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Stichting cultureel centrum nesterlé
ziet uit naar tweede seizoen

ren
Voor Bernhezena
ren
Door Bernhezena

NIEUWE TICKETSERVICE DIGITALE KAARTVERKOOP VOOR HET THEATER ONLINE OP WWW.NESTERLE.NL
NISTELRODE – De nieuwe ticketservice op de kleurrijke website van CC Nesterlé is een welkome aanvulling
op alle faciliteiten waarin het cultureel centrum in Nistelrode al voorziet. Nestelré, gevestigd in de voormalige jongensschool en die gerenoveerd en uitgebreid is tot een prachtig en veelzijdig centrum, heeft de website aangepast zodat het programma eruit springt en het reserveren van kaarten voor evenementen digitaal
makkelijker worden. De primeur is voor ‘De Kleine Zeemeermin’.
de nieuwe website al te reserveren.
De theatergroep speelt zondagmiddag 14 september ‘De Kleine
Zeemeermin’; een vrolijke, spannende, muzikale en verrassende
voorstelling voor jong en oud.

CC Nesterlé werd op 5 april 2013
bouwkundig opgeleverd en op 25
juni 2013 mocht Stichting Cultureel Centrum Nesterlé de sleutel in
ontvangst nemen. Vele vrijwilligers
zijn intussen actief in het centrum

Het bestuur van CC Nesterlé is
trots dat het stuk in dit theater gebracht wordt. Een van de hoofdrolspelers van deze kindervoorstelling is Anne van den Heuvel. Anne
is regisseur van toneelvereniging
‘Efkes Anders’ in Nistelrode. Veel
bezoekers hebben afgelopen seizoen kunnen genieten van het resultaat van haar regie-talent in de
uitvoering van ‘Raspaardjes’.

De ticketservice is er daar een van
én ‘De Kleine Zeemeermin’ kaartverkoop zal de spits afbijten, waarna er nog velen gaan volgen. Na
dit introductiejaar wordt de communicatie uitgebreid, waarvan de
nieuwe website een begin is. En
een primeur: de Facebookpagina
van Nesterlé is ook online. Op
deze manier, via de verschillende
media die gemeente Bernheze rijk

is, zullen de inwoners van Nistelrode en heel Bernheze op de hoogte
gehouden worden.

Het eerste jaar na de opening kan
met tevredenheid afgesloten worden, maar heeft weer vele verbeterpunten en ideeën opgeleverd
voor het nieuwe seizoen.
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De Kleine Zeemeermin gebracht
door theatergroep Frits: Zondag
14 september, aanvang 14.30 uur,
entreekaarten € 5,-.
Zie pagina 19.
www.nesterle.nl

Jeugd zomernachtfestival
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‘in het mooie theater De vrolijke,
spannenDe, muzikale en verrassenDe
voorstelling voor jong en ouD’
en zorgen voor de gastvrijheid bij
de vele activiteiten.
Het eerste optreden in dit nieuwe
seizoen staat op naam van Theatergroep Frits en de kaartjes zijn op

Vrijwilliger van de maand

Twee generaties
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Theaterzaal CC Nesterlé

Foto: Marcel van der Steen

Mooi in Bernheze

Kermis Loosbroek

Wij wensen alle kinderen
veel plezier tijdens de
kindervakantieweek
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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
Opening Jeugd- en gezinsvierdaagse Heeswijk-Dinther

MG meets Morgan IV Nistelrode Fiets3daagse Bernheze
DeMooiBernhezeKrant is twee weken niet verschenen, maar redactie en fotografen hebben niet stilgezeten. Tijdens de evenementen
die door de thuisblijvers goed bezocht werden, maakten onze fotografen mooie impressies die op MooiNisseroi.nl, MooiHDL.nl en
MooiHeesch.nl al veel werden bekeken. Ook is de agenda weer
aangevuld. Heb je nog agendapunten die op de agenda horen van
een van de websites? Vul het contactformulier in op de website.

P.S.
Kijk op pagina 9
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’t Dorp 108, HEESCH | 0412 451523

www.fietsplezierheesch.nl
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Eten, drinken & uitgaan

COLOFON

DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag
Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl
Website
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams
Debby van Nistelrooy
Nina Mulder
Rob Aarts
Matthijs van Lierop
Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Linder
Lianne Gabriëls
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Gegrilde champignons
Voor
4 personen

Boodschappenlijstje

pignons
500 gram (reuzen)cham
3 eetlepels olijfolie

Fotografie
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Rian van Schijndel
Aanlevertijden
Kopij/redactie/advertenties:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
verkoop@bernhezemedia.com
Bezorgklachten
office@bernhezemedia.com
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.

PEFC/30-31-421

Column

Lekker eten
met onze
tapasbroden…

Bereiding

Verwarm de grill voor.
Borstel de champignons schoon en smeer ze in met wat olie.
Leg ze op een bakplaat en grill elke kant ongeveer 4 minuten, hou ze wel
in de gaten dat ze niet te bruin worden.
Hak de blaadjes van 3 takjes basilicum fijn en doe de rest van de olie hierbij.
Pers de knoflookteen uit boven de olie.
Leg de gegrilde champignons op een (voorverwarmde) schotel. Bedruppel
ze met een beetje citroensap en bestrijk ze met de knoflook-basilicum-olie.

Heeft u ook zo’n vrouw of man
die lekker kan koken?
Die in de keuken elke dag iets
tevoorschijn tovert waar veel
restaurants niet aan kunnen tippen?
Zo iemand die van elke maaltijd weer iets maakt waarvan je
telkens weer zegt: ‘Wat heb ik héérlijk gegeten…’?
Leuk is dat hè? Zo’n man heb ik ook. Die kokkerelt wat af.
Ik heb ook zo’n vader en drie broers die voor elkaar niet onder
doen achter het fornuis.
En ze vinden het nog leuk ook.

En heren, dan vraagt u uw vrouw om het
een beetje gezellig te maken terwijl u in
no-time iets lekkers op tafel tovert

TIJDENS DE VAKANTIE
ZIJN WE GEWOON OPEN
Lunch - Diner - Borrel - Terras
Het team van de brasserie
wenst iedereen een fijne vakantie
Voor meer info: www.ouderaadhuisheesch.nl
Brasserie ’t oude Raadhuis | ’t Dorp 61 | 5384 MB Heesch
0412 - 473079 | info@ouderaadhuisheesch.nl

Vadebo
culinair
Het Geleer 3 - Dinther - info@vadeboculinair.nl - 06 134 316 87
• Workshop Sushi bij u thuis
• Buffetten warm / koud
• Schalen huisgemaakte (rundvlees)salade
• Webshop met hapjes
Guido & Mariëlle van den Boom - www.vadeboculinair.nl

Thuis ben ik degene die dan voor de entourage zorgt (kan ook wel
een beetje koken hoor :-). Lekkere wijnen, gezellig gedekte tafel,
buiten eten met lantaarntjes in de bomen…
Met dit mooie weer wordt de barbeceu voor de dag gehaald of ik
maak een lekkere salade. En daar hoort brood bij.
Onze tapasbroden beginnen zo langzamerhand wereldberoemd te
worden in Heesch en omgeving.
Natuurlijk, we maken ook ‘gewoon’ stokbrood, wat ook echt
lekker is maar eens een keer wat anders is juist zo leuk.
Focaccia met tomaat en knoflook, olijvenbrood, Tex Mex brood
met spaanse pepertjes, notengaard met een vleugje zeezout…
Mijn broer Harm duikt zo af en toe eens in de koelkast om een
brood te maken onder het motto van ‘what’s in the fridge’. Daar
komen altijd lekkere verrassende broden uit.
Het leuke vind ik altijd dat onze klanten het ook leuk vinden om
verrast te worden.
‘Wat heb je nu weer gebakken?’
Met onze tapasbroden kun je alle kanten op.
Bereid een lekkere lunch met gevulde focaccia bijvoorbeeld met
kruidenkaas en gerookte zalm. Of kruidig kretabrood met sla,
gyrosvlees en knoflooksaus. Zo makkelijk en o zo lekker.
En heren, dan vraagt u uw vrouw om het een beetje gezellig te
maken terwijl u in no-time iets lekkers op tafel tovert.
Nog een paar fijne zomerse weken gewenst en smakelijk eten
natuurlijk!
Lizzy Lamers-Green
De bakkers Lamers

Voor de lekkerste

Advertorial

Stichting Kloosterkapel Vorstenbosch
Indië herdenking in de Kloosterkapel
Vorstenbosch
culturele en educatieve ontmoetingsplaats

VORSTENBOSCH - De Stichting Kloosterkapel Vorstenbosch houdt op
vrijdag 15 augustus voor de eerste maal een Indië herdenking in de
Kloosterkapel.
Dit gebeurt in samenwerking met
Inge Dümpel, radiomaakster en
verslaggeefster en Joyce Radesey
van ’t Indisch Atelier in Eindhoven.
De avond is bedoeld voor iedereen
die zich met Indonesië verbonden
voelt. Ruim zeventig jaar na de oorlog (in 1945 capituleerde Japan) is
er langzaamaan een schat aan informatie bovengekomen. Lijsten
met namen van mannen die afge-

bakkerij

1 teentje knoflook
4 takjes basilicum
1 eetlepel citroensap

Administratie:
Heidi Verwijst
office@bernhezemedia.com
Wendy van Grunsven
Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving

Advertorial

voerd werden naar Birma, om de
beruchte spoorlijn te bouwen, naar
Japan om er in de mijnen te werken
en in de vele interneringskampen in
Zuidoost Azië. Lijsten met namen
van vrouwen en kinderen die geïnterneerd werden in de burgerkampen. Kille cijfers en getallen. Het
programma begint om 18.30 uur
en ziet er als volgt uit:
- aanvang herdenking

- welkomstwoord en inleiding
- monoloog ‘Ik beken’
- de ‘Last Post’
- 1 minuut stilte
Na het officiële gedeelte, van ongeveer een uur, is er gelegenheid om
na te praten en naar muziek te luisteren, met een hapje en een drankje. Het boek ‘Ik beken’ van Elise G.
Lengkeek zal te koop zijn, evenals
batik en artikelen van de Wereldwinkel. De entree is € 2,-. Vanwege
het beperkte aantal plaatsen is het
raadzaam vooraf op te geven via
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

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

‘VAKANTIE’ SALADES
gebruik je de olie & azijnen
van Bon Fromage...
TIP:
witte wijn
vanille azijn,
mangodressing
of mediterraanse olie
‘t Dorp 69 in Heesch
T. 0412 - 453759 en
bij de bakkers Lamers
in de Heihoek in Oss

Voor meer informatie

www.bonfromage.nl
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VRĲWILLIgER

van de maand

Sportvrijwilliger van het jaar 1999 en nog
altijd paraat én de handen uit de mouwen

Gerrit bij zijn vogels

VORSTENBOSCH – “Gerrit was – voordat hij met mij trouwde – getrouwd met Vorstenbossche Boys.” Maria
van der Zanden uit Vorstenbosch zegt het met een lach. “Ik wist dat wel, maar heb me toch wel eens achter
de oren gekrabd.”Als eerbetoon kreeg het echtpaar op hun trouwdag de levende bok Thijs, de mascotte van
de voetbalclub, cadeau.

Gerrit en Maria, die twintig jaar bij
de Zonnebloem werkten, komen
allebei uit een gezin van twaalf
kinderen en weten van aanpakken. Het uitzetten van de KBO
fietstocht van 35 kilometer met
koffiepauze bijvoorbeeld, met 25
deelnemers. “De oudste is liefst 89
jaar en die fietst nog steeds mee.
Zo mooi”, zegt Gerrit.

Het boek over 50 jaar Vorstenbossche Boys wordt erbij gehaald, om
te laten zien wat er in bijna 50 jaar
vrijwilligerswerk voorbij kan trekken. Bijna bij elke gebeurtenis heeft
Gerrit of Maria wel ‘n verhaal. Gerrit heeft niet voor niks 36 jaar in het
bestuur gezeten en daarnaast alles
gedaan wat bij een voetbalclub
komt kijken; van scheidsrechter tot

Ik blijf doorgaan
Gerrit kan het klussen niet laten.
Naast de klusjes op de voetbalclub,
zoals inventariseren van nieuwe
benodigdheden, doet hij ‘dingen’
voor de kerk, de carnavalsclub en
het gilde. Hij fokt vogeltjes voor
tentoonstellingen en helpt zijn
dochter bij de renovatie van het
huis. Maar toch, het overgrote ge-

Gerrit en Maria van der Zanden met het boek 50 jaar Vorstenbossche Boys
Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

jeugdleider en van bouwvakker tot
de maandagmiddagploeg, waarbij
hij nu met nog zes andere gepensioneerde mannen op het sportveld
klust.
Samen een team
Hoewel Maria eens verzuchtte dat
hij zijn bed beter bij de voetbalclub
neer kon zetten, heeft ze Gerrit

altijd gesteund en is vaak meegegaan voor hand- en spandiensten.
Thuis hield zij de boel draaiende
met de kinderen, terwijl Gerrit, met
het bouwteam, de handen uit de
mouwen stak als bouwpastoor en
metselaar voor het nieuwe clublokaal. Dat deed hij naast zijn werk
voor de boterham op de bouw.
‘Overuren draaien’ noemen ze dat.

doe mee met de vakantie-fotowedstrijd
Laat je inspireren door het onderwerp: Kleur
De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden. Iedere deelnemer aan de wedstrijd mag maximaal 3 foto’s
sturen naar de redactie van DeMooiBernhezeKrant. Stuur de foto’s naar: info@demooibernhezekrant.nl met
vermelding: fotowedstrijd. Vergeet in de email niet, duidelijk je naam, adres en telefoonnummer te vermelden.
Insturen t/m 24 augustus 2014.
DE TE WINNEN PRIJZEN ZIJN: 1e PrIJS Life & Garden Heesch, cadeaubon € 50,-. 2e PrIJS Life & Garden
Heesch, cadeaubon € 30,-. 3e PrIJS Life & Garden Heesch, cadeaubon € 20,-.

deelte van de tijd, vinden we Gerrit op het sportveld: “Die rit is zo
bekend, daar rijdt m’n fiets vanzelf
naartoe. Het is allemaal wel gemakkelijker geworden. Het sproeien gaat automatisch, niks meer
water uit de pomp. De jeugd heeft

bijna bij elke
gebeurtenis een
VerHaaL
meer geld en zal echt geen 50 jaar
vrijwilliger zijn. Maar de mentaliteit
is in grote lijnen hetzelfde gebleven. Vroeger had je weleens iets
en nu ook.” Hoe lang nog? “Als
ik gezond blijf, blijf ik doorgaan.”

DE OPLOSSING
vOOr
SAMEN MAKEN
uw
WEvErzEkErINGSzaak
HET VERSCHIL,IS

ELKE DAGTaak!!
OPNIEUW!
ONzE
Laat uw huidige verzekeringspakket
door ons geheel vrijblijvend vergelijken
op kwaliteit en prijs.

Geldig van 20 tot en met 24 augustus
I.v.m. vakantie reserveren via contactformulier
op www.hetsentiment.nl
Toos VersTraTen & VioleT Van Dooren

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

open ma t/m zo
van 10.00 tot 23.00 uur
www.bomenpark.nl
0412 473074

EN
S

4 gangen ALL IN MENU
voor € 50,- p.p.

lunch
diner
borrel
terras
feestje
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Terug van vakantie

Loop eens
neem
binnen of
contact op

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-291205
of 0413-291980
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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 13 augustus 2014
Advertorial

gezond op het juiste
gewicht blijven

NISTELRODE - Heeft u het ook wel eens? Er gebeurt iets in uw omgeving, iemand heeft letsel opgelopen. Wat moet ik doen? En wat mag ik
niet doen? Een cursus EHBO is dan een ideale oplossing: u kunt direct
optreden en een slachtoffer helpen.

Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860

EHBO vereniging Nistelrode start
op maandag 8 september met een
cursus basis EHBO (bij voldoende
deelname) in het EHBO lokaal in
het Dorpshuis te Nistelrode.
Tijdens deze cursus wordt geleerd
een slachtoffer te benaderen, te
beoordelen wat het slachtoffer
mankeert en hoe hulp te verlenen.
Men leert levensreddend te handelen, verbandleer en AED bedienen
en deskundige hulp in te schakelen.
Tijdens de cursus wordt gebruik
gemaakt van LOTUS slachtoffers.

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

aanmelden: cursus eHBo

De cursus wordt gegeven volgens
de regels van het Oranje Kruis, in
12 avonden. De cursus wordt afgesloten met een examen, afgenomen door examinatoren van het
Oranje Kruis. Geslaagde cursisten
ontvangen een erkend diploma.
Kosten: € 175,-, inclusief boekje
en diploma. Cursisten zijn tevens
1 jaar gratis lid van EHBO vereniging Nistelrode. Aanmelden kan bij
het secretariaat: L. Hendriks, Blauwesteenweg 31 te Nistelrode of
lambert-hendriks@home.nl.
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men de meeste mensen in gewicht aan, het is dan de
kunst
omtegen
weer
op
het oude gewicht terug te komen. De praktijk voor natuurgeneeskunde
van Marianne van Lith uit Nistelrode kan daarbij helpen.

Sinds mei 2014 is Marianne van
Lith-van de Veerdonk in het bezit
van haar diploma voor voedingscoach. Voeding is belangrijk wanneer men klachten heeft. Maar
misschien is het nog belangrijker
om preventief gezonde voeding te
eten om zo gezond mogelijk en op
het juiste gewicht te blijven.
De zienswijze die Marianne van
Lith op voeding heeft, is anders

dan de Schijf van Vijf die we nu
kennen. Zij kijkt terug naar wat en
hoe men vroeger at, in feite is het
terug naar de basis van de voeding
die men vroeger tegen kwam op
jacht naar voedsel. Marianne verzorgt ook kookworkshops met als
thema gezonde en ‘oervoeding’ in
groepjes van 4-5 personen.
Voor meer info:
www.mariannevanlith.nl

Altijd een AED binnen bereik:
- Bij u thuis
- In de buurt

- Bij uw bedrijf
- Bij uw vereniging

Altijd een AED binnen bereik:

AED verkoop, advies, training
- BIJ-UEHBO
THUIS cursus
IN
UW
BUURT
via E-learning én praktijk.
BIJ
UW
BEDRIJF
Oók: EHBO aan kinderen
BIJ
UW
VERENIGING
Verplicht voor gastouders en kinderopvang
Heeswijk-Dinther - 06-44648681 - 0413-291070 - aed-thuis@home.nl

W W W. A E D - TH U I S . N L

www.aed-thuis.nl

Sportmassage | Ontspanningsmassage | Chronische klachten | Brabantse Hammam

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

Tijd voor mensen!
Dat is waar het bij de medewerkers van Interzorg om draait.
Ze zijn trots en enthousiast.
Zon, zee, zomer… genieten en relaxen.
Vooral geen gedoe. En er op elk moment
tóch perfect verzorgd uitzien. Hoe?
Met permanente make-up!

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

De jeugdigheids
innovator voor het
gezicht.
De slankheidsactivator
voor het lichaam.

Meer informatie

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

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

www.annelies-aarts.nlfrom A to Beautiful

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

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

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

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

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

info@interzorgthuiszorg.nl
www.interzorgthuiszorg.nl
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4 rozijnenbollednjes naar keuze,
6 harde broo od
1 Frans stokbro

6-witpte apicocpukntjes,

Stuur een foto op naar info@bakkerij-lamers.nl ;
de leukste/bijzonderste krijgt van ons het volgende
sixpack kado! Omdat we elke dag om 7 uur
open zijn, pik je lekker vroeg zo’n
6-pack op en kun je op weg.

Waar stoppen jullie met je 6-pack?
De hele zomer lang kun je genieten van verse geurende broodjes en ’n knapperig stokbroodje.
Makkelijk onderweg, heerlijk bij ’n picknickof bij het ontbijt.

de bakkers Lamers

even bijtanken…
OOk
k vOOr de verspreiding
van uw fOlders

Mgr. van Oorschotstraat 9 - Heeswijk-Dinther - 0413-291446
www.restaurantnegen.nl - info@restaurantnegen.nl

Reageer naar onderstaande gegevens

Op zOek naar werk?

* Programma 6,
bij 10L getankt

Hescheweg 223 - OSS

Altijd
goedkoop
tanken
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Teun van Zoggel

Ze vertelde over haar plannen
voor het formeren van een band,
terwijl we samen een bakkie koffie dronken. Ik heb toen geluisterd
naar haar muziek en was onder de
indruk”, vertelt Teun, die besloot
om mee te doen met de band. Al
ruim een halfjaar wordt er veel gerepeteerd en sinds enkele maanden plukt Kovacs daar de vruchten
van. De band heeft nu nationale
bekendheid opgebouwd.

Voor meer informatie over
Kovacs: www.kovacsmusic.com
Zondag 17 augustus speelt de
band op Lowlands en vanaf september speelt Kovacs ook in het
buitenland.

Ik heb de ambitie om nog groter te worden
met Kovacs en om het hoogste niveau te halen
“Ik heb regelmatig contact gehouden met haar en we waren geïnteresseerd in elkaars ontwikkeling.
In december nam Sharon Kovacs,
een bekende van Teun, contact op
met de Heeswijkse drummer. Samen met Oscar Holleman, de producer van onder andere Krezip en
Within Temptation, zocht zij naar
leden voor een band. “Sharon
leerde ik kennen op Rock City Institute in Eindhoven”, vertelt Teun,
inmiddels derdejaarsstudent aan
het conservatorium in Rotterdam.

“We hebben veel promotie-optredens gehad, onder andere bij De
Wereld Draait Door. Dat was super
natuurlijk. Inmiddels speelden we
ook al op festivals, zoals Bospop,
North Sea Jazz en de Zwarte Cross.
Ook helemaal geweldig’’, aldus
een enthousiaste Teun.
De muziek van Kovacs is regelmatig te horen op radiozenders als
3FM, waar ze ook ‘serious talent’
zijn en Radio6, waar ze ‘Soul&Jazz’
talent zijn. Het nummer My Love
bereikte een hoge positie in verschillende Charts in Nederland.

Dat deze band zo groot zou worden, had ik niet verwacht. Ik heb
de ambitie om nog groter te worden met Kovacs en om het hoogste niveau te halen. Met deze band
hoop ik lang bezig te blijven.’’
Teun is blij met het opkomende
succes van Kovacs. Dat succes betekent niet dat hij stopt met school.
“School maak ik af, maar Kovacs
heeft prioriteit. Toen Sharon mij bij
de band vroeg, wist ik dat er kansen lagen voor mij.

HEESWIJK-DINTHER - Drummer Teun van Zoggel (23) uit Heeswijk-Dinther sloeg als kind met stokken op
pannen en slaat inmiddels met succes op het drumstel in de band Kovacs. “Ik had nooit verwacht dat deze
band zo groot zou worden.”

Teun: ‘We hebben veel promotie-optredens gehad, onder andere bij De Wereld Draait Door’

Heeswijkse drummer aan vooravond van doorbraak
Woensdag 13 augustus 2014
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Woensdag 13 augustus 2014

Bernhezefamilieberichten
in memoriam

in memoriam

Harrie Smits

Twan Smits
Daarnaast stond Harrie altijd voor onze vereniging klaar, van de loterijverkoop tot aan
de oud-ijzeractie. Harrie was daar!
Harmonie Sint Servaes was zijn alles. Tot aan
zijn dood op 30 juli jl. bleef hij ZIJN vereniging trouw en is met recht Erelid van onze
vereniging. Vorig jaar mochten wij nog een
speciaal jubileumconcert voor hem houden
in Laverhof, waar hij de laatste jaren woonde.
75 Jaar lid van onze vereniging, dat was zelfs
voor de Brabantse Muziekbond uniek. Gedragen door vier (ex)voorzitters begeleidden
we Harrie Smits op dinsdag 5 augustus jl.
naar zijn laatste rustplaats.

Harrie Smits werd op 1 september 1925 geboren in Dinther. Als 11-jarige jongen sloot
hij zich aan bij harmonie Sint Servaes en al op
zijn 14e werd duidelijk dat hier sprake was
van een uitzonderlijk muzikaal talent.
Harrie bespeelde de trompet en nam ieder
die hij ontmoette mee in zijn liefde voor de
muziek. Hij leidde jonge muzikanten op en
speelde mee in vele muziekgezelschappen in
Dinther en ver daarbuiten.

ZIJN harmonie luisterde de afscheidsdienst in
de Sint Servatiuskerk op, met prachtige harmoniemuziek. Het Bernhezer Senioren Orkest ondersteunde hierbij.
We gedenken een grote, krachtige en gewone man, met een zeer bijzonder muzikaal
talent. Harmonie Sint Servaes stond bij hem
op één, dat ging vóór alles.
Harrie, bedankt voor alles! We zullen je niet
vergeten…
Namens alle leden,
Lambert van der Ven
voorzitter harmonie Sint Servaes - Dinther

Twan Smits werd op 5 december 1972 geboren in Dinther. Sinds 1983 is hij voor harmonie Sint Servaes actief geweest. Eerst ontwikkelde hij zich op de bariton tot een zeer
verdienstelijk muzikant. Later bespeelde hij
de schuiftrombone, welke hij zich op latere
leeftijd eigen maakte. Twan slaagde erin de
bedoelingen van de componist in het bespelen van het instrument tot uitdrukking te
brengen. Al snel bleek dat Twan meer in zijn
mars had dan spelen alleen. Hij speelde mee

in diverse blaaskapellen als het Herremenieke, de Kornuiten, de Raddraaiers en natuurlijk de Bokkebloazers. Deze door zijn vader
Wim opgerichte blaaskapel werd de laatste
15 jaar muzikaal geleid door Twan.
Helaas maakte een ziekte een einde aan
zijn muzikale mogelijkheden. In het najaar
van 2010 werd bij Twan ALS geconstateerd.
Twan liet zich niet uit het veld slaan en met
groot optimisme ging hij de ziekte te lijf. Hij
liet zijn geliefde bariton aanpassen, zodat hij
ook tijdens zijn ziekte hier op door kon spelen. In 2011 mochten we Twan op zijn huwelijksfeest huldigen vanwege zijn 25-jarig
muziekjubileum. De laatste jaren volgde hij
de verrichtingen van de vereniging wat meer
op afstand, maar heeft hij wel de totstandkoming van De Muziekfabriek nog meegemaakt. Afgelopen vrijdag 8 augustus, een
week na zijn overlijden, hebben we met harmonieklanken afscheid van Twan genomen
in een afscheidsdienst in de Sint Servatiuskerk in Dinther. We gedenken een ras-muziekant pur-sang, lid uit de grote Smitstraditie in onze vereniging, die op zijn eigen,
soms eigenwijze wijze, ons liet genieten van
zijn enorme muzikale talent. Twan, bedankt
voor alles! We zullen je niet vergeten…
Namens alle leden,
Lambert van der Ven
voorzitter harmonie Sint Servaes - Dinther

Diamanten bruiloft in Heesch
Lee van Bakel en Thea van Bakel - van de Kamp
HEESCH - Zestig jaar geleden zijn Lee en Thea van Bakel – van de Kamp
getrouwd in de grote kerk in Heesch. Ze gingen wonen in de Amelsestraat, tegenwoordig Amelseind genoemd.

Bernhezefamilieberichten

Thea en Lee

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. 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 familie-bericht al bevat. Laat u eens informeren over de mogelijkheden. T. 0412-795170.

Het huis in de Amelsestraat is ver- Lee jarenlang als voorman bij Diodwenen tijdens de aanleg
van15deen zondag
synth in16Oss.
Zijn collega’s werkzaterdag
maart
huidige A59. In dit kleine huis zijn ten graag met hem vanwege zijn
de zes kinderen geboren die Thea toewijding en grote collegialiteit.
dag
ongezin.
en Lee samen kregen. Later ver- Thea was de spil
van
. zhet
a.s
huisden ze naar hun woning in de Ze was altijd thuis wanneer
derzes
t
16 maa
Molenstraat waar ze nu nog sa- kinderen uit school kwamen. Met
enduur
men wonen.
haar goedlachsheidge
enopgastvrij.00
n 11.00 tot 17
va
In zijn werkzame leven werkte heid was het altijd een zoete inval

geboorte

Opening kampeerseizoen
Foto: Marcel van der Steen

van vriendjes en vriendinnetjes. Er
was altijd ruimte voor gezelligheid,
een opbeurend woordje of iets te
drinken en te eten. Lee en Thea
waren bij nader inzien hun tijd ver
vooruit op het gebied van emancipatie. Als een hecht team zorgden
ze gezamenlijk voor de kinderen
en het huishouden. In die tijd was
dat zeker niet gewoon. Een aantal
kinderen kreeg de muzikaliteit met
de paplepel ingegoten van Thea,
die altijd liedjes zong tijdens haar
bezigheden.
24 Jaar geleden ging hun jongste
dochter als laatste het huis uit.
Sindsdien besteedden Thea en
Lee veel tijd aan hun grote hobby:
fietsen. Met z’n tweeën, maar ook
met broers en zussen fietsten ze
vele uren. Er zijn jaren bij geweest
dat ze meer dan 15.000 km per
jaar fietsten.
Op zondagmorgen is het nog
steeds de zoete inval bij Lee en
Thea. Hun woonkamer zit dan vol
met kinderen, kleinkinderen en inmiddels ook achterkleinkinderen.
De jubileum trouwdag van Lee en
Thea hebben ze met de gehele familie en vrienden gevierd bij Restaurant De Waard in Heesch.

CARAVAN & CAMPER

Caravan huren?
KOrtingen SCHADE
Bezoek
HERSTEL!!!

tot € 4.000,-

op caravans
www.mooiheesch.nl
movers
www.mooinisseroi.nl
Diverse movers vanaf
€ 695,www.mooihdl.nl
o.a. truma, Enduro,
PowrMover en al-Ko

INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

vóór 11 juli en na 22 augustus:

3 weken huren
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
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De oorlog 40-45 en de
Meierijsche Museumboerderij
Aanbiedingen geldig van 15 t/m 21 augustus
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode
Bij aankoop van 2 broden

Desem
Pomodorie

Mueslibollen

4+2

1,50

GRATIS

Desem gevuld met tomaat
en kruiden

Ook te bestellen via www.vanmook.echtebakker.nl

Monchoutaart
kersen

6,95

Maak deze zomer
kans op een

Boretti

buitenkeuken

6-8 personen
Bodem van Biscuit gevuld met
monchou, slagroom en kersen
Jan en Henk bezig met inrichting fototentoonstelling

Van Mook

Tekst: Martha Daams Foto: Michel Roefs

De Echte Bakker

HEESWIJK-DINTHER - De ervaring van het leven op de boerderij van toen is al een ervaring op zich. Nu komen daarbij de beelden en verhalen uit de oorlog en ten tijde van de bevrijding. Een prachtig stuk historie
en educatie.
Toen het team van de Meierijsche
Museumboerderij en de Heemkundekring Wojstap in april een
oproep deed om foto’s en materialen in te sturen voor een expositie
over de oorlog en de bevrijding,
waren de reacties overweldigend.
Niet alleen foto’s kwamen tevoorschijn, ook de herinneringen die
aan de foto’s kleefden vonden hun
weg naar de vrijwilligers van ‘70
jaar bevrijding op de boerderij’.
Onder meer over Joodse kinderen
en onderduikers op de boerderijen.
Hans van Steuwen, Jos van Empel.
Henk Brons, Jan van Berkel, Jo van
Helvoort en Nico van Doorn hadden de handen vol aan het verwerken van foto’s en verhalen.
De rode draad
Rode draad voor de activiteiten tijdens de 70-jarige herdenking van
de bevrijding in Heeswijk-Dinther
en Loosbroek zijn de notities uit
het dagboek van Jo van Stokkom.
Zij hadden een bakkerij/kruidenierswinkel in de Kerkstraat; de
huidige Mgr. van Oorschotstraat.
Historisch gezien vallen de notities

in drie tijdperken uiteen. De oorlog en haar voorbereiding, waarbij
de Nederlandse militairen oefenden aan de Zuid-Willemsvaart en
Meerstraat, de eerste Duitsers,
militaire krijgsgevangenen, de Arbeitseinsatz en de omstandigheden bij de burgers. Daarna kwam
de bevrijding die in Heeswijk-Dinther en Loosbroek duurde van 1727 september waarbij er intensief

daarna, waren de boeren belangrijke pijlers. Ze hadden voedsel,
ruimte en vindingrijkheid. Ze zorgden voor onderdak van Joodse
onderduikers, voor het verbergen
van piloten en hun ontsnapping en
voor voedselvoorziening in de omgeving. Veel werd in stilte gedaan.
In nood werd er nog weleens een
varken of koe door een piloot
neergeschoten en gebruikt voor

‘De boeren waren belangrijke pijlers
tijdens de oorlog en daarna’
gevochten werd, met branden,
evacués, onderduikers en neergeschoten piloten als gevolg. Om
vervolgens de eerste tijd na de
bevrijding te ervaren dat er nog
steeds bombardementen waren in
de omgeving, dat het huis van Jo
afbrandde en dat het moeilijk was
om aan de kost te komen.
Het belang van de boerderij
Tijdens de oorlog, maar ook nog

voeding. Een van de schedels met
het kogelgat is op de Meierijsche
Museumboerderij te zien.
Op 14 september staat de Meierijsche Museumboerderij in het teken
van 70 jaar bevrijding. Bezoekers
zullen ogen en oren tekort komen.
De Museumboerderij is dan geopend van 11.00 - 17.00 uur.
www.museumboerderij.nl
en www.dewojstap.nl voor meer
informatie.

*check onze
facebookpagina

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

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

€ 4,99

500 gram cordon bleu
500 gram bourgondische

€ 4,95

kipfilet

100 gram snijworst €

1,09

Uw kwaliteitsslager

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

Drie Generaties Goud in Heesch
heesch - Na Willem van Ciskes
en Has van Willem van Ciskes,
heeft Jo van Has van Willem van
Ciskes dit jaar ook Goud behaald.

Aardappel schijfjes / kriel (voorgekookt)
500 gram
€ 0,98

Ook aan de vrouwelijke kant van
de familie wordt deze traditie in
ere gehouden. Zo vierden zowel de
schoonouders van Has als die van
Jo deze mijlpaal.

Champignons 2 doosjes
Pieta en Jo van Grunsven-van Schijndel

Foto: Roelof Smelt

Willem van Grunsven & Petronella
van de Veerdonk behaalden Goud
in 1950 en Has van Grunsven &
Cato Ceelen in 1979.
Goed voorbeeld doet volgen en zo
trouwde Jo van Grunsven op 30 juli
1964 met Pieta van Schijndel. Hij
was bankwerker bij van der Stap-

Samen gingen ze in de Bergstraat
wonen, waar ze nog altijd met veel
plezier wonen.
pen in Heesch en zij was werkzaam
in de huishouding bij de familie
Morssink in ‘s-Hertogenbosch.

30 Juli jongstleden hebben ze samen 50 jaar huwelijk bereikt en
op 2 augustus is dit met familie en
vrienden bij ‘t Tunneke gevierd.

Kiwi’s

€ 1,50
5+2 gratis

Groot assortiment rauwkost salades
Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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Drie dagen lang feesten bij de 24-uurs Solexrace
HEESWIJK-DINTHER - Rondom de 24-uurs Solexrace is het, op 15, 16
en 17 augustus, weer feesten geblazen in Heeswijk-Dinther. Drie dagen
lang is er een spetterend muziekprogramma en elke dag volop spektakel.

lallers ten gehore. Daarna dragen
zij de microfoon over aan de prettig gestoorde mannen van Loco
Loco Discoshow. Drinkbroeders
Vensen Broos doen er tussendoor
nog een lekker schepje bovenop.
In de Feesttent draait aanstormend
talent Dj Hillsinn.
Zaterdag
De jongste deelnemers starten op
zaterdag om 13.30 uur aan de
Brommercross met hun eerste trainingsrondjes. Om 16.00 uur is dan
hét moment daar: de start van dé
24-uurs Solexrace.
In de Feesttent staan de bands
Meuk, AC Dixi, mede-organisator

de gebroeders van Poor John hun
muzikale kunsten vertonen.
Als het allerlaatste rondje op de
Solex is gereden, is het de beurt

Na de start om 16.00 uur staan in de feesttent
de bands; Meuk, AC Dixi, mede-organisator WC
Experience en - als afsluiter - Memphis Maniacs klaar
WC Experience en - als afsluiter Memphis Maniacs. In de Eettent
brengt Huibke van Turnhout de
mensen aan het lachen met zijn hilarische Willem Ruis Show. De Partyploppers gaan tot in de late uurtjes door in Feestzaal Stanserhorn.
Nieuw dit jaar is het dance-gedeelte in Xanadu met Dj Nickstyllz en
Dj the M.
Zo is er de spannende Brommercross met deelnemers in verschillende leeftijdsklassen vanaf 5 jaar
en uiteraard de grote 24-uurs Solexrace. Ten bate van KiKa (kinderen kankervrij) gaan weer meer
dan honderd teams uit binnen- en
buitenland de strijd aan voor de
eeuwige roem. Voor de allerkleinsten is er, in samenwerking met

Jong Nederland HDL, op zondag
een speciaal kinderprogramma.
Feestweekend
De festivalpoorten openen zich
op vrijdag 15 augustus om 18.00
uur, waarna Dj MarcelV onmiddellijk het feestweekend aftrapt. Het
duo Pap & Pudding brengt vanaf
22.00 uur hun bekendste mee-

aan de Dirty Daddies. Dj Marcel zal
na de prijsuitreiking het weekeinde
afsluiten.

Finale-dag
De zondag start om 10.00 uur met
een speciaal kinderprogramma.
Ook om 10.00 uur gaan de heren
van Fat Boys Nie Slim het podium
bestieren. Alleskunner The King
of Bingo zal zich ook deze dag
weer ontfermen over de Eettent,
waar je ook kunt genieten van een
akoestisch optreden van de WC
Experience. In de Feesttent zullen

Diepvries
& Versproducten
Diepvries& Versproducten
BP Servicestation
van Duijnhoven
Maxend 20
te Nistelrode

Tickets
en meer informatie
www.24uurssolexrace.nl

Verse malse kipfilet 500 gr. pak ‘m nu voor € 2,40
Kijk voorMaximaal
onze3actuele
kilo per klant
(Geldig t/m 23 augustus 2014)
openingstijden, wekelijkse
Kerkstraat 24- 5384 KC Heesch - www.hbfoods.nl - info@hbfoods.nl
reclame en het gehele assortiment
op WWW.HBFOODS.NL
HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl - email: info@hbfoods.nl

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

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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keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

PrIMeur! Jeugdeditie Zomernacht
Festival voor 12 t/m 16 jaar
NISTELRODE – Dit jaar wordt tijdens het jaarlijkse Zomernachtfestival, voor het eerst een Zomernachtfestival voor de jeugd van 12
tot en met 16 jaar georganiseerd.
Het evenement vindt plaats op zaterdag 23 augustus.
Er wordt voor de jeugd steeds minder georganiseerd vinden de initiatiefnemers; Anne-Sophie de Lorijn,
Floor van der Wielen, Toon van
den Hurk.
Daarom kwamen ze, met ondersteuning van Sophie van Uden en
Jill van der Wielen, op het idee het
Zomernachtfestival uit te breiden
met een editie voor de jeugd. Uit
de hele regio zijn alle jongeren van
12 tot en met 16 jaar welkom voor
Zomernacht jeugdeditie.
Achter het voormalige gemeentehuis van Nistelrode staat het
podium waarop: Dj Bart, Dj Lars,
Dj Hiddem’ Up en Dj Toon er klaar
voor zijn er een groot feest van te
maken.
De jeugdeditie Zomernachtfestival

Nieuwe Erven 21 u Heesch u T: 0412 45 61 98

Besparen op uw
verzekeringen?
begint om 19.30 uur. De entree
bedraagt € 3,50, dit is inclusief

een consumptie – consumptieprijs
€ 1,50.

ZoMernacHTFeSTIVal - Raadhuisplein Nistelrode
18.00 - 1.00 uur, toegang gratis.
ZoMernacHTFeSTIVal JeugdedITIe - Achter het Raadhuis –
19.30 - 12.00 uur, toegang € 3,50 (incl. consumptie).

Zorgplatform nistelrode: 55+ zorgvraag
en verbinding met zorgvoorzieningen
NISTELRODE – De belangstelling voor een eventueel op te richten zorgplatform, zoals bleek tijdens de informatieavond in 2013, heeft ertoe geleid dat een werkgroep, opgericht vanuit de dorpsraad, zich inzette om
het idee gestalte te geven. Voor te nemen stappen kreeg de werkgroep ondersteuning vanuit de provinciale
overheid, maar betrokkenheid en inzet van professionele instellingen en gemeentelijke overheid zijn hard
nodig. Op 10 juli kwamen genodigden vanuit zorginstellingen, gemeente, wijkraden en mantelzorgers bij
elkaar in CC Nesterlé.
blijft dan de regie in eigen hand
van de inwoners? Bij de Molukse
gemeenschap dreigt een overbe-

kijken waar vraag
en aanboD Samen
kunnen komen
lasting van mantelzorgers, maar
daar is de ervaring dat ontmoeting
de sleutel is tot de broodnodige
laagdrempeligheid, ook bij interactie tussen jeugd en ouderen.
Per groep werden de resultaten gepresenteerd
Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Een inleiding door voorzitter Arie
Kemps toonde dat onderzoek was
gedaan naar beschikbaarheid van
de twintig zorgverleners die een
overlap en overeenkomsten lieten
zien. Gesprekken, marktonderzoek, verwachting voor 2015 en
sociale samenhang van Nistelrode, plús de bijeenkomst van 2013
heeft hen doen besluiten zich voor
een pilot te beperken tot zorgverlening aan 55-plussers. Vooral ook
omdat het aantal 55+ huishoudens
in Brabant snel groeit en het zicht
van deze groep op het aanbod van
zorg en komende veranderingen
beperkt is.
Workshops
Al snel werden de aanwezigen ingedeeld in werkgroepen die zich
bogen over de vragen: weten de
inwoners de weg bij ’n hulpvraag,

Meulendijk

www.jmeulendijk.nl

sluiten vraag en aanbod op elkaar
aan, is er voldoende zicht op de
vraag achter de vraag en hoe is de
samenwerking tussen zorgverleners? Ook vragen als: zijn mantelzorg en vrijwilligerswerk toekomstproof, maken we goed gebruik
van technologische mogelijkheden
en is er voldoende aandacht voor
welzijn als preventie, passeerden
de revue.
Bruikbaar
Een grote hoeveelheid adviezen en
– opnieuw – vragen waren het resultaat van de discussies. Het blijkt
belangrijk dat de informatievoorziening kleinschalig is en dicht bij
de zorg-vragende mens ligt. Een
loket voor het deponeren van de
vragen, waarbij organisaties als
KBO, parochie of buurtvereniging
kunnen signaleren. Maar waar

Verantwoordelijkheden
Voor ontschotting van zorgverlenende instanties en stimuleren van
gemeenschapszin, ligt een taak
van de gemeente, die ook helder
kan maken waar rechten van het
individu liggen. Zij kan tevens een
rol spelen bij de aanbieders die de
aanbiedingen duidelijk moeten
maken, zonder overlappingen.
Zelfs communicatie over rechten
en aanbieders is een mooie taak
voor de gemeente Bernheze. Een
website – in duidelijke en simpele
taal - waar mensen terecht kunnen, communicatie via diverse kanalen en bevorderen van ontmoetingen.
Voldoende punten voor de werkgroep om mee aan ’t werk te gaan
en te kijken waar vraag en aanbod
samen kunnen komen.
Meer weten over 55+ zorg in
Nistelrode of meedenken? Stuur
uw contactgegevens naar
info@dorpsraadnistelrode.nl

“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

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

Parkeren Schijndel
In het centrum van Schijndel is
voldoende parkeergelegenheid.
Alle parkeerplaatsen zijn gratis.
Wilt u een duidelijke plattegrond met
informatie over parkeerplaatsen en
parkeertijden? Kijk dan op
www.schijndel.nl/parkeren.
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in bedrijf

mooi & in bedrijf

Nieuwe cursus: digitale fotografie en fotobewerking

Advertorial

LOOSBROEK - Meteen na de zomervakantie start in Loosbroek weer
een nieuwe basiscursus digitale fotografie en fotobewerking. Wil je
meedoen, schrijf dan nu in.
Deze cursus is voor iedereen die
een digitale fotocamera heeft of
graag meer wil weten over de digitale fotografie en het bewerken
van foto’s. De cursus wordt gegeven in 9 lesblokken van 2 uur.
De cursus wordt gegeven op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur
en/of maandagochtend van 9.30
tot 11.30 uur. In overleg kan er
ook op andere dagen les gegeven
worden.
De cursus wordt gegeven in kleine
groepjes, waardoor er meer indivi-

duele aandacht gegeven kan worden.
nIeuw: Voor ouderen worden
er speciale cursussen fotografie en
foto bewerken gegeven.
Kijk voor meer informatie over de
cursussen op www.jolandonkersfotografie.nl en download de pdf
met informatie.
Als je vragen hebt kun je natuurlijk
altijd bellen of mailen.
Jolan Donkers: T. 06-22064638 of
donkers.fotografie@hetnet.nl.

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!
Altijd e
st
de scherpngen.
aanbiedi

v. Schijndel
Tegelhandel
Natuursteen

...UW GASSPECIALIST IN DE REGIO

topkwaliteit
Italiaanse en Spaanse
voor Chinese prijzen!

Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

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

Vanaf 15 2
m
GRATIS
thuisbezo
rgd!

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

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

Wij laten u weer genieten...

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Haarmode
Haren
Majesteit

Behandeling
volgens afspraak

Danique Wijnen
C 70 M 12 Y 0 K 0

Claudia Verhoeven

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

Schutsboomstraat 5 in Heesch

C 100 M 55 Y 60 K 0

font versie
C 6 M 29 Y 88 K 0

Haarmode
Lettertype: Dynalight
Regular

Haren
Majesteit
Lettertype: Helvetica Neue LT Std
55 Roman

Elke dag opnieuw
grenzeloos lekker

Huisstijl Haren Majesteit

Mooi lekker van
rg
Orangerie Van Tilbu
Laar 8 - 5388 HE Nistelrode - Tel: 0412-671235 - www.facebook.com/orangerievantilburg

Hartelijk welkom
TE
HUUR

ALLES MOET WEG

UITVERKOOP
AUGUSTUS

Faya Shop

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

TWEEGENERATIES

Moeder en dochter zorgen samen voor de (aan)kleding
“Het leeftijdsverschil werkt stimulerend en regulerend”

HEESCH – Moeder en dochter Ploegmakers werken intensief samen. Beiden hebben hetzelfde doel:
mensen en woonomgeving mooi aankleden. Vanuit DressUp-InStyle in Heesch werken ze samen en
halen het beste in elkaar naar boven.

men en InStyle was ‘n feit. Sanneke kreeg een jaar later van haar
ouders de kans een eigen zaak te
starten in Heesch; DressUp. Toen
kwam het pand aan ’t Dorp 86A
vrij en daar werken ze nu samen
met kleding en accessoires voor
kleding en huis, vanuit DressUpInStyle.
Voortdurend bezig
De dames Ploegmakers passen
interieur, assortiment en aan-

als moeder/dochter. Daarop kan
ik weleens jaloers zijn. Maar op
maandag lunchen we samen bij
mijn moeder. Mijn zus komt dan
ook en dat is heel fijn. Daarna
gaan we door naar de winkel.”
Moeder en dochter kopen ook
samen in. Sanneke houdt van
spannende dingen uitproberen
en Annemie is meer behoudend.
Daarover hebben ze weleens discussies, maar het werkt ook ver-

‘Verfrissend door lef van dochter en
rem van moeder’

Moeder en dochter kunnen het samen goed vinden

Moeder Annemie en dochter Sanneke hebben een leeftijdsverschil
van 23 jaar, voor hen ‘n groot
pluspunt in de samenwerking.
Het zit wel in de genen, want ook
de oma van Annemie was graag
met mooie dingen bezig, zij had
een fourniturenwinkel in Heesch.

Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

De samenwerking is verfrissend
door het lef van dochter Sanneke
en de rem van moeder Annemie.
Samenwerking
Toen de eigenaresse van de damesmodezaak in Heesch, waar
moeder Ploegmakers werkte,

stopte met de zaak, heeft Annemie haar dochter gevraagd
of zij ervoor voelde in de mode
haar toekomst op te bouwen.
Een overbodige vraag; Sanneke
volgde de TMO hogeschool voor
modemanagement. Moeder Annemie besloot de zaak over te ne-

pak voortdurend aan. Annemie:
“Veel dingen veranderen: de dames blijven langer jong en vlot
gekleed. Het nieuwe winkelen
heeft invloed en mensen willen
geboeid blijven. Social media is
iets waar Sanneke goed in is en
ik zorg voor telkens een andere
sfeer.”
Rolverdeling
Sanneke: “Ik zorg voor nieuwtjes
op Facebook en de website en
ook de puur zakelijke kant van
het verhaal. Mijn moeder is veel
zachter en geeft adviezen.” Annemie: “We werken heel veel samen, maar kunnen geen dagje uit

helderend en ze kunnen het heel
goed samen vinden.
Bovendien houden beiden van
mooie dingen, alleen heeft Sanneke een keuze die bij de jeugd
hoort.

COLOFON

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

mooi & duurzaam

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

• BECO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel Eco

mooi & in bedrijf

www.humstijl.nl

PRINTEN
KOPIËREN
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

Zomers
Toiletwagenverhuur

Twee verschillende
toiletwagens

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

De complete boekhouding
op maat

1 grote
€ 250,-

Uitbesteding van uw financiële administratie
bespaart u veel tijd en rompslomp.

Meer weten over onze dienstverlening?

www.bernhezemedia.nl

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

1 kleine
€ 150,Abdijstraat 38 - Heeswijk-Dinther
0413-292507 / 06-18685770

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

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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mooi & in de streek

in de streek

Publieksavond Sterrenwacht Halley
De komeet Churyumov-Gerasimenko,
op 1 augustus 2014 van een afstand
van 1026 kilometer gefotografeerd
door het ruimtevaartuig Rosetta. In
november laat Rosetta een lander
naar de komeet afdalen. Foto: ESA.

Los door het bos

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

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

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

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

Los door het bos

HEESCH - Sterrenwacht Halley is op vrijdag 15 augustus voor publiek geopend. Het programma van
deze publieksavond begint om 21.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het is voor alle leeftijden geschikt.
Naarmate het donkerder wordt,
laten steeds meer sterren en de
reuzenplaneet Saturnus zich
zien. Door de grote telescoop
zijn de ringen van Saturnus duidelijk te onderscheiden.
De kijker wordt ook gericht op
de bekende fraaie dubbelster Alcor en Mizar en andere interessante hemelobjecten.
In de loop van de schemering ziet
men het ene na het andere sterrenbeeld verschijnen, zoals Grote
en Kleine Beer, Zwaan, Lier, Cassiopeia, Cepheus, Arend, Draak
en Noorderkroon. Het moet wel

Leuk voor:
- Familiefeest
- Buurtvereniging
- Teambuiliding
- Personeelsfeest
- Vriendengroepen
• Rust en ruimte
- Kinderfeestje
• Prachtige fietsen
- Verjaardag
wandelmogelijkheden
- Enz.
• Ligt in het hart
van
* Tevens regelen wij
natuurgebied
voor u een barbeque,
gourmet of tapas naar
‘de Maashorst’
wens.

onbewolkt zijn om dit alles te
kunnen bekijken.
Rosetta
In de publiekspresentatie en het
planetarium vertellen Halleyleden allerlei wetenswaardigheden over de Maan, de Zon, de
planeten en nog veel meer, met
indrukwekkende beelden erbij.
Aandacht is er ook voor een onbemand Europees ruimtevaartuig, Rosetta genaamd, dat deze
maand na een reis van tien jaar is
aangekomen bij de vijf kilometer
grote komeet Churyumov-Gerasimenko.
Rosetta komt in een baan om de

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

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

komeet en zal in november een
lander naar het hemellichaam
laten afdalen. Kometen behoren
tot de interessantste objecten in
ons zonnestelsel en het onderzoek dat Rosetta en de lander
een jaar lang zullen verrichten,
zal onze kennis daarover aanmerkelijk vergroten.
Entree sterrenwacht: € 5,(kinderen t/m 12 jaar: € 3,-).
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, 5383 KT HeeschVinkel. Meer informatie:
www.sterrenwachthalley.nl
of 0412-4549999.

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

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

KERMIS LOOSBROEK

Foto’s: DMBK. Meer foto’s op www.mooihdl.nl
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informatie
voor de

kernen

Veel vragen roepen
om aandacht
www.centrumheesch.nl

opladen voor de tijd die komt
HEESCH – Vakantie betekent de picknickmand gevuld en genieten van
dagtripjes in Nederland of even weg van thuis voor een vakantie in het
buitenland. In Heesch is de vakantietijd te merken aan de rust in het
centrum en in de woongebieden. Het lijkt soms of de wereld aan ons
mooie dorp voorbijgaat, maar niets is minder waar.
Er worden plannen gesmeed voor
een informatieavond waarbij genodigden en geïnteresseerden
worden bijgepraat over de eerstvolgende herinrichting. Ook de
enquête die Stichting Centrum
Management Heesch voornemens is te houden in het centrum
van Heesch ‘Wat maakt Heesch
Heesch?’ wordt momenteel verder
ontwikkeld.
Stichting Centrum Management

Heesch heeft een drukke periode
voor de boeg en er zijn nog veel

het lijkt soms
of De werelD aan
onS mooie DorP
voorbijgaat
vragen die beantwoord moeten
worden rond de herinrichting van

het centrum. Wat zal er gebeuren
met de fontein aan ’t Dorp, komt er
een eenrichtingsstraat van ’t Dorp
richting Beellandstraat, is parkeren achter de Eijnderic en de Beellandstraat veilig en wat gebeurt er
met het oude pand van Aurora en
het pand van de DA drogist met de
huizen ernaast?
Het zijn vragen die ondernemers
en bewoners bezighouden en
waarvoor Stichting Centrum Management Heesch zich inzet om
een zo goed mogelijk antwoord te
vinden voor alle partijen.
We houden u op de hoogte!

raadslid zoekt burger!
BERNHEZE – Na een succesvolle campagne aan het begin van het jaar
zijn we ondertussen al helemaal opgenomen in de routine van het
raadswerk. Wat ons nu al meer dan duidelijk is geworden, is toenemende complexiteit van het werk als raadslid.
Zo speelt de vraag vanuit het
Kasteel in Heeswijk-Dinther om
als gemeente een subsidie te cofinancieren. De GGD heeft een
voorstel voor het bestrijden van infectieziekte na de uitbraak van de
Q-koorts. En zo zijn er diverse belanghebbende met uiteenlopende
meningen bij de plannen van Dijkhoff in Heeswijk-Dinther. Als klap
op de vuurpijl worden er aan de
kant van de overheid fikse bezuinigingen doorgevoerd in de vorm

IN PRIJS VERL

AAGD!

van de drie transities op het sociale
domein en de mei circulaire.
De conclusie kan wel getrokken
worden dat het van groot belang is
om goed geïnformeerd te zijn. De
mogelijkheden daarvoor variëren.
Het raadplegen van de burgers is
de belangrijkste maar ook een lastige. Want hoe weet je zeker dat
de informatie een goede afspiegeling is? Een breed palet aan meningen op een specifiek onderwerp is
daarvoor van groot belang.

TE KOOP

Jonker Speelmanstraat 8 HEESWIJK-DINTHER
Vraagprijs: € 297.500,= k.k.
Vrijstaand woonhuis (1965) met
aanpandige garage en geheel omsloten achtertuin. De totale inhoud
van de woning en garage bedraagt
ca 528m³ en is gelegen op een perceel van 414m². De ligging is in het
centrum dichtbij winkels en andere
voorzieningen en toch in een rustige
woonstraat.

Hoofdstraat 42 - 5473 AR HEESWIJK-DINTHER - (0413) 29 15 23
www.ketelaarsvanzutphen.nl - info@ketelaarsvanzutphen.nl

Binnen D66 organiseren we thema
avonden en zijn we bereikbaar via
verschillende Social Media. Maar
we willen juist nòg meer input, zoveel en divers mogelijk. Een concrete vraag nu is hoe we dit nog
beter kunnen organiseren. U kunt
uw ideeën naar mij persoonlijk
opsturen via de mail: erik.vansantvoort.bernheze.d66@gmail.com of
via de Social Media zoals Twitter:
@Erik_Santvoort.
Kijk ook op www.d66bernheze.nl
voor de laatste berichten en meer
contactgegevens.

Bouwplannen?
Vraag advies!

raadsleden uit de anonimiteit
We stellen elke week enkele raadsleden aan u voor
Naam: ROEL MONTEIRO
Leeftijd: 28 jaar
Woonachtig: Vorstenbosch
Politieke Partij: Lokaal
Waarom raadslid: Om niet alleen
vanaf de zijlijn te staan roeptoeteren. Het beter weten is prima,
maar dan moet je er ook verantwoordelijkheid voor durven
nemen.
Opleiding: Fiscaal recht (Universiteit van Tilburg)
Huidig beroep: Belastingadviseur en promovendus Europees belastingrecht
Hobby’s: Muziek maken bij de Heesche Fanfare Aurora en Hofkapel
De Dors(t)vlegels. Bezoek verder graag klassieke concerten en lees af
en toe wat.
Missie: Elke Bernhezer politicus heeft uiteraard het beste voor met
Bernheze. Een wat meer aparte ‘missie’ is daarom misschien om met
het nodige verstand de politiek wat luchtiger te maken. Natuurlijk is
politiek bedrijven een serieuze aangelegenheid, maar er mag af en toe
best gelachen worden.
Naam: ERIK VAN SANTVOORT
Leeftijd: 29 jaar
Woonachtig: Heesch
Politieke Partij: D66
Waarom raadslid: De reden is
tweeledig. Vanuit mijn professionaliteit en vanuit mijn persoonlijke
drive als vader.
Als docent ben ik werkzaam
geweest binnen het Primair Onderwijs en op dit moment binnen
het Hoger Onderwijs. Daarnaast
ben ik met verschillende projecten actief geweest binnen de andere
lagen van het Nederlandse onderwijssysteem. Op deze manier heb ik
kennis en inzicht opgedaan over de gehele onderwijskolom. Wat me
hier opviel is dat er vanuit passie voor onderwijs veel mooie projecten
uitgevoerd en slimme innovaties ontwikkeld worden over de gehele
onderwijskolom. Onderwijs heeft een enorme ontwikkelkracht en
kennis. In mijn optiek kan de gemeente als gesprekspartner uitwisseling initiëren tussen de verschillende lagen in het onderwijs, tussen
onderwijs en bedrijfsleven en tussen onderwijs en verenigingsleven.
Deze uitwisseling is van belang opdat er een optimale kennisdeling
ontstaat, wat ten goede komt aan het kind, de leerling, de student
maar zeer zeker ook van de docent.
Als vader wil ik vanzelfsprekend zoveel mogelijk ondernemen om
een zo gezond mogelijke leefomgeving te creëren. Een leefomgeving
waar zowel voldoende uitdaging is in buitenspel als in onderwijs. In
D66 zie ik de mogelijkheid om een bijdrage te kunnen leveren aan
deze leefomgeving.
Opleiding: Consumenten elektronica, PABO, momenteel Onderwijsen leerwetenschappen.
Huidig beroep: Docent Fontys Hogescholen
Hobby’s: Werk
Missie: De positie van het kind in Bernheze versterken, door een
veilige en uitdagende leefomgeving te creëren.

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

‘t Dorp 103 Heesch Tel. (0412) 47 56 57
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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:
Maik van den Berg
Lianne Gabriëls
uit
kan de staatsloten
Sint Servatiusstraat
52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
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

OP=OP!

40%

korting

60%

korting

50%

korting

70%

korting

start woensdag 13 augustus 19.00 uur

Zondag 17 augustus
Intratuin Veghel
Heuvel 11. Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl
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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.
Kofferbakmarkt
31 augustus
Ruim 100 standplaatsen
Tel.: 0412-455267
(na 18.00 uur)
kofferbakmarkt@kpnmail.nl
Leliestraat te Heesch.
8-AVONDEN WORKSHOP
GLAS IN LOOD
Bij Stijlvol glas in lood in
Heeswijk-Dinther.
Start 27 of 28 augustus,
in overleg.
Voor informatie en inschrijven:
info@stijlvolglasinlood.nl
Tel. 0413-228377.

gevraagd
Gebruikte/oude
wenskaarten
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906
Ingrid Smits Vorstenbosch
0412-355008.

te koop

open van 12.00 tot 17.00 uur

Sudoku

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

tot 70% op parasols, tuinmeubelen,
wel korting woonaccessoires en kussens!

MooiBernhezertje

4

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.

2

1

Puzzle #22488

Tekst: Matthijs van Lierop

Op deze dag vindt van 15.30
tot 17.00 uur een receptie plaats

waarop iedereen welkom is om de
bewoners van de buurt te feliciteren. De receptie is op Brouwersstraat 4. De overige activiteiten die
deze dag plaatsvinden zijn louter
bedoeld voor de inwoners van de
buurt.
De meest in het oog springende
activiteit is de presentatie van het
fotoboek van de buurt, gemaakt
door Jan Burger. Doordat de door
de buurtvereniging georganiseerde
rommelmarkt vorig jaar een succes
was, hoeven leden van Brodol niets
bij te dragen voor de feestdag.

Uitfairkoop bij de
Wereldwinkel

HEESWIJK-DINTHER - In de Wereldwinkel in Heeswijk-Dinther
zijn op dit moment originele en
bijzondere fairtrade cadeaus in de
‘uitfairkoop’.
Niet voor niets fair, want de makers van alle producten in de uitfairkoop verdienen gewoon een
eerlijk loon. Een bijzonder cadeau
dat in de uitfairkoop gaat bij de
Wereldwinkel Heeswijk-Dinther is
een ‘dikke dame’, een beeld van
de Mexicaanse Julio en Tino, dat
ruimte moet maken voor de nieuwe collectie.
De beelden zijn alleen geschikt
voor binnen en worden gevormd
met klei uit Mexico en gebakken in
een houtgestookte oven. Vervolgens worden de figuren vele malen geplamuurd en gepolijst. Tino
schildert daarna de kleding, de
hoofden decoreert hij met potlood
en verf, geen enkel gezicht is hetzelfde. Tot slot krijgen de beelden
een laklaag.
Naast de ‘dikke dame’ zijn er nog

tal van eerlijke producten aantrekkelijk geprijsd. Denk hierbij
aan waterkannen van keramiek,
bekers, schaaltjes, ontbijtbordjes,
vazen en parasolletjes. De korting
kan oplopen tot 60 procent. De
Wereldwinkel in Heeswijk-Dinther
is vrijdag weer open.
Bernheze heeft drie Wereldwinkels. Het assortiment en de aanbiedingen variëren per winkel. In
verband met de vakantie zijn de
openingstijden tijdelijk gewijzigd.

Eetwinkel

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Biologisch lamsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Wild en gevogelte

• Label rouge kipproducten

• Biologisch groente/fruit/zuivel

3
9

1

HEESWIJK-DINTHER - Buurtvereniging Brodol - Brouwersstraat en Den
Dolvert - in Heeswijk-Dinther viert op zaterdag 23 augustus haar veertigjarig bestaan.

Examenbundel VMBO
Examenbundel VMBO kgt
Economie, examenbundel
Biologie en examenbundel
Maatschappijleer z.g.a.n.
(t.w.v. € 10,- per stuk)
nu 3 voor € 10,-.
Interesse: 06-20817716.

8

4

Buurtvereniging Brodol
viert veertigjarig jubileum

8

2

6

5

Wilt u een zoekertje
plaatsen?

7

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

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

www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl
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MOOI

BUITEN THUIS

LEVEN BELEEF

Nieuwe speeltuin in wijk Bergakkers

wIST Je daT?
• Je echt geen grote tuin nodig hebt

voor een moestuin? Met een klein
stukje aarde is het al mogelijk,
het hele jaar door, door jezelf gekweekte groenten te eten.

VAN VENROOIJ
TRANSPORT VOF

VERHUUR VAN AUTO MET KRAAN EN SEMI-DIEPLADER

• Dienstverlening,
beton, grond
en wegenbouw
• Container plaatsing

VORSTENBOSCH - De afgelopen weken is er hard gewerkt aan de realisatie van een nieuw speelterrein voor de jeugd in Vorstenbosch. Inmiddels is het speelterrein in de wijk Bergakkers al in gebruik genomen
door de kinderen uit de buurt.
In de wijk Bergakkers wonen veel
kinderen, waardoor een werkgroep
van enthousiaste buurtbewoners
onder leiding van Pieter van Driel
in samenspraak met de gemeente
Bernheze het plan ontwikkelde
voor een nieuw, uitdagend speelterrein. Specifieke wens van de
buurtbewoners was een speeltuin
met een natuurlijke uitstraling.
Het ontwerp van leverancier Pro-

• Grondwerk

ludic uit Mill kwam uiteindelijk als
beste uit de bus. Samen met een
aantal buurtbewoners zijn de toestellen inmiddels geplaatst én met
succes in gebruik genomen door
de kinderen.
Er is voldoende uitdaging voor een
brede doelgroep, zowel de allerjongsten als iets oudere kinderen
kunnen volop genieten van de
verschillende speelwaarden die de
toestellen te bieden hebben.

Natuurlijk
De speeltoestellen komen uit het
‘Origin-programma’ van Proludic.
Dit Robinia-programma kenmerkt
zich door een grillige, natuurlijke
uitstraling. Het grote toestel biedt
veel klassieke speelmogelijkheden,
zoals klimmen, klauteren en glijden. Bijzonder populair zijn ook de
dynamische vogelnestschommel
én kabelbaan die voor veel speelvreugde zullen zorgen.
Op het veldje verderop zijn inmiddels ook twee nieuwe voetbaldoeltjes geplaatst, zodat er naast
spelen ook lekker gesport kan worden. Pieter van Driel kijkt dan ook
terug op een bijzonder geslaagd
project en hoopt dat de kinderen
de komende jaren met veel plezier
gebruik zullen maken van de nieuwe speeltoestellen.

• Het aanleggen van
betonverhardingen

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

VAN TUYL METAALRECYCLING
ENS
OOK TIJD
BOUWVAK
GEOPEND
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.

wIST Je daT?
• Een regenton een

KInderVeIlIgHeId

perfecte
manier is om water en geld te
besparen door met het opgevangen water je planten water te geven.

•

Bij veel moderne keukens passen gewone kindersloten
en veiligheidsklemmen niet. Koop dan magneetsloten
voor lades en kastjes.

Onderdeel van Van Oort Groep

Een geijkte weegschaal
voor de exacte kilo’s.

Uw vakantiegeld aanvullen?

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
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Graafsebaan 44 Heesch | Telefoon 0412 - 45 92 95 | www.tegelhalheesch.nl
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de aanhangwagenspecialist
de aanhangwagenspecialist
het adres voor uw aanhangwagen,
paardentrailer
en men-enofmenmarathonwagen!
het adres voor uw aanhangwagen,
paardentrailer
of marathonwagen!

de aanhangwagenspecialist
aanhangwagenspecialist
de
het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!

Verkoop
het adres voor uw aanhangwagen,
paardentrailer en men- of marathonwagen!

Verkoop

K

•• In-car
Car kitentertainment
Bosschebaan 80 •• Track
In- car&entertainment
trace
•• Ritregistratie
Track & trace
•• Mobiele
TREKHAKEN
telecom

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

Heeft
u al
aan winterbanden
Ook
voor uw
bedrijfsauto(park)
zijn wij de gedacht?
juiste partner.
Voor een
prijsopgave
kunt
u
Informeer naar de mogelijkhedenbellen
en laat u overtuigen door onze aantrekkelijke tarieven
of mailen.
en uitstekende service
Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode
tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

Bosschebaan 80 - heesch - telefoon: (0412) 451066 - www.petersaanhangwagens.nl

Bosschebaan
80 - heesch
- telefoon:
451066 - www.petersaanhangwagens.nl
heesch
- telefoon:
(0412)
451066(0412)
- www.petersaanhangwagens.nl

• Camerasystemen
Professionele trekhaakmontage
• Navigatiesystemen
tegen
een aantrekkelijke prijs.
Geschikt voor caravans,
• Voertuigbeveiliging
aanhangwagens en
• Signaleringsverlichting
fietsendragers.

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

Verhuur/Lease
Verkoop

Verhuur/Lease
Verkoop
Zelfbouw/Speciaalbouw
Verhuur/Lease
AANHANGWAGENS
Verhuur/Lease
Zelfbouw/Speciaalbouw
25 JAAR
Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS
Zelfbouw/Speciaalbouw
AANHANGWAGENS
25 JAAR
Onderhoud,
reparatie en keuring
AANHANGWAGENS Zelfbouw/Speciaalbouw
25
JAAR
reparatie
en
keuring
Bosschebaan
80Onderhoud,
- heesch
telefoon:
(0412)
- en
www.petersaanhangwagens.nl
25 JAAR
Onderhoud,451066
reparatie
keuring

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

0412-635545

www.inbouwspecialisten.com

Hoe MoeT IK MIJn
Hond oF KaT
In de auTo
VerVoeren?
Er zijn geen specifieke regels
vanuit de overheid voor het
vervoer van een hond of kat in
de auto. Wel is artikel 5 van de
Wegenverkeerswet 1994 (WvW
1994) van toepassing. Volgens
dit artikel mag je je huisdier niet
vervoeren in de auto als dit tot
gevaarlijke situaties of verkeershinder leidt of kan leiden.

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

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
Audi500
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2004
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs. ....................... 2006
Citroen
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Honda
Civic
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Mazda
1.8 Clima 77.000 km. ................2011
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Mini Cooper ............................................. 2007
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Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
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Fusion
50.000
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Opel
1.0 airco
10.000
km ........................
2005
FordAgila
Transit
fd 70.00 km. ..........2007
Opel
1.2 260s
16V airco
2005
Opel
Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs...2007
2002
MiniCorsa
Cooper
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco .... 2010
Mitsubishi Colt 5-drs
2009
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco .. 1999
OpelVectra
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OpelZafira
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Opel
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OpelZafira
Meriva
color
17.000km !
Peugeot 206 2.0 16V GTI ......................... 2001
navi airco
2011
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Peugeot
206
16Vquiksilver
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Peugeot
206
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1.6 16V
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Renault206
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car en snel..2004
2004
Peugeot
rally car1.6D
20i 16v
heel apart
Peugeot
306 25.000
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1999
Suzuki Alto
km ............................
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2012
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km. ..... 2006
Volkswagen Fox
2006
Renault Clio 1.6 16V airco ........................ 2003
Volkswagen
1.6 clima
Seat
Ibiza 1.4Golf
16V Plus
Sensation
49.000 km... 2006
49.000
km 4+4 ...................................2009
Suzuki
Jimny
2000
Suzuki
Swift 4-drs.
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Touran9.000
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Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo
XC
70
5-drs
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www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl

Hoe Hoog IS de
VerwIJderIngSBIJdrage BIJ aanKooP Van een
nIeuwe auTo?

Bron: Rijksoverheid

Als je een nieuwe auto koopt,
moet je een verwijderingsbijdrage betalen. Deze bijdrage is
€ 45,-. Je betaalt de verwijderingsbijdrage wanneer je de auto
op je naam laat zetten.

www.taxivangrunsven.nl

Bron: Rijksoverheid

Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490

WEEKEND

Tankstation
Hopmans

KORTING
13 15

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

Tankstation Hopmans Uden

Eerste Industrieweg 30, 5451 GR Mill

Handelslaan 3, 5405 AE Uden

Tankstation Hopmans
Langenboom

Tankstation Hopmans
Nistelrode

Zeelandseweg 35, 5453 RS Langenboom

Tankstation Hopmans Venhorst
Telefoonstraat 2a, 5428 GJ Venhorst

Heescheweg 19, 5388 RG Nistelrode

tot

ct/l

ct/l

KORTING
G
N
I
T
R
O
K
OP DIESE
95
L

tot

OP EURO
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KBo dInTHer

KBO Bernheze

Dagtocht brengt u
naar Amsterdam

dagtocht KBo
dinther naar
amsterdam
HEESWIJK-DINTHER - Na de zeer
geslaagde dagtocht naar Köningswinter blijft KBO Dinther nu in
eigen land. De leden van de KBO
kunnen op woensdag 27 augustus
met de bus een bezoek brengen
aan Amsterdam aan het verbouwde Rijksmuseum.
Zoals gebruikelijk is er onderweg
een stop met koffie en gebak.
Daarna brengt de chauffeur de
groep naar Amsterdam voor een
bezoek aan het Rijksmuseum. Het
Rijksmuseum heeft een geheel
nieuwe opstelling, een volledig
vernieuwd gebouw, nieuwe publieksfaciliteiten, een nieuw aangelegde tuin, een splinternieuw
Aziatisch Paviljoen.
Alleen de Nachtwacht is op zijn
oorspronkelijke plaats teruggekeerd. In 80 zalen vertellen 8.000
voorwerpen van kunst en geschiedenis het verhaal van 800 jaar Nederlandse cultuur vanaf de Middeleeuwen tot nu.
Daarna kan er vrijblijvend een
wandeling gemaakt worden in het
Vondelpark of de PC Hooftstraat,
of een bezoekje worden gebracht
aan een van de musea in de buurt.
Met museumjaarkaart gratis, anders betaalt men de entreeprijs. Op
verzoek aan de chauffeur kan er
tegen een kortingsprijs een rondvaart gemaakt worden. Er zijn ook
voldoende terrasjes in de buurt,
voor een heerlijk kopje koffie.
De lunch is niet inbegrepen, onderweg naar huis wordt de reis afgesloten met een diner.
Datum: woensdag 27 augustus
Vertrektijd: 8.30 uur Plein 1969
(marktplein) of 8.35 uur Raadhuisstraat. Thuiskomst: ± 21.30 uur.
Prijs: afhankelijk van het aantal
deelnemers tussen € 54,50 en
€ 62,50. Aanmelden bij Henk Kuijpers of Anny van den Broek.

elektrische
duofiets voor
Vorstenbosch
VORSTENBOSCH - Op basis van
positieve ervaringen in omliggende dorpen als Heesch en Dinther
zijn Stichting Zorgvoorzieningen
en de KBO bezig met het aanschaffen van een elektrische duofiets voor Vorstenbosch.
Deze is bedoeld voor dorpsgenoten die moeilijk zelfstandig kunnen
fietsen. Via vier landelijke fondsen
is een subsidie geregeld die groot
genoeg is om de gewenste Fun2Go
duofiets te kunnen kopen. Onder
anderen Nistelrode, Heesch, Veghel en Mariaheide hebben destijds
voor dit type elektrische fiets gekozen. De fondsen zijn het SKANfonds, Stichting RC het Maagdenhuis/Stichting Brentano, Fundatie

Van den Santheuvel, Sobbe en het
Fonds NutsOhra. Inmiddels is tot
bestelling van de fiets overgegaan
bij rijwielhandel Tikx in Mariaheide
en eind augustus zal de fiets geleverd gaan worden.
Van het bestuur van De Stuik en de
kinderopvang Stap voor Stap is er
toestemming gekregen om binnen
de poort van De Stuik een houten
stallingsruimte voor de fiets op te
richten. Voor de financiering hiervan is van de Lionsclub Bernheze
een subsidie ontvangen en recentelijk is de stalling met hulp van
Piet van de Heuvel Jzn, Piet van
de Heuvel Hzn en Lambert van de
Wijst gebouwd.
De volgende fase in het duofietsproject is het verder informeren
van de inwoners van Vorstenbosch
over de mogelijkheden van het gebruik van de fiets en het werven
van vrijwilligers die bereid zijn om
als begeleider mee te fietsen.
Indien er mensen zijn die informatie over dit project willen hebben
of geïnteresseerd zijn om als vrijwilliger bij de uitvoering van het
fietsproject te willen helpen, kunnen zij contact opnemen met Theo
Rooijakkers, 0413-366032; email
theo.rooijakkers@gmail.com
of Jacques de Groot, 0413-362201;
email jcqs.de.groot@gmail.com.

krijgt u nog de gelegenheid het
stadje zelf te bezoeken.
Na dit alles stappen we weer in de
bus en rijden we naar Soerendonk
waar ons een lekker diner te wachten staat. Hierna rijden we weer
huiswaarts met hopelijk een zeer
voldaan gevoel. Vertrektijd 9.00
uur en thuiskomst 20.45 uur. Deze
tocht is toegankelijk voor inklapbare rolstoelen en rollators.
Aanmelden en contant betalen
kan op woensdag 20 augustus
van 13.00 tot 14.30 uur in De Pas.
Voor inlichtingen kunt u contact
opnemen met Rinie Leemhuis, tel.
0412-454486.

elke biljarter kan
kampioen worden
HEESCH - Van verschillende kanten hoor ik ‘Hoe kan iemand met
een gemiddelde van bijvoorbeeld
1,000 kampioen worden, terwijl
er veel betere spelers rondlopen?’
Dit zal ik even uitleggen.
Wij spelen de jaarlijkse regiocompetitie met 21 teams van vier man,
in twee halfjaarlijkse ronden.
Ieder half jaar wordt van iedere
speler bijgehouden hoeveel caramboles in hoeveel beurten hij heeft
gemaakt. Als iemand bijvoorbeeld
in een halfjaar 650 caramboles
heeft gemaakt in 410 beurten, resulteert dit in een gemiddelde van
650:410=1,585 (Wij werken tot
drie cijfers achter de komma).
In een tabel zien we dat iemand
met een gemiddelde van 1,500 tot

dagreis
Teutenroute

De route waarvoor dit jaar is gekozen, is De Teutenroute. Vanuit
de opstapplaats De Misse rijden
we naar museum De Acht Zaligheden in Eersel, waar u ontvangen
wordt met koffie en vlaai. Hierna
wordt een diaserie vertoond over
de Kempen met daarna een kort
bezoek aan het museum. U kunt
ook nog een spelletje spelen door
gebruik te maken van de oude
Volksspelen. Daarna vertrekken
we voor het eerste gedeelte van
de Teutenroute.
Samen met een gids rijden we
langs abdijen, watermolens en
oude gehuchten. De rondrit eindigt in Turnhout, waar een goed
verzorgde lunch klaar staat.
Na de lunch krijgen we een rondrit
onder leiding van een gids naar de
landlopers- en bedelaarskolonies
van Merksplas en Wortel, gevolgd
door een korte wandeling door het
centrum van Turnhout. Na afloop

Vogels op bezoek in de wieken van de molen

Hebt u vragen
over zorg?

HEESCH – KBO Heesch organiseert op vrijdag 10 oktober een
dagreis die voert langs de Teutenroute.
Annie Majoor en Rinie Leemhuis
hebben het organisatiestokje voor
de dagreis van Jo Hanegraaf overgenomen en gaan verder als de
commissie VER (Vakantie – Evenementen en Reizen ).

Hoog bezoek Vorstenbosch

1,600 in de wedstrijd 50 caramboles moet maken en iemand met
bijvoorbeeld een gemiddelde van
3,600 moet 100 caramboles maken. Door deze handicap kunnen
deze twee spelers toch een gelijkwaardige partij spelen.
De gehanteerde tabel gebruiken wij voor gemiddelden van
0,250 tot 11,000. Spelers boven
de 11,000 gemiddeld, in de regio
hebben wij twee van die keien,
krijgen een extra handicap. Zij
moeten bandstoten. Elke biljarter
kan kampioen worden!
In de competitie verdient men
wedstrijdpunten. Als men bijvoorbeeld 50 caramboles moet maken
en er slechts 35 maakt krijgt men
7 punten. Aan het einde van de
competitie wordt alles opgeteld
en wie de meeste punten heeft is
kampioen. Dit is dus onafhankelijk van het gemiddelde dat men
speelt.
Hopelijk is het voor iedereen duidelijk dat men geen hoog niveau
moet hebben om een wedstrijd te
winnen.
Arie Hop

Wij helpen u graag!

Riny Verstraten

Esther Verhoeven

Ellen Ruis

Cliëntservicebureau Heeswijk:
Telefoon: 0413 - 29 81 13
E-mail: clientservicebureau.heeswijk@laverhof.nl
Cliëntservicebureau Schijndel:
Telefoon: 073 - 544 33 33
E-mail: clientservicebureau.schijndel@laverhof.nl
De cliëntservicebureaus zijn bereikbaar van
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
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wIn: een dIo/THe readSHoP PaKKeT t.w.v. € 35,o.a. PuZZelBoeKJe, doucHegel, lIPgloSS, waTerProoF MaScara, ZonneBrand...
Oplossing puzzel week 30:
OOST WEST THUIS BEST IN BERNHEZE

Win met de 3e fotopuzzel een DIO / The Readshop pakket

Winnaar is Jolanda Coldenhoff

Na de bekende Bernhezenaren, de bekende gebouwen uit Bernheze zijn voor deze fotopuzzel de foto’s aan

1.
2.
3.
4.
5.

de beurt uit deze krant. Alle zijn in deze krant te vinden en leveren de letters in onderstaande balk.

6.
7.
8.
9.

Hooghuis > 2+3e letter OO
Maashorst > laatste 2 letters ST
Kersouwe > laatste 2 letters WE
Maashorst > laatste 2 letters ST
Trekkertrek > eerste letter T
(officiele naam: Mega trekkertrek spektakel)
Mediahuys > laatste 4 letters y=i HUIS
BBE > eerste twee letters BE
St. Albertus > eerste twee lettersin ST
Galerie Bernheze > laatste woord BERNHEZE

1

DIO / The Readshop Sparkling stelt een mooi pakket beschikbaar. Stuur de uitslag voor 25 augustus 12.00
uur naar info@demooibernhezekrant.nl en in week 35 maken we de winnaar bekend.

‘

2

3

1

2

Originele naam evenement
Eerste woord
4

5

Naam voorstelling
Laatste 2 letters

3
Muzikant Kovacs
Eerste letter voornaam

6

IN
7

8

Adviesburo Jan van9 Gerwen
B.V.
Adviesburo
Jan van Gerwen

winnaars ‘Blotevoetenpad’ puzzel

B.V.

4

5

Naam evenement
Vierde letter

Voormaam raadslid Bernheze
Eerste letter

6
Naam Nederlands Kampioen
Derde en Vierde letter achternaam

Parkstraat 8 - 5388 HS Nistelrode
0412-201202 - nistelrode@readshop.nl.
De openingstijden van de DIO /
READSHOP SPARKLING veranderen in de
vakantie niet.
Maandag t/m donderdag 8.30-18.00 uur,
vrijdag 8.30 - 20.00 uur en
zaterdag 8.30 - 17.00 uur. Facebook –
www.facebook.com/drogisterijsparkling.

7

8

Naam gebouw
Eerste en tweede letter

Familie van Nuland uit Nistelrode

Naam Jaarlijkse Loop
Naam gemeente

containers plastic
verpakkingsafval vol?

Spaar voor
een GRATIS
e
BERNHEZE - De gemeente haalt
2 hoofdgerecht
Brandpreventief
Adviesburo Jan van Gerwen
Adviesburo
Jan
Brandpreventief
Adviesburo
Jan van
van Gerwen
Gerwen
Adviesburo
JanBetonvan Gerwen
Brandpreventie
Brandpreventie
staalen houtconstructies
plastic verpakkingsafval huis aan
Beton- staal- en houtconstructies
bij eetcafé
huis op, maar u kunt het sinds een
Adviesburo Jan van Gerwen B.V. tijdje ook zelf weggooien in de
’t Tunneke Heesch
B.V.

B.V.

B.V.
B.V.

De Morgenstond 35 - 5473 HE Heeswijk-Dinther - T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl
De Morgenstond 35
De Morgenstond 35
5473 HE Heeswijk-Dinther 5473 HE Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

Kijk voor de voorwaarden op www.tunneke-heesch.nl

’t Tunneke

Tapas
Lunch
Diner

’t Dorp 148, 5384 ME Heesch
Telefoon: 0412-451181

Wiegmans

Schoonstraat 8, 5384 AN Heesch
Telefoon: 0412-660010

Lindenlaan 20 - Vinkel - 073-5320709 - info@dannyseeterij.nl

www.dannyseeterij.nl

containers op verschillende locaties. Van de laatste mogelijkheid
wordt massaal gebruikgemaakt.
Het is niet de bedoeling dat u uw
plastic verpakkingsafval naast de
containers zet als deze vol zijn.
De containers worden drie keer
per week geleegd; op maandag,
woensdag en vrijdag.
Ziet u dat zich afval rond de containers ophoopt, bel dan met de gemeente, 0412-45 88 88.
U vindt de containers op de volgende locaties:
Heesch: De Misse en Albert Heijn

Nistelrode: Jumbo
Vorstenbosch: De Stuik
Loosbroek: Molenhoeven
Heeswijk-Dinther: Jumbo en Plein
1969.

Eten, drinken & uitgaan
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Theatergroep Frits brengt
‘de Kleine Zeemeermin’
waar de beste onderzeeër komen
kan. Daar is het water zo blauw als
de blauwste lucht op een prachtige
zomerdag.
Op de bodem groeien de mooiste
planten en bloemen. Vissen met de
fraaiste kleuren zwemmen er af en
aan. En daar, in die diepte, wonen
de zeemeermensen.

NISTELRODE - Theatergroep Frits
brengt op zondag 14 september
de voorstelling De Kleine Zeemeermin in CC Nesterlé in Nistelrode.
De theaterzaal zal zich tijdens de
voorstelling van De Kleine Zeemeermin mijlenver onder het zeeoppervlak wanen. Nog dieper dan

De zee wordt geregeerd door
koning Henk, een dappere, sterke zeemeerman. Hij heeft drie
dochters die stuk voor stuk echte
schoonheden zijn. Zijn jongste
dochter, Aurely, is de mooiste van
allemaal. Ze heeft de leeftijd bereikt waarop ze, net als haar zussen, naar boven mag zwemmen
om te zien wat er boven het zeeoppervlak gebeurt.
Aurely wil zo graag zien hoe de wereld van de mensen eruit ziet, maar
koning Henk verbiedt het haar. Hij

19

Kipschnitzelmenu

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.

KIPWEKEN
Kipschnitzelmenu
Heerlijke kipschnitzels met frisse
salade en knapperige frites

€ 6,95

Aurely zal de hulp in moeten schakelen van de gemene zeeheks
Mortua. Maar of dat nu zo’n slim
idee is?

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

Boerenroomijs

per stuk

6,

14

aug. 20
Geldig t/m 31

95

Keuze uit
barbecue sauce
of sweet & sour
sauce

Kroket

met roomboter
doos à 32 stuks
Diepvriesspecialist

www.plazafoodforall.nl

menu

Totaaltheater
op
25
2,strijdtoneel
het
3,75
van de liefde
menu

4

Cyrano de Bergerac schittert in
de Kersouwe
,95

Zie voor een plaatselijke Plaza:

9,

Heerlijke, Hollandse kroket en frikan
met frisse salade en knapperige frit

www.plazafoodforall.nl

Foto: Eefje Voets

Snack

nieuw

Diepvriesspecialist

3,

Beste
prijs

Kabeljauwf ilet

99

Eko broodsticks, mais,
meergranen of
noten/rozijnen
zak à 4 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 2,49 / 2,99

1,
vanaf

49
Cyrano

EKO

Belgische
frieten

zak à 1 kg.

zak à 1 kg.

Epic

Lutosa

Ragout- of
goulash
broodjes
zak à 6 stuks

Foto’s: Eefje Voets

HEESWIJK-DINTHER - Cyrano de Bergerac is één van de
meest wervelende toneelpersonages ooit. Een klassieke
held die je in je hart sluit vanaf het moment dat hij op het
podium verschijnt.

Diepvriesspecialist

6,
Normaal 9,95

99

Hoofdgerecht

Regenboogforel
zak à 1 kg.
Diepvriesspecialist

1,

Normaal 1,99

29

Hoofdgerecht

Gemarineerde
procureur- of
speklapjes
schaal à 300 gr.
schaal à 4 stuks
Gourmet

Normaal 6,79

20
%
korting

BBQ

BBQ

4,

99

Normaal 5,49 / 5,99

2,
Normaal 4,59

99

Snack

NÜ fruit
multipack

blue-/blackberry
of strawberry
doos à 3 stuks
NÜ Fruit

1,

Normaal 2,19

49

Handijs

Helmond | De Hoefkens 1B | T: 0492-544407 Veghel | Gasthuisstr. 36 | T: 0413-344004 Deurne | Milhezerweg 19 | T: 0493-320051

van woensdag

- Ho
-K
hou
-S

Italiaanse bol met kip, bacon,
Grana Padano kaas en caesardressing

59

bak à 2,5 liter

Ver
dez

Broodje
Caesar De Luxe Top

Normaal 12,95

Normaal 5,69

Alle actie

ook o
te n

Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com
Kipnuggets
tot 21.00 uur
Holland
met dip 0412-456476 - Alle dagen geopend van 11.30 Helemaal

www.diepvriesspecialist.nl

0,30

AAnbieding
1 t/m 28 f

Aanbiedingen alleen geldig in de Diepvriesspecialist winkels zolang de voorraad strekt,
13 aug. t/m dinsdag 26 aug. 2014. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

www.adcommunicatie.nl

De Kersouwe bewerkte het oorspronkelijke werk van Edmond Rostand zodat de grote en kleurrijke spelersgroep
over de volle breedte kan schitteren. Première Cyrano de
Bergerac in de Kersouwe is zondag 17 augustus, 14.30
uur. Entree € 10,50.
Data voorstellingen
Première zondagmiddag 17 augustus. Vrijdag 22 augustus 20.30 uur.
Zondag 24 augustus, 14.30 uur.
Vrijdag 29 augustus, 20.30 uur. Zondag 31 augustus,
14.30 uur. Vrijdag
5 september, 20.30
uur. Zondag 7 september, 14.30 uur
Kaartverkoop
Kaarten voor deze voorstelling zijn te bestellen op
www.kersouwe.nl. Entree € 10,50.
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Vrijwilligers Dichterbij verrassen bewoners met uitje
NISTELRODE/HEESWIJK-DINTHER - Veel inwoners van Bernheze hebben de museumboerderij in Heeswijk
al eens bezocht, op 14 juli genoten ook de bewoners van Dichterbij - locatie Maxend - in Nistelrode van
een bezoek.
Genieten was het voor zowel de
bewoners als de vrijwilligers die
hen die middag naar de boerderij
hebben begeleid. Voor hen was
de boerderij een herkenning van
gebruiksvoorwerpen uit vroegere
tijden en/of verhalen over het Brabantse boerenleven.
Mooi weer en een gezellige sfeer,

Vrijwilligers gezocht voor
basiscursus terminale zorg
BERNHEZE - Stichting VPTZ regio Uden/Veghel is op zoek mensen die
interesse hebben om vrijwilliger te worden in de terminale zorg. Een anonieme - vrijwilligster doet verslag van haar werkzaamheden.
“Sinds enige tijd ben ik werkzaam
als vrijwilliger bij de Vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ).
Ben voorheen jarenlang vrijwilliger
geweest bij de Zonnebloem, ik heb
nu voor deze organisatie gekozen,
omdat ik vanwege mijn zorgachtergrond mij zeer betrokken voel
met terminale zorg. Vooral het
thuis sterven in je eigen omgeving,
te midden van je dierbaren is vaak
een uitdrukkelijke wens en ook
zeer goed mogelijk. Als de ziekte
van de cliënt verslechtert, wordt
het voor de familie ook moeilijker
en is 24 uur per dag de zorg niet
goed meer vol te houden.
Ik had me aangemeld bij de VPTZ
en kwam toen in aanmerking voor

een interne cursus, waarin alle aspecten van stervensfasen en basiszorg , begeleiding en ondersteuning, ook aan mantelzorg ruim aan
bod zijn gekomen. Na die cursus
ben je volledig toegerust om ingezet te worden in een terminale
thuissituatie.
Ik ben een nacht in de week inzetbaar en kan zelf aangeven welke
nacht mijn voorkeur heeft. Als
ik word ingezet is de mantelzorg
vaak al overbelast en erg moe, ik
ben dan aanwezig om de mantelzorg te ontlasten, zodat zij kunnen
slapen. Mijn taak is dan om de
zorg van de mantelzorger over te
nemen, een vervangende mantelzorger te zijn en doe die basista-

ken, die de mantelzorger ook zou
doen. Ik wil alles zoveel mogelijk in
overleg met de cliënt/mantelzorger afspreken. Ik kan voor eventuele verpleegkundige handelingen
altijd een beroep doen op de thuiszorg en bellen naar de huisarts of
huisartsenpost.
Het afscheid nemen is vaak heel
pijnlijk en verdrietig voor de cliënt,
maar ook voor zijn of haar partner
of mantelzorger. Ik wil hen steunen
en bijstaan in deze moeilijke situatie, maar ook een luisterend oor
bieden.”
Op 23 september start er weer een
nieuwe basiscursus en er is nog
plaats voor enkele vrijwilligers.
Voor info:
Stichting VPTZ regio Uden/Veghel
Tel 0413-820305 of 06-12114606.
Email: info@svptz.nl.
www.vptz-uden-veghel.nl.

de middag kon niet stuk. Na het
boerderijbezoek genoten de bewoners en vrijwilligers van een barbecue in de tuin van de locatie op het
Maxend. Rita van de Ven en Maria
van Rooij bedankten in de vorm
van een samenspraakje alle vrijwilligers van Dichterbij. Want dankzij
de inzet van de vrijwilligers gaan de

bewoners niet alleen naar KBO activiteiten zoals het bloemschikken
en sjoelen, maar kunnen ze gaan
wandelen, duo-fietsen of genieten
van andere activiteiten. Daarnaast
is de assistentie van vrijwilligers bij
de dagbesteding uitgebreid. Dat
neemt niet weg dat nieuwe vrijwilligers altijd welkom zijn.

Hoogstede Optiek en Horen
schenkt brillen voor missie
Suriname
NISTELRODE - Op deze manier wil ik Hoogstede Optiek en Horen bedanken voor de schenking van de brillen voor de missie in Suriname. In
september ga ik (Mireille, voormalig inwoner van Nistelrode) een paar
weken naar Suriname waar ik onder anderen op missie naar het binnenland ga met een oogheelkundig team.

In het binnenland van Suriname leven de mensen primitief en vooral
van ruilhandel in landbouwproducten. Er is geen ziekenhuis in

de buurt en de kosten zijn vaak te
hoog om naar de stad aan de kust
te gaan.
Dit is de reden waarom we met
een oogheelkundig team naar het
binnenland gaan om te screenen.
Indien tijdens de screening blijkt
dat het een brilsterkte afwijking
betreft, dan zullen ze mogen kiezen tussen de monturen die we
van Hoogstede Optiek en Horen
gekregen hebben.
Bedankt voor alle monturen Hoogstede Optiek en Horen!
Groetjes Mireille

kinderpagina
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‘Praktische vaardigheden’
Eerste Hulp aan kinderen
HEESWIJK-DINTHER - Bij voldoende deelname start in HeeswijkDinther weer een nieuwe cursus Eerste Hulp aan Kinderen. In twee
avonden leren cursisten de praktische vaardigheden.
De tweede praktijkles wordt afgesloten met een toets. Bij gebleken
geschiktheid ontvangt de cursist het officiële certificaat van Het Oranje Kruis. Dit certificaat is verplicht voor onder anderen gastouders en
kinderopvang.
Ook wordt gestart met een EHBO cursus met drie praktijklessen, daarna volgt het examen. Zowel voor de opleiding: Eerste Hulp aan Kinderen als voor het EHBO diploma leert u de theorie thuis via E-Learning.
Meer informatie of aanmelding: 0413-291070, aed-thuis@home.nl.

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

20%

Nu
korting op al
je schoolspullen.

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

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

* Bij besteding van minimaal €15.00,
Maximaal 1 tas per klant. Uitsluitend verkrijgbaar
in de winkel, zolang de voorraad strekt. OP =OP
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Als je de waarheid
Zoek de volgende woorden:
zwemmen,
voetbal,voetbal,
korfbal,korfbal,
basketbal,
hockey,hockey,
turnen,turnen,
ballet, streetdance,
vertelt hoef je niets
zwemmen,
basketbal,
paardrijden,
muziekles,
judo,
tennis,
hardlopen,
waterpolo,
schaatsen,
ballet, streetdance, paardrijden, muziekles, judo, tennis,
te onthouden
schermen,
hardlopen, waterpolo, schaatsen,
schermen

De oplossing van week 30
Tekst?

E B O O K!
C
A
F
P
O
S
N
O
LIKE
FITNESS - BUDOLESSEN PERSONAL TRAINING - GROEPSLESSEN
‘LINDERSHOF’
- MOZARTLAAN 96WWW.VANBUELSPORTS.NL
- 0412-633332 - INFO@VANBUELSPORTS.NL
TEL.0412-633332
Kom na de zomervakantie kennis maken met de nieuwe judo leraren in Heesch, meld je nu aan voor 25 augustus
via info@vanbuelsports.nl en krijg

4 proeflessen gratis

*Tuimeljudo (vanaf 3 jaar)
*Judo
*Jiu-Jitsu

Start maandag 1 september
16.00-17.00 uur: 6 t/m 8-jarige
(max 20 plaatsen beschikbaar)

17.00-18.00 uur: 9 t/m 12-jarige
(max 20 plaatsen beschikbaar)

Check onze website: www.vanbuelsports.nl voor het actuele lesaanbod
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clubkampioenschappen
senioren Tc Telro
NISTELRODE – De jaarlijkse
clubkampioenschappen voor de
senioren bij TC Telro beginnen
op vrijdag 29 augustus.
Dit jaar worden de kampioenschappen in tien dagen
gespeeld. De finaledag is op
zondag 7 september. Er wordt
gespeeld in de onderdelen heren- en damesdubbel. Naast het
tennis is gezelligheid verzekerd.

Sine-cura
zoekt
instructrices
HEESWIJK-DINTHER - Turn- en
gymnastiekvereniging
SineCura uit Heeswijk-Dinther
is op zoek naar enthousiaste
groepslesinstructrices voor diverse groepslessen (peuter- en
kleutergym, aerobic, Zumba en
turnlessen).
Voor de Zumba- en turnlessen
betreft het vervanging tijdens
zwangerschapsverlof. De overige lessen zullen op vaste basis
zijn. Voor meer informatie:
Marita van de Ven, tel. 0413 22
97 50 of per e-mail
sine-cura@hotmail.com.
Ferdy Verhoeven, per e-mail
ferdy.ingrid@gmail.com.

dames
gymclub
nistelrode
zoekt trainer
NISTELRODE - Iedere woensdagavond komen ongeveer 20
dames van middelbare leeftijd in
sporthal ‘de Overbeek’ in Nistelrode bij elkaar om door middel
van gymnastiek het lichaam fit
te krijgen en te houden.
Door omstandigheden zitten
zij nu zonder een trainer en
daarom is de groep op zoek
naar een trainer die deze sportieve dames vooruit wil helpen.
Voor inlichtingen: Nellie de
Bie 0412-611814 of via email
nelliewillie@ziggo.nl).

Tenderfeet
zoekt leden
voor nieuw
jeugdteam
HEESWIJK-DINTHER - Basketbalvereniging Tenderfeet uit
Heeswijk-Dinther start eind
augustus met een nieuw jeugdteam: U12.
Voor dit team zoekt de club jongens of meisjes tussen 8 en 12
jaar die willen komen basketballen. Er wordt getraind op donderdag van 18.00-19.00 uur in
sporthal De Zaert. Wie het leuk
vindt om een keertje mee te
trainen of meer informatie wil
ontvangen, kan een mailtje sturen naar: bestuur@tenderfeet.nl

Woensdag 13 augustus 2014

Fiets3daagse Bernheze 2014

Een zeer geslaagd evenement dat dit jaar voor de 17e keer is gehouden, met een record aantal deelnemers van 2618 over drie dagen. Goed gedaan, team TRV-Bernheze!
Foto’s: Marcel van der Steen

fietscross

Fietscross en
tractorrace in Vorstenbosch

jeu de boules

Kampioenschappen voor triplettes in nistelrode
NISTELRODE - Dit jaar vinden
op zaterdag 23 augustus voor de
16e keer de jaarlijkse Nistelrodese
Kampioenschappen Jeu de Boules voor triplettes (drie personen)
plaats.

VORSTENBOSCH – In Vorstenbosch wordt op zondag 31 augustus weer een fietscross en
tractorrace gehouden. Inschrijven
hiervoor kan tot woensdag 27 augustus.

terrein bij loonbedrijf Somers aan
de Tipweg, aanvang 13.00 uur. Inschrijven kan tot 27 agustus via email walterna@home.nl of op een
papiertje aanmelden bij Mieke van
den Elzen, Kerkstraat 10.

Ook dit keer wordt de fietscross/
tractorrace weer gehouden op het

De organisatie is in handen van
Stichting Jeugdbelangen.

voetbal

oefenwedstrijd
nederlaag heren Prinses Irene
NISTELRODE - Eersteklasser en titelkandidaat Deso uit Oss en Prinses
Irene speelden zondag een oefenwedstrijd. Het werd na een 1-0 ruststand uiteindelijk een 3-0 overwinning voor de Ossenaren, die nagenoeg met hun complete selectie waren.
van het eerste en tweede elftal op
het veld, waaronder de nieuwelingen Dennis van de Ven als linksback en Martijn van Vught als middenvelder. Het duo liet een goede
indruk achter. Dat deed ook Kevin
van der Heijden, vorig jaar nog actief als aanvaller in het derde, als
rechtsback deed hij het bijzonder
goed.
Deso is al langer in training dan
Prinses Irene en had ook al eerder een wedstrijd gespeeld tegen
Deurne.
Voor Prinses Irene stond er een mix

Al met al een nuttige oefenwedstrijd, waarmee coach John
Meijs zeker verder kan. Deze week
wordt er drie keer getraind en dan
is er volgende week zondag weer
een vriendschappelijke wedstrijd.

NAAST ONZE MENUKAART SERVEREN WIJ EEN 3 GANGEN

VAKANTIEMENU
VOOR MAAR

€22,

50

Brugstraat 34 - 5382 VD Vinkel
Telefoon: 073 - 532 18 62
café - restaurant - snackbar - feestzaal

WWW.DENDRIEHOEK.NL

Van elk team moeten minimaal
twee personen in Nistelrode geboren of woonachtig zijn. Inschrijven
is mogelijk tot 10.00 uur op de
wedstrijddag zelf. De organisatie
zorgt voor de jeu de boulesballen, butjes, meetlinten, etc. Het inschrijfgeld bedraagt € 6,- per team
en kan op de wedstrijddag worden
voldaan. Wie met één of twee
personen is, kan zich toch inschrijven. De organisatie zorgt er voor
dat het team wordt aangevuld tot
drie personen. Alle teams spelen

vier wedstrijden. Rond 16.00 uur is
er een loterij en aansluitend vindt
de prijsuitreiking plaats. Bij slecht
weer zal het toernooi binnen in de
jeu de bouleshal plaatsvinden en
zal er op tijd gespeeld worden.
De organisatie is in handen van het
Gilde St.Antonius Abt- St. Catharina i.s.m. de Jeu de Boulesclub Die
Lé.
Voor nadere informatie en opgave:
Gilde St. Antonius Abt- St. Catharina: Paul Altorf, Het Erp 2, email:
p.altorf@home.nl.
Gerard den Brok, Pastoor J. Groenenstraat 14, email: g.denbrok@
home.nl
Jeu de boulesclub Die Lé:
Jos Bongers, W. van Houtstraat 35,
email: josbongers@hotmail.com.

paardensport

Van den Broek
vierde keer nederlands kampioen
NISTELRODE - Wilbrord van den
Broek uit Nistelrode is voor de
vierde opeenvolgende keer Nederlands kampioen enkelspan paard
klasse 4 geworden.
Het feit dat zijn paard Oscar voor
de elfde keer op rij deze titel in de
samengestelde mensport behaalt,
maakt het extra bijzonder.
Wilbrord van den Broek zette op
de eerste dag al een zeer goede
dressuurproef neer, waarin hij lekker voorwaarts kon rijden en waarmee hij 78,1% scoorde.
In de marathon bestaande uit acht
hindernissen, werd Van den Broek
vierde met minimale tijdsverschillen. Van de 18 kandidaten zijn veel
hele snelle rijders, maar de top drie
bleef na dit onderdeel ongewijzigd.
In de selectieve vaardigheid, waarbij uitgerekend de top drie met een
hoosbui te kampen kreeg reed Van
Heesch een foutloze ronde met
slechts wat tijdfouten.
Toen Van der Doelen vervolgens
twee ballen liet rollen plus tijds-

Wilbrord van den Broek (2013)

overschrijding viel er wat druk weg
voor Van den Broek, die als enige
deelnemer het parcours foutloos
binnen de tijd aflegde.
Met bovendien meer dan acht
punten voorsprong is hij ook dit
jaar weer de terechte kampioen.

Bernheze sportief
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hardlopen

de kernen van

XRCBernhezeloop op 30 augustus
halve marathon en € 24,- per team
voor de estafette.
Chipsysteem
Zowel bij de 10 km, halve marathon als bij de estafette en bedrijvenloop vindt tijdregistratie plaats
middels een gratis chipsysteem,
waardoor elke loper de exacte
netto tijd krijgt. Ook zijn de parcoursen van de 10 km en halve
marathon door de Atletiekunie nagemeten en gecertificeerd.

BERNHEZE – De laatste zaterdag
van augustus staat de twaalfde
editie van de traditionele XRCBernhezeloop gepland.
De Rabobank jeugdloop van 500,
1000 en 1500 meter start om
16.00 uur in de Raadhuisstraat in
Heeswijk-Dinther. De 10 kilometer (nieuw toegevoegd aan het
programma), halve marathon, estafette en bedrijvenloop starten
om 17.00 uur. De start van de estafette, bedrijvenloop en 10 km is
ook in Heeswijk-Dinther, de halve
marathon start in Heesch.

Tijdens de voorinschrijving, tot
en met 26 augustus, zijn de kosten € 5,- voor de 10 kilometer,
€ 7,- voor de halve marathon en
€ 20,- per team voor de estafette.
Voor de nieuwe bedrijvenloop moet
€ 300,- betaald worden per team.
Hiervan komt € 50,- ten goede aan
de stichting Tegenkracht. Deelname aan de Rabobank jeugdloop is
gratis. Op de dag zelf - zaterdag
30 augustus - kunnen deelnemers
vanaf 14.00 uur nog inschrijven, in
de inschrijftent bij de start/finish in
Heeswijk-Dinther. Kosten zijn dan
€ 7,- voor de 10 km, € 9,- voor de

Verder zijn er douches / kleedruimtes, medische verzorging,
verkeersregelaars, drink- en sponsposten en een gezellig terras bij de
start/finish in Heeswijk-Dinther.
De inzet van zo’n 120 vrijwilligers
en de financiële steun van diverse
sponsors maken dit evenement
ook dit jaar weer mogelijk.
Er is een attentie voor elke deelnemer. Verder zijn er bekers en
geldprijzen voor de nummers 1, 2
en 3 in de volgende categorieën:
Heren t/m 39 jaar, Heren 40+, Dames t/m 34 jaar en Dames 35+. De
categorieën bij de jeugd zijn: t/m 8
jaar; 9 & 10 jaar en 11 t/m 13 jaar.
Meer informatie is te vinden op
www.xrcbernhezeloop.nl.

parashutspringen

Nistelrodenaar met Coolrunnings
naar het WK Parachutespringen in Tsjechië
NISTELRODE - Coolrunnings, het nationale team 4-mans parachutespringen vertegenwoordigt Nederland op het WK Parachutespringen in
Tsjechië dat van 24 tot en met 31 augustus wordt gehouden. Sjoerd van
Son uit Nistelrode (geboren in Zeeland-NB) is één van de leden van dit
nationale team.

Wat ooit als vriendenteam met een
gezamenlijke hobby begon, is uitgegroeid tot een semiprofessioneel
parachutespringteam. “Wij zijn in
2006 opgericht. In eerste instantie
‘gewoon voor de lol’ maar omdat
wij elkaar al kenden en er een fantastische klik met elkaar was, groeiden onze ambities”, vertelt een en-

thousiaste Sjoerd van Son.
In 2012 zijn we Europees kampioen
geworden in de double A Class en
nu mogen we mee doen in de Triple A Class op het WK.
Het viermansformatiespringen kent
op wedstrijdniveau vier categorieën. “Sinds 2013 springen wij in de
moeilijkste categorie. Dat resulteer-

de het afgelopen jaar in de derde
plaats op de Nederlandse Kampioenschappen.”
Niveau
Ondanks de derde plek mag Coolrunnings toch naar de Wereld
Kampioenschappen. “Het parachutespringen in Nederland is van
behoorlijk niveau, maar is geen
sport om dagelijks van te leven.
Het kent vooral teams van enthousiaste mensen die de sport vanuit
hobby beoefenen. De nummers
een en twee zijn vorig jaar gestopt
en de bond gunde ons deze fantastische kans!”
“Die hebben wij als team met beide handen gegrepen”, vult Sjoerd
aan. Sjoerd is Inside Center van het
team. “Al enkele jaren zijn we echt
serieus met onze sport bezig, naast
ons dagelijkse werk. Dat betekent
trainen op de grond en trainen in
de windtunnel in Roosendaal. Wij
zijn in het voorjaar op tiendaagse
trainingsstage in Amerika geweest
met een topcoach, in 2006 was hij
wereldkampioen en is nu fulltime
coach van diverse topteams”.
Voor meer info:
www.coolrunnings-skydive.nl

MOOIbernheze

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

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

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

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

www.mooiheesch.nl

bij wilco schrijvers

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

23

24

Woensdag 13 augustus 2014

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN

Op
vakantie
?
geweest

Laat je inspireren door het onderwerp: Kleur

De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden. Iedere deelnemer aan de wedstrijd mag maximaal 3 foto’s sturen naar de redactie van DeMooiBernhezeKrant.
Stuur de foto’s (in hoge resolutie, min. 1 MB, 300 DPI) naar: info@demooibernhezekrant.nl met vermelding: fotowedstrijd. Vergeet in de email niet, duidelijk je naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Insturen t/m 24 augustus 2014. DE TE WINNEN PRIJZEN ZIJN: 1e PrIJS Life & Garden Heesch, cadeaubon € 50,-. 2e PrIJS Life & Garden Heesch, cadeaubon
€ 30,-. 3e PrIJS Life & Garden Heesch, cadeaubon € 20,-.
14 auGustus

18 auGustus

Cursus reiki 2 Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

inloopspreekuur startende
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan
Heesch

15 auGustus
Vrijdagmiddagborrel
met jan en alleman
Locatie: AquaRest
Heeswijk-Dinther
publieksavond
sterrenwacht Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
Pagina 12
indië herdenking
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2
24-uurs solexrace
Locatie: op/langs/naast
Heibloemsedijk Heeswijk-Dinther
Pagina 8

Bridgeclub De klotbeek:
Vrij bridgen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
zomerdagen Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
kindervakantieweek
Mini Heesch
Locatie: Bomenpark Heesch
kindervakantieweek
nistelrode
Locatie: Achter de Berg
Nistelrode
kindervakantieweek HDl
Locatie: Heeswijk-Dinther
en Loosbroek

16 auGustus

19 auGustus

24-uurs solexrace
Locatie: op/langs/naast
Heibloemsedijk Heeswijk-Dinther
Pagina 8

VV Vogelvreugd: kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

jeu de boulestoernooi
Locatie: ’t Gildenbergske
Vorstenbosch
17 auGustus
VV Vogelvreugd: kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Cyrano de Bergerac première
Locatie: de Kersouwe
Heeswijk-Dinther
Pagina 19
Vogelbeurs De oranjewever
Locatie: Riethoeve Lendersgat 1
Vorstenbosch
24-uurs solexrace
Locatie: op/langs/naast
Heibloemsedijk Heeswijk-Dinther
Pagina 8

zomerdagen Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
kindervakantieweek
Mini Heesch
Locatie: Bomenpark Heesch
kindervakantieweek
nistelrode
Locatie: Achter de Berg
Nistelrode
kindervakantieweek HDl
Locatie: Heeswijk-Dinther en
Loosbroek
20 auGustus
Cowboy Billie Boem
en de Circusdirecteur
Locatie: De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
zomerdagen Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

kindervakantieweek
Mini Heesch
Locatie: Bomenpark Heesch
kindervakantieweek
Vorstenbosch
Locatie: Tipweg Vorstenbosch
kindervakantieweek HDl
Locatie: Heeswijk-Dinther en
Loosbroek
kindervakantieweek
nistelrode
Locatie: Achter de Berg
Nistelrode
21 auGustus
oud papier buitengebied
Locatie: Buitengebied Nistelrode
zomerdagen Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
kindervakantieweek
Mini Heesch
Locatie: Bomenpark Heesch
kindervakantieweek
Vorstenbosch
Locatie: Tipweg Vorstenbosch
kindervakantieweek HDl
Locatie: Heeswijk-Dinther
en Loosbroek
22 auGustus
Cyrano de Bergerac
Locatie: De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
Pagina 19
zomerdagen Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
kindervakantieweek
Mini Heesch
Locatie: Bomenpark Heesch
kindervakantieweek
Vorstenbosch
Locatie: Tipweg Vorstenbosch
kindervakantieweek HDl
Locatie: Heeswijk-Dinther en
Loosbroek

23 auGustus

26 auGustus

rendez-Vous
Locatie: Loosbroek

VV Vogelvreugd: kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

the promising Moon
amphitheatre show
Locatie: De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
zomernachtfestival &
jeugdeditie
Locatie: Raadhuisplein Nistelrode
Pagina 9
nistelrodese jeu de bouleskampioenschappen
Locatie: De Gildenhof Nistelrode
Pagina 22
40-jarig bestaan BV Brodol
Locatie: Brouwersstraat 4
Heeswijk-Dinther
Pagina 14
24 auGustus
Cyrano de Bergerac
Locatie: De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
Pagina 19

29 auGustus
Cyrano de Bergerac
Locatie: De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
Pagina 19
open Dag de eijnderic
Locatie: Zijlstraat 1a
Heeswijk-Dinther
soos imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther
start Clubkampioenschappen senioren
Locatie: TC Telro Nistelrode
Pagina 22
30 auGustus
XrC Bernhezeloop
Locatie: Bernheze
Pagina 23

VV Vogelvreugd: kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

Gatecrash / acoustic Quartet
Locatie: De Kersouwe
Heeswijk-Dinther

rendez-Vous
Locatie: Loosbroek

open Dag de eijnderic
Locatie: ‘t Dorp 92 Heesch

Muziek op het terras
‘Hannemannen en
pompidom’
Locatie: Aquarest
Heeswijk-Dinther

31 auGustus

25 auGustus
Bridgeclub De klotbeek:
Vrij bridgen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
inloopspreekuur startende
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan
Heesch
stiltewandeling
Locatie: Bomenpark Heesch

Cyrano de Bergerac
Locatie: De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
Pagina 19
VV Vogelvreugd: kaarten
Locatie: CC
Heeswijk-Dinther
open Dag de eijnderic
Locatie: De KanZ Nistelrode
kofferbakmarkt
Locatie: Leliestraat Heesch
Fietscross & tractorrace
Locatie: Tipweg Vorstenbosch
Pagina 22

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

