapendonk, Margerie
Schapendonk en Frans raaijmakers werd tweede.
Bij de finalewedstrijden van de
winnaarsronde werd het team
van Guus Geenen, Mark v. Kessel
en ruud Donkers tweede, en het
team van Geert Schapendonk, Peter raaijmakers en Fank v.d. Pass
derde.
Als winnaars van het 22e toernooi
om het kampioensschap van Vorstenbosch kwamen Paul Heerkens,
Arie Steenbakkers en Bert vd Wetering uit de bus. Na afloop was
er nog een gezellige nazit voor de
deelnemers.
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EVENEMENTEN
8 auGustus
avondwandel3daagse kleinschalig wonen kloosterhof /
laarstede
locatie: Kloosterhof nistelrode
kindervakantieweek HDl
locatie: Heibloemsedijk
Heeswijk-dinther & rondom
de Wis loosbroek
mini Heesch
kindervakantieweek
locatie: Bomenpark Heesch
kindervakantieweek
Vorstenbosch
locatie: Blokhut Vorstenbosch
9 auGustus
mini Heesch
kindervakantieweek
locatie: Bomenpark Heesch
the Godmother
locatie: Kersouwe
Heeswijk-dinther
kindervakantieweek HDl
locatie: Heibloemsedijk
Heeswijk-dinther & rondom de
Wis loosbroek
kindervakantieweek
Vorstenbosch
locatie: Blokhut Vorstenbosch
opening Wolletjes
locatie: Weijen 16 nistelrode
Pagina 12
10 auGustus
nistelrodese jeu de boules
kampioenschappen 2013
locatie: de Gildenhof nistelrode
kermis
locatie: loosbroek
Pagina 10

japanse theeceremonie
locatie: Fazanterie de rooie
Hoeve Heeswijk-dinther

nachten van het gevaar
locatie: Heeswijk-dinther
Pagina 14

the Godmother
locatie: Kersouwe
Heeswijk-dinther

publieksavond sterrenwacht
Halley
locatie: Halleyweg Heesch
Pagina 3

opening plein centrum
loosbroek
locatie: loosbroek
Pagina 10
kienen
locatie: Café Zaal elsie
Heeswijk-dinther
live muziek van de
Hannemannen
locatie: Aquarest
Heeswijk-dinther
12 auGustus
Gratis inloopspreekuur
liebrand ruijs advocaten
locatie: Kerkstraat 2a Heesch
kermis
locatie: loosbroek
Pagina 10
Vrij bridgen/zomerdrive
locatie: C.C. servaes
Heeswijk-dinther
13 auGustus
zonneochtend
locatie: CC nesterlé nistelrode
kermis
locatie: loosbroek
Pagina 10
opening speeltoestel
voor ouderen
locatie: laverhof
Heeswijk-dinther
Pagina 4
14 auGustus

rockin’Wood
locatie: Kersouwe
Heeswijk-dinther

opening van de
pastoor maasstraat
locatie: Pastoor Maasstraat
Heeswijk-dinther

11 auGustus
kermis
locatie: loosbroek
Pagina 10
Dinthers tuinfeest
locatie: ontmoetingstuin
Heeswijk-dinther
Pagina 5

17 auGustus

zomerdagen Centrum maia
locatie: d’n eekhoorn, rukven
2A, Heeswijk dinther
Workshop muziekbende
locatie: CC nesterlé nistelrode
Pagina 5
21 auGustus

DI-reCt in concert
locatie: Kersouwe
Heeswijk-dinther
jeu de boules toernooi
met bbQ
locatie: Aquarest
Heeswijk-dinther
nachten van het gevaar
locatie: Heeswijk-dinther
Pagina 14
18 auGustus
zilveren jubileum stg. vrienden van onze missionarissen
locatie: CC nesterlé nistelrode
Pagina 6
the Godmother
locatie: Kersouwe
Heeswijk-dinther

zomerdagen Centrum maia
locatie: d’n eekhoorn,
rukven 2A, Heeswijk dinther
Wandel3daagse loosbroek
locatie: start de Wis loosbroek
Workshop slagwerkfeest
locatie: CC nesterlé nistelrode
Pagina 5
22 auGustus
zomerdagen Centrum maia
locatie: d’n eekhoorn,
rukven 2A, Heeswijk dinther
Wandel3daagse loosbroek
locatie: start de Wis loosbroek
Workshop mandalatekenen
locatie: Palmenweg nistelrode
Pagina 5

kienen
locatie: Café Zaal elsie
Heeswijk-dinther

23 auGustus

zonnemiddag sterrenwacht
Halley
locatie: Halleyweg Heesch
Pagina 3
Vliegshow modelvliegtuigclub the Wings
locatie: Hoenderbosscheweg
nistelrode
Pagina 2
familie puzzelfietstocht
locatie: CC nesterlé nistelrode
Pagina 6
nachten van het gevaar
locatie: Heeswijk-dinther
Pagina 14

16 auGustus

19 auGustus

zomerworkshop
mandalatekenen
locatie: theehuis Fluitenkruid
dreumel
Pagina 5

Gratis inloopspreekuur
liebrand ruijs advocaten
locatie: Kerkstraat 2a Heesch

the Godmother
locatie: Kersouwe
Heeswijk-dinther

20 auGustus

Vrij bridgen / zomerdrive
locatie: C.C. servaes
Heeswijk-dinther

zomerdagen Centrum maia
locatie: d’n eekhoorn,
rukven 2A, Heeswijk dinther
Wandel3daagse loosbroek
locatie: start de Wis loosbroek
the Godmother
locatie: Kersouwe
Heeswijk-dinther
open Dag eijnderic
locatie: Zijlstraat 1a
Heeswijk-dinther

Heemschuur opengesteld
locatie: schoonstraat 35 Heesch
rommelmarkt
locatie: over den dries/
de Hoef nistelrode
the Godmother
locatie: Kersouwe
Heeswijk-dinther
kienen
locatie: Café Zaal elsie
Heeswijk-dinther
optreden the Greyhounds
locatie: Muziekkiosk nistelrode
26 auGustus
Gratis inloopspreekuur
liebrand ruijs advocaten
locatie: Kerkstraat 2a Heesch
Vrij bridgen/zomerdrive
locatie: C.C. servaes
Heeswijk-dinther
30 auGustus
Drive in movie
locatie: dorpsstraat 22
loosbroek
june noa
locatie: Kersouwe
Heeswijk-dinther
31 auGustus
bernhezeloop
Pagina 15
forelweekend
locatie: Visvijver de Meuwel
nistelrode
racoon in concert
locatie: Kersouwe
Heeswijk-dinther

24 auGustus
zomernachtfestival
locatie: raadhuisplein nistelrode
Pagina 12
mark van de Veerdonk;
Weltebarsten
locatie: Kersouwe
Heeswijk-dinther
25 auGustus
Wheels for fun
locatie: raadhuisplein 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

