
  

De jury was verrast over het aan-
tal inzendingen. Maar liefst 63. 
Het was een hele klus om ze te 
beoordelen. De beoordeling werd 
gedaan aan de hand van de cri-
teria: voldoet de foto aan de op-
dracht, kwalitatief en creatief. De 
drie prijswinnende foto’s hadden 
het beste aan de opdracht voldaan: 
‘water’ en ‘mens’ waren goed ge-
troffen. De jury was het eenduidig 
eens over de beste foto, een scene 
waarbij de waterdruppels bijna let-
terlijk met het meisje samengingen. 
Bijna alles klopte aan deze foto 
van Ingrid van der Meer uit Wa-
teringen. Zij ontvangt de foto op 

canvas 30 x 40 cm. De waarde-
ring van de jury voor de foto’s met 
een tweede en derde prijs lag heel 
dicht bij elkaar. Ook hier was de 
jury van mening dat spontaniteit 
en oorspronkelijkheid goed getrof-
fen waren en dat het thema ‘mens’ 
en ‘water’ goed samenkwamen. 
De tweede prijs – een puzzel met 
foto van 30 x 45 cm (266 stukjes) – 
is gewonnen door Toinja van Daal 
uit Heeswijk-Dinther.

De derde prijs gaat naar Maria 
Pouderoyen uit nistelrode. Zij ont-
vangt binnenkort de muismat met 
foto.

Inzendingen zijn te zien op fotopagina’s van onze sites. 
www.mooiheesch.nl, www.mooinisseroi.nl en www.mooihdl.nl

3E PRIJS. Maria Pouderoyen, Nistelrode
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HEESCH
Presenteert

ZONDAG 

SEPTEMBER
van 11.00 tot 17.00 uur

Locatie: ’t Dorp, Schoonstraat 

www.heesch-presenteer t .nl

Heesch Presenteert leeft als vanouds. 

Na negen jaar afwezigheid, is vorig jaar voorzichtig 

het evenement ‘Heesch Presenteert’ nieuw leven 

ingeblazen. Door de organisatie is vol trots een 

evenement neergezet, dat zijn weerga niet kent. 

De 2e editie is groter, veelzijdiger en bruisender 

dan afgelopen jaar, maar zonder de steun van 

alle ondernemers, vrijwilligers, verenigingen en 

stichtingen zouden we ons doel niet hebben kunnen 

verwezenlijken: onze bezoekers laten genieten van een 

dagje uit met het hele gezin en laten zien wat ‘ons’ 

Heesch te bieden heeft. 

Wij zien u dan ook graag deze zondag in Heesch, 

zodat we er samen met u een geslaagd evenement van 

kunnen maken. Namens de organisatie tot dan: 

Chantal van de Zandschulp, Cheryl Peters, 

Fred Schel, Riek van Venrooij, Tonnie Wiegmans, 

Mark van Herpen, Ilze en Berry Smits.

BEDRIJFSPRESENTATIES
HORECA/TERRAS

KINDERATTRACTIES

EETGELEGENHEDEN

KINDERMARKT

BRADERIE

RABOBANK ZOMERPODIUM

L E G E N D A

 INFOCENTER EHBO TOILETTEN Rozes of Avalon

BRADERIE
9 september
11:00 tot 17:00

centrum Heesch

Rozes of AvalonRozes of Avalon

BRADERIE
9 september
11:00 tot 17:00

centrum Heesch
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CH 
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2012
BRADERIEBRADERIEPRES
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ERT 
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ERT 
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ERT SPECTACULAIRE
AANBIEDINGEN!!

KOM OOK EEN KIJKJE NEMEN

BIJ ONZE ROZES KRAAM VOOR

- SGT. THOMPSONSTRAAT 1 - 5384 RX HEESCH - T: 0412-473120 -

Mis dit niet!

‘t Dorp 31

5384 MB  Heesch

T. 0412 45 10 03 

w w w. a l f e r i n k o p t i e k . n l 

Gratis parkeren voor de deur

P

Festen bij De Bakkers 

Lamers en 

Bon Fromage met 

o.a. Flamkuche, Kaas-

fondue en het enige 

echte Heesche Biertje..... 
 

Leuke foto-actie 

met SAY Cheese 

bij onze stand

Tijdens Heesch Presenteert:
SAY Cheese

Inschrijven workshop 
herfst-editie

in de week van 

9 t/m15 september 

ontvangt u bij aan-

koop een kortingsbon 

van 10%.* 
*voorwaarden in de winkel

“T Dorp 10 - Heesch - T.: (0412) 45 50 20
“T Dorp 10 - Heesch - T.: (0412) 45 50 20

Hanex, professionele auto-

wascentra in Heesch en Oss

“In het weekend staat één van 

onze medewerkers zelfs bij het uit-

rijden van de wasstraat klaar voor 

de ‘finishing touch’. 

Ons polishprogramma biedt zowel 

’s zomers als ’s winters uitstekende 

verzorging en bescherming voor 

de lak. Bovendien zorgt het voor 

langdurige, diepe glans. 

Na het gebruik maken van de was-

straat, kunt u gratis uw auto stof-

zuigen.

Ook is er de mogelijkheid om de 

auto zelf te wassen in één van de 

zes uitgebreide wasboxen. Bij het 

wassen met de schuimborstels 

wordt zelfs met warm (!) water ge-

wassen. 

Zowel in de wasstraat als in de 

wasboxen wordt, behalve met 

vlekvrij osmosewater, uitsluitend 

met topkwaliteit shampoo, polish 

en velgenreiniger gewerkt.” 

Van Herpen: “Bij ons kunt u een 

uniek maandabonnement kopen 

voor uw auto. Dit houdt in dat u 

voor € 24,50 per maand uw auto 

net zo vaak kunt wassen als u wilt, 

met het programma van uw keuze.”

U vindt Hanex Carwash in 

Heesch aan de Cereslaan en in 

Oss aan de Singel 1940-1945/

hoek Megensebaan.

OSS – “Onze twee ultramoderne carwash bedrijven beschikken over een wasstraat met een lengte van der-

tig meter, waarin de nieuwste techniek is verwerkt”, vertelt Rob van Herpen, directeur van Hanex Carwash. 

“Hierdoor wordt een capaciteit van 40 auto’s per uur gehaald. U kunt bij ons 7 dagen per week gebruikma-

ken van voorwashulp, een unieke service.”

GRATIS 
TOEGANG

Woensdag 5 september 2012
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HEESCH PRESENTEERT

HEESCH PRESENTEERT

mobiel 06 - 13662383

telefoon 0412 - 452000adres Bachlaan 22,  Heesch 

e-mail info@iwillemsdesign.nl 

w w w . i w i l l e m s d e s i g n . n l

Grafisch ontwerp • Webdesign • Advies

Vier generaties
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De Oude Ros 18 
5388 PM Nistelrode
T. (0031) - (06) 17 22 63 92 
E. info@rsautomobielen.nl

• Specialist in zeer jonge hippe en belasting-
vrije  eco auto’s voorzien van fabrieksgarantie.

• Scherpe internet prijzen, wij hanteren 
geen afleverkosten!

W. www.rsautomobielen.nl

 RDW gecertificeerd

MUN120201_im_mooi_bernheze.indd   1 03-09-12   12:56

Rabobank Bernheze Maasland

Stuur vóór 1 oktober
uw aanvraag in voor
coöperatief dividend

www.uwideeinactie.nl

uitslag demooibernhezekrant Fotowedstrijd
Het water spatte er soms van af

BERnHEZE - Vakantie is dé gelegenheid om foto’s te maken. De een maakt kiekjes voor het familie-album, de ander 
maakt er een wedstrijd van om creatieve en onverwachte beelden tot stand te brengen. 
De wedstrijd die DeMooiBernezeKrant had uitgeschreven was een mooie uitdaging en dat bleek.

HEESCH PRESENTEERT
HEESCH PRESENTEERT

De wedstrijd die DeMooiBernezeKrant had uitgeschreven was een mooie uitdaging en dat bleek.De wedstrijd die DeMooiBernezeKrant had uitgeschreven was een mooie uitdaging en dat bleek.

2E PRIJS. Toinja van Daal, Heeswijk-Dinther

De wedstrijd die DeMooiBernezeKrant had uitgeschreven was een mooie uitdaging en dat bleek.De wedstrijd die DeMooiBernezeKrant had uitgeschreven was een mooie uitdaging en dat bleek.De wedstrijd die DeMooiBernezeKrant had uitgeschreven was een mooie uitdaging en dat bleek.De wedstrijd die DeMooiBernezeKrant had uitgeschreven was een mooie uitdaging en dat bleek.

2E PRIJS. 

1E PRIJS. Ingrid van der Meer, Wateringen

race tegen de klok voor dorsers
De dorsclub legt de laatste hand 
aan de korenmijt op de Maashorst. 
Het is een race tegen de klok bij de 
invallende duisternis.  Waarschijn-
lijk zal het karwei snel afgemaakt 
worden door het af te dekken met 
“vlot” (bermgras) en een karreep. 

Dan kan de mijt tot februari blij-
ven staan en zal hij met een kleine 
oogstdag gedorst gaan worden op 
de ‘ouwerwetse’ manier.
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cOLOFOn
DeMooiBernhezeKrant

Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

Kantoor
Tramstraat 13a
5388 GE Nistelrode,
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
offi ce@demooibernhezekrant.nl

Website
www.demooibernhezekrant.nl

redactie
Hoofdredactie Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams
Debby van Nistelrooy

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Lianne Geurts

Administratie:
Heidi Verwijst
offi ce@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

Vormgeving/Dtp
Monique van de Ven
Licis-vormgeving

Fotografi e
Ad Ploegmakers
Marcel van der Steen
Rian van Schijndel

Inlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12:00u
advertenties:
maandag tot 12:00u
familieberichten:
maandag tot 12:00u
advertentie@demooibernheze
krant.nl

Bezorgklachten
offi ce@demooibernhezekrant.nl 
0412-795170

Aan de inhoud van DeMooiBern-
hezeKrant 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 toestem-
ming van Bernheze Media.

Culinair

Nieuwsgierig? Kijk alvast op
www.dekeuken.nl/menu/diner

De Keuken - ’t Dorp 94 - Heesch - 0412 474424 - info@dekeuken.nl

Het team van ‘De Keuken’ 
is bijna terug van vakantie.

Vrijdag 7 september 
staan we vanaf 16.00 uur, 

uitgerust en met een nieuwe 
kaart, weer voor u klaar.

Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode

t. 0412 611383
M. 06 53716610
f. 0412 613104

info@heerkensagf.nl

De complete versspecialist
Waardestraat 15

5388 PP Nistelrode

t. 0412 611383
M. 06 53716610
f. 0412 613104

info@heerkensagf.nl

De complete versspecialist
voor de horeca

Kijk voor onze actuele 
openingstijden, wekelijkse 

reclame en het gehele assortiment 
op WWW.HBFOODS.NL

Diepvries & Versproducten

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

KAASFONdUe! 
Say Cheese.....

Nodig per persoon:
- 200 gram geraspte kaas per persoon
- (cantedino) en boerenkaas of zacht-

gerijpte kaas 
- 75 mg fruitige witte wijn
- stokbrood (wit, waldkorn of bruin). 

Kaasfondue maak je als volgt:
Witte wijn verhitten (tegen de kook), kaas erbij laten smelten 
in een kookpannetje en goed roeren tot er een vloeibare massa 
ontstaat. Ondertussen de fonduepan in het water leggen zodat 
het vocht erin kan trekken. Vloeibare massa overschenken in de 
fonduepan en op de houder met de brander op de tafel plaatsen. 
Lekker te combineren met verschillende soorten brood, vleeswaren 
zoals ham, ventrecina, fruit en groentesoorten zoals ananas en 
tomaat. 
Een heerlijke salade met een lekker glaasje witte wijn maken het 
geheel af. Voor meer informatie over de kaasfonduemogelijkhe-

den en het huren van een kaas-
fondueset kunt u terecht 

bij de medewerkers van 
Bon Fromage. Ook kunt 

u lekker komen 
proeven tijdens 
Heesch Presen-
teert in onze 
‘Oostenrijke 

stube’ waar we samen met 
de Bakkers Lamers een aantal 

verrassende producten laten 
proeven en een leuke foto-
actie houden.

say cheese en tot 9 sep-
tember!

Column
ton benS

Advertorial

Veelzijdige 
vormgeving 
en solide 
communicatie

Kunerastraat 2
5473 AL Heeswijk
t. 06-11450588
e. info@licis-vormgeving.nl
i. www.licis-vormgeving.nl

nIsTELRODE - Kids For Free, een 
superdeal tijdens het nazomeren 
bij Eetcafé ’t Pumpke in de maand 
september. Iedereen is alweer druk 
aan het werk en de trainingen vlie-
gen je als ouders om de oren. 

Dansen, voetbal, tennis en hoc-
key. Zorgen dat iedereen op tijd is 
en alle schone trainingskleren op 
tijd weer in de kast liggen. Mark 
van Eetcafé ’t Pumpke denkt met 
u mee. Om u de laatste zomer-
maand nog even te laten genieten 
op het terras, mogen uw kinderen 
gratis mee-eten. 

Moment rust voor nazomerprijs
De hele maand september eten op 
maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag, alle kinderen t/m 12 jaar 
bij Eetcafé ’t Pumpke gratis mee. 
natuurlijk zijn de kinderen in ge-
zelschap van hun ouders. Bij de 

aanbieding blijven ook de speel-
goedmuntjes geldig.  

Tot 1 oktober, want daarna maken 
de gratis pannenkoek en de Friet 
met snack plaats voor ‘t ‘Rondje 
door de keuken’. na het gewel-
dige succes van afgelopen winter 
komt deze kaart van ‘Rondje door 
de keuken’ weer terug. Genieten 
dus in het najaar, lekker  nazome-
ren met de heerlijkste gerechten en 
u kunt meteen van de gelegenheid 
gebruik maken om van het sprook-
jesijs te smullen.
 
Vanaf 1 september is Eetcafé ’t 
Pumpke op woensdag weer dicht.
(De actie is niet geldig voor kinder-
feestjes en zonder gezelschap van 
ouders of begeleiding)

www.eetcafetpumpke.nl

De zomer bij ’t pumpke 
draait lekker door

den en het huren van een kaas-
fondueset kunt u terecht 

Bon Fromage. Ook kunt 
u lekker komen 

proeven tijdens 

teert in onze 

verrassende producten laten 

say cheese en tot 9 sep-
tember!

hdl.nl

www.mooihdl.nl
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Daarmee heeft cc de Pas in 
Heesch zelfs de primeur op 21 sep-
tember waar deze show getiteld: 
‘The Legends Of The Lost And 
Found’ voor de allereerste keer te 
zien is. 
Een wervelde show met afwisse-
lende authentieke live muziek uit 
het zuiden van de UsA, doorwe-
ven met dans performances van 
wereldniveau. Doorspekt met wel-
bekende songs van Kenny Rogers, 
Johnny cash, June carter, Dolly 
Parton en Patsy cline en recente 
hits van shania Twain, The Dixie 
chicks en Garth Brooks, vertolkt 
door artiesten uit binnen- en bui-
tenland. 
na de show brengt ze de muziek 
nòg dichterbij gedurende de in-
teractieve afterparty. Kortom; een 
avondvullend programma vol mu-
ziek, spectaculaire dans, (inter)ac-

tiviteit en vooral  gezelligheid! 
Optredens in de show worden ver-
zorgd door zanger Jeroen Welsh 
(bekend van Holland’s Got Talent) 
en de uit Engeland afkomstige si-
mon Burridge, gecompleteerd met 
twee getalenteerde zangeressen. 

Zij worden begeleid door de for-
matie Texas Renegade behorende 
tot de top 5 in het Americana/
country genre. De dansgroep van 
de 2-voudig wereldkampioene 
Ivonne Verhagen maakt het spek-
takel compleet.

BP van Duijnhoven
Maxend 20  te Nistelrode

Ondanks de 
wegwerkzaamheden 
op ‘t Maxend zijn we 

gewoon geopend.

Nistelrode

Vorstenbosch

CARAVANVERKOOPWEEKEND
Open zondag 19 aug - 9 sept!

van 11.00 tot 17.00 uur

C A R A V A N T E C H N I E K
S I N T - O E D E N R O D E  B V

Kort verhuurde caravans tot €3500,- korting!
Bürstner, Hobby, Fendt etc

Eerste 
2013 

modellen 
binnen!

vanaf 720kg. 
Superlicht!!

Diverse merken 
movers
voor de 

scherpste prijzen

o.a. Truma, Enduro, 

Powermover en Al-Ko Mammut

Caravan- en camper 
schadeherstel

Van alle merken 
met originele 
onderdelen

Tot 4 jaar garantie 
en behoud van 

fabrieksgarantie
Jan Tinbergenstraat 6 
Bedrijventerrein "De Kampen"
5491 DC Sint-Oedenrode

Nieuwe modellen Movers Schadeherstel

WWW.VANUDENCARAVANS.NL

Nieuw + 
Topoccasions

“primeur in CC de pas”
Theatershow The Legends of the lost and found

HEEscH - Eindelijk komt haar droom uit en heeft de in Heesch geboren Ivonne Verhagen een eigen werve-
lende theatershow! Met haar Southern Stars Theatre Company, bestaande uit een groep van 16 artiesten en 
dansers, verovert zij in het nieuwe seizoen de Nederlandse theaters.

700 kilometer, 7 dagen, 4 landen, 1 doel: Sam!

Op 9 september staan ze aan de 
start van een zware route: door 
weer en wind en vaak over ruig 
terrein. Met wind in de rug of berg-
afwaards voelen ze zich onover-
winnelijk, maar er zullen zeker ook 
momenten zijn dat ze diep moeten 
gaan. “Maar we gaan door! Ook 
al horen we bij de 5 oudsten van 
de totaal 326 deelnemers. We 
zijn fanatieke mountainbikers. De 
‘rauwe’ sport zit ons in de genen. 
We zaten altijd met ons kop in het 
zand! Motorcross en fietscross. Als 
het maïs van het veld was, waren 
wij er te vinden. We organiseerden 
dan altijd familiewedstrijden.”

De Duchenne Heroes brengt elk 
jaar zo’n miljoen euro op. “Dat is 
nodig voor onderzoek. Elke deel-

nemer moet € 2.500 euro inleggen 
om mee te doen. We hebben sa-
men met familie, vrienden en ook 
leden van onze fietsclub de Kachel-

ders, bij onder andere Festiland en 
Paaspop parkeerdiensten geleverd 
en via sponsoren is ook geld bin-
nengekomen. super allemaal! 

We doen al sinds 2009 mee voor 
sam en elke keer geeft het weer 
een bijzondere voldoening. We ha-
len alles uit onszelf. We gaan onze 
grenzen over. We gaan voor goud 

voor sam!” aldus de heren. En dat 
is een hele klus: in totaal klimmen 
ze 10.000 meter. “Boven ben je 
heel even blij, want dan mag je 

naar beneden: goed de vaart erin 
om de volgende klim goed te be-
ginnen!” 

HEEsWIJK-DInTHER - En sam is het achterneefje van de broers Pepers: Toon (uit Dinther) en 
Frans (uit Veghel). Zij vormen samen met Wout en Jan het ‘Pepteam4sam’ en gaan gevie-
ren voor hem fietsen: “Omdat zijn spieren hem in de steek laten. sam heeft de ziekte van 
Duchenne: Een erfelijke ziekte die wordt veroorzaakt doordat een eiwit, nodig voor de ste-
vigheid van de spiercellen, niet kan worden gemaakt door een fout op het X-chromosoom. 
Omdat deze fout op het X-chromosoom zit, zijn het vooral jongetjes die Duchenne spierdys-
trofie hebben. Alle spieren breken langzaam maar zeker af; ook de hart- en ademhalingsspie-
ren. Er is veel geld voor onderzoek nodig en daarom doen wij mee met Duchenne Heroes!”

Toon en Frans Tekst en foto: Hieke Stek

met wind in de rug oF bergAFwAArdS 
VOELEN ZE ZICH ONOVERWINNELĲ K

Via een tracksysteem kan 
iedereen het ‘Pepteam4sam’ 
volgen via de website: 
www.duchenneheroes.nl
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ZOrG en HULp

spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112

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

BernHeZe
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu

HeescH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24
Tel: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
Dokter B. de Zwaan
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37
Tel: 0412-451355
Spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed: 0412-452739
Apotheek
Lloyds Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
Zorgcentrum
Zorgcentrum Heelwijk
Mozartlaan 2
Tel.: 0412-465500

HeesWIJK-DIntHer
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Veghel
Tel.: 0413-381848.
BerneZorg 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
BerneZorg Thuis
Zijlstraat 1
Tel.: 0413-298100

nIsteLrODe / VOrstenBOscH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
Spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek in Oss.
Tel.: 0412-614035
Zorgcentra
Zorgcentra Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020

LOOsBrOeK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode.
De huisartsen uit de regio 
draaien diensten in Loosbroek.

De Klaver 35
5384 XK Heesch
T 0412 47 53 99
F 0412 47 57 25
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

Pim Langens
M 06 525 448 08

Adv Langens Hoveniers 109x53_3.indd   1 27-02-2012   18:28:19

Snoeicursus
HEEscH - De winter komt eraan. 
Een mooi moment om uw tuin 
onder handen te nemen. 
Om te snoeien bijvoorbeeld. In 
oktober en maart organiseert 
Anja van den Heiligenberg van 
Trendtuin een workshop snoeien 
bij haar thuis. 

na een avond theorie over het 
snoeien gaat u het geleerde de 
volgende ochtend in de praktijk 
brengen. Ook kunt u er voor kie-

zen om de theorie en praktijk op 
1 dag te volgen. De workshop 
wordt gegeven in 2 jaargetijden, 
ze beginnen in oktober en vervol-
gens in maart. 
Data overdag: 12 oktober en 15 
maart inclusief lunch. Avond en 
ochtend: 9 en 10, 24 en 25 ok-
tober 12, 13 maart en 20 en 21 
maart.
Deze tijd van het jaar is ook een 
goed moment om uw tuin op-
nieuw in te richten. Bent u toe aan 

een nieuw ontwerp, een nieuwe 
tuin of uw bestaande tuin aanpas-
sen naar uw wens? Ook daarvoor 
kunt u bij Trendtuin terecht. Zij 
heeft nuttige contacten met ho-
veniers en ook kan ze voor be-
stratingsmaterialen en beplanting 
zorgen zorgen. 
Heeft u plannen en weet niet 
goed hoe te beginnen met ont-
werp, aanleg of onderhoud of 
voor een professioneel advies, 
neem dan contact op met Anja.

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

Hovenier 
Fons Baerken

Onderhoud - Renovatie - Aanleg

T 0412-852538

M 06-54392701

fons@baerken.net

Waar en wanneer?
Op zaterdag 8 september vanaf 
klokslag 10.00 tot 14.30 uur op 
het parkeerterrein van Lunenburg 
Events & More; ingang tegenover 
de Vobra aan de Dorpstraat te 
Loosbroek
 
Wie zijn wij en wat is het doel?
De organisatie is in handen van 
Parochie st servatius te Loosbroek. 
De opbrengst is onmisbaar het 
groot onderhoud aan kerk en pas-
torie te kunnen blijven uitvoeren.
Daarnaast zijn tweedehands fiet-
sen het hele jaar welkom voor 

hetzelfde doel. Onze vrijwilligers 
houden hiermee onze parochiege-
meenschap en haar kerk volledig in 
orde, levend en bloeiend! 

De organisatie dankt iedereen bij 
voorbaat voor allerlei, geschikte 
zaken voor de rommelmarkt en 
ook eventuele tweedehands fiet-
sen. Opgeknapte tweedehands 
fietsen (heren- en damesfietesen, 
kinderfietsen, etc.) zijn uiteraard 
ook te koop tegen aantrekkelijke 
prijzen op de rommelmarkt op 8 
september!

LOOsBROEK – Voor de 23e keer pakt Loosbroek weer letterlijk en fi-
guurlijk uit met haar rommelmarkt. Een assortiment voor jong en oud, 
ruime wandel- en kijkgangen op een verhard terrein. Dit is alleen mo-
gelijk met de 150 vrijwilligers die zorgen voor de opbouw, verkoop en 
het opruimen. Een gezellig terras ontbreekt niet voor een hapje en een 
drankje. Kom langs en scoor mooie spullen voor een mooi prijsje.

Als dit u aanspreekt neem dan contact op met:
SPULLEN VOOR ROMMELMARKT:
Piet Gruythuysen: 0413-229696 of 06-49035470
André Pittens: 0413-229596 of 06-22458068
VERKOOP EN/OF AANLEVERING TWEEDEHANDS FIETSEN:
Martien en Jo Roefs: 0413- 229487 of 06-13501992
Dorpstraat 94, Loosbroek

De tuin neemt geen blad voor de mond

Als we geluk hebben, hebben we 
nog een flink aantal mooie zonnige 
dagen in het vooruitzicht. Die kun-
nen we besteden aan wandelin-
gen, fietstochten of luieren, maar 
we kunnen ze ook besteden aan 
het nuttige werk in de tuin. 
Knip de coniferenhagen zo dat ze 
voldoende groen houden, maar 
ook zo dat ze niet uitdijen. Een co-
niferenhaag die reikt tot de hemel 
of de halve tuin in beslag neemt 
wil niemand. De uitgebloeide 

bloemen en het dode blad kunnen 
uit de planten worden verwijderd. 
Doe het met een scherpe snoei-
schaar zodat de wond niet rafelig 
wordt. Het is de ideale tijd om bij-
voorbeeld ook de lavendel terug 
te knippen. niet te zuinig zodat de 
vorm er mooi in blijft, maar knip 
ook niet helemaal terug tot in het 
hout. Hoewel vaste planten altijd 
geknipt kunnen worden, is het aan 
te raden dit niet te laat in het jaar 
te doen. Geef ze wat tijd om te 

herstellen zodat ze bestand zijn te-
gen wat vorst en volgend voorjaar 
een voorsprong hebben. 

Vooral als het wat hectisch is met-
een na de vakantie, verlangen we 
terug naar de rust van de natuur 
en willen we gewoon even niets 
aan ons hoofd. Dan is werken in 
de tuin bijzonder ontspannend. 
natuurlijk kunt u zich ook terug-
trekken in de tuin, in een stoel mij-
meren of een boek lezen. 
Ik wens u – hoe dan ook – veel ple-
zier in uw tuin.

Fons Baerken, Hovenier

HEESCH – Het frisse groen van het voorjaar zijn we al bijna vergeten en 
de zomerse uitbundige kleuren maken langzaam plaats voor de najaars-
tinten. De kleuren worden gematigder en het groen neigt naar bruin. 

rommel? In loosbroek geen rommel
Organisatie in handen van Parochie St. Servatius
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Broer en zus. Hij woont in een dorp en zij in de stad. 
Ze schrijven wat ze zien en beleven in hun dagelijkse 
leven.

’t iS WeeR VOORbij 
die MOOie ZOMeR
De afgelopen weken leken, voor een import-stedeling met 
eeuwenoude plattelandsgenen zoals ik, een zalige oase vergeleken met 
alles wat zich hier de rest van het jaar in onafgebroken sneltreinvaart 
rept en roert. 
Komkommertijd in de stad. Alle gebruikelijke bewoners waaieren 
uit naar de rest van de wereld en de wereld stuurt afgezanten in de 
vorm van provincialen en ander vreemdsprekend gespuis terug. Het 
is één groot uitwisselingsproject: de stenen van de stad en andere 
achtergeblevenen horen weer eens wat zachte g´s en frans gelispel hun 
oren binnen wapperen en mijn medestedelingen beleven ondertussen 
verre, smeuige avonturen die ze later vrijgevig kunnen rondstrooien in 
het café.

Zelfs de daklozen doen mee. Mijn eigen straatkrantverkoopster was 
tenminste de hele zomer in geen velden of wegen te bekennen. In 
haar vertrouwde plaats zag ik een hele poos een onbekende mevrouw, 
die zó voor de gepokte en gemazelde zus van Popeye´s Olijfje kon 
doorgaan, heel moeilijk staan te kijken. Ze had een theedoek om haar 
kin geknoopt. Strak aangetrokken en met een joekel van een strik 
bovenop haar hoofd. Dat is ook vragen om moeilijkheden natuurlijk. 

Maar goed. Dagjesmensen en zomerbewoners, a.k.a. notoir 
ergerniswekkende toeristen, begeven zich doorgaans alleen in het 
centrum van de stad. Dus als je dat gedeelte vermijd, kun je in de 
wijken daaromheen wekenlang eindeloos dromend door stille straten 
banjeren zonder van je sokken gereden/ verwenst/ beroofd te worden. 
Best eens fijn voor de verandering.

Helaas is het sinds kort weer uit met de pret. De stad heeft zijn 
oorspronkelijke bewoners terug en die hebben er zin in. De ben-je-
nog-niet-geweest-o-daar-MOET-je-echt-heen-festivals en -feestjes 
ploppen als plaagzieke paddestoelen uit de zompige grond en ik heb 
het eerste oogverblindend hippe kapsel al door de straten zien dansen 
in de vorm van twee tiroler knotjes. Op het hoofd van een jongen 
welteverstaan. 

Pfff.
Ik ben toe aan vakantie, geloof ik. 

Column
de bLiekerS

HumStijl geeft jouw idee vorm!

creatief omgaan met metalen, 
glas en hout en daar samen met 
de klant een mooi eindproduct 
van maken, dat is wat ze doen bij 
Humstijl. 
Van simpel (roestend) ijzer tot 
glanzende edelmetalen, alles kan 
verwerkt worden in ontwerpen. 
Metaal geeft licht en ruimte om 
te spelen door de spiegelachtige 
glans. Daardoor krijgt het elke keer 

een andere uitstraling. Metalen 
zijn uistekend te combineren 

met het transparante 
van glas, of met de 

dichte constructie van hout of met 
het robuuste marmer. soms ligt de 
kracht in combinaties maken van 
verschillende materialen, maar in 
eenvoud kan een materiaal ook
heel sterk zijn. Humstijl kan sinds 
zijn start in 1999 inmiddels ver-
trouwen en bouwen op een vaste 
klantenkring, maar er is ook ruimte 
voor nieuwe projecten. “Voor de 
zakelijke branche heb ik ook logo’s 
verwerkt in bijvoorbeeld recla-
mezuilen met of zonder 
geïntegreerde
verlich-

ting, maar ook namen van onder-
nemers in RVs of roestig metaal 
die voorgevels van bedrijfspanden 
stijlvol sieren. Moderne zonnewe-

ring helemaal van RVs gemaakt 
(zie foto) voor zowel de zakelijke- 
als de particuliere markt. Vijverran-
den, interieurkasten, klokken, lam-
pen: zijn allemaal vormgegeven 
in de werkplaats van 
Humstijl 

en met oog 
voor elk detail afgele-

verd. En als er zich een pro-
ject voordoet wat we niet hele-

maal zelf kunnen maken? Dan ga 
ik naar mijn trouwe partners waar 
ik al jaren zaken mee doe. 
Humstijl ziet in elk project nieuwe 

uitdagingen; het eindresultaat is 
altijd perfect”, aldus de eigenaar 
c. van den Hurk.
Dus loop je met een leuk idee rond, 

maar heb je zelf niet 
de materiaal-

kennis of het juis-
te gereedschap in huis? 
neem vrijblijvend contact op 
met Humstijl.

Advertorial

70-jarig kloosterjubileum

‘Hanneke’ ging als 17-jarige als 
dienstmeisje werken bij de zusters 
in Breda. Het kloosterleven trok 
haar als jong meisje al aan. Op 
18-jarige leeftijd deed ze haar in-
trede in het klooster en op 7 sep-
tember 1941 werd ze gekleed als 
novice en kreeg ze de naam Maria 
Anastatia. Op 8 september 1942 

werd de Kleine Gelofte gedaan en 
dat is dan ook de datum van waar-
uit gerekend wordt bij een jubile-
um. Ze heeft in haar leven in ver-
schillende kloosters gewoond o.a. 
in Dongen, Zundert, Gemert en nu 
weer in het moederhuis te Breda. 
Ze heeft in haar werkzame leven 
verschillende functies uitgeoefend

zoals hulp bij het huishoudelijk 
werk, hoofdzuster van de man-
nenafdeling en telefoniste/recep-
tioniste. De betrokkenheid met 
nistelrode is altijd gebleven en ze 
wil ook op de hoogte blijven van 
wat hier allemaal gebeurt al is dat 
de laatste jaren wel wat afgeno-
men. Ze mist haar broers en zus-
sen heel erg omdat haar laatste 
broer afgelopen jaar gestorven is 
en ze nu nog maar alleen over is. 
Ze is nog redelijk gezond, goed bij 
geest en brengt haar dag door met 
lezen, puzzelen en bidden. 
Ze groet bij deze alle mensen uit 
nistelrode en wenst iedereen alle 
goeds toe. 

nIsTELRODE - Op 8 september 2012 viert Zuster Anastatia van de 
Graaf in Breda haar platina jubileum. Zuster Anastatia wie is dat? Ana-
statia is ‘Hanneke’ van de Graaf, dochter van Marinus van de Graaf en 
Gerdina van den Oever, geboren op 20 april 1922 in de Achterstraat in 
Nistelrode. 

Anastatia van de Graaf in 1942

HEESWIJK-DINTHER – En dan bedoelen we ook elk idee en elke vorm! Voor het interieur en het exterieur en 
voor particulier en bedrijf. Alles wat van metaal, glas, hout, marmer of combinaties ervan, gemaakt wordt, 
kan HumStijl maken. Met dat verschil: helemaal op maat en naar je eigen idee. Het moeilijkste hoekje in huis 
kan ingevuld worden. Werk dat HumStijl voor klanten heeft gemaakt stond op de Excellent beurs Eindhoven 
en op de Miljonairsbeurs Amsterdam. Als de techniek het toe laat zijn er eigenlijk geen grenzen en dat is het 
mooie aan dit vak!”

Voor meer informatie: www.humstijl.nl 

‘Metalen, glas en hout verwerken tot een mooi 
eindproduct dat is onze uitdaging’ 

Eerste prijs
Trade markt 

Utrecht
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LENYWalters
een bLik Achter de Schermen vAn het bernheZer buSineSS event

InSpIratIe 
De genomineerden voor de ondernemersprijzen 
zijn bekend. Uit de vele voordrachten heeft de jury 
zes ondernemers genomineerd. Drie voor ‘Jonge 
ondernemer van het jaar’ en drie voor ‘Ondernemer van 
het jaar’. Vanaf deze plaats wil ik alle genomineerden 
van harte feliciteren, want het lijkt me geweldig om 
dit mee te mogen maken. Genomineerd zijn betekent 
immers dat je boven het ‘maaiveld’ uitsteekt. Dat je 
iets zo goed doet, dat het anderen opvalt. Wat ik wel 
eens zou willen weten is waar deze ondernemers 
hun inspiratie en gedrevenheid vandaan halen. 
Hoe zij gekomen zijn tot het product waarover zij zo 
enthousiast zijn. Zeker in deze tijd moet je je wel 
onderscheiden om te overleven, laat staan om in de 
schijnwerpers te komen. Daarom zijn wij nu druk bezig 
om een mooi programma rondom de verkiezingen te 
maken. Een programma met verrassingen, waarin de 
genomineerden centraal staan. 
Bent u ook zo benieuwd naar het verhaal achter deze 
ondernemers en wilt u dat ook persoonlijk horen? Kom 
dan op 6 oktober naar het Bernhezer Business Event 
en ga in gesprek met ‘onze’ genomineerden. Wie weet 
wordt u ook geïnspireerd en staat u volgend jaar als 
genomineerde in de schijnwerpers.
www.bernhezerbusinessevent.nl■

Beste mensen,
Aan mij de eer, als coördinator 
van het Bernhezer Business 
Event, u de komende weken een 
blik achter de schermen te laten 
zien van de organisatie van het 
Bernhezer Business Event.Genomineerd voor jonge ondernemer 2012: 

Bernhezer Business Event

Het Bernhezer Business Event wordt nieuw, anders, feestelijker! Op zaterdag 6 ok-
tober wordt de bedrijfshal van Maas Coating Groep in Heesch omgetoverd tot een 
feestlocatie. Een vertrouwd onderdeel van de avond is de bekendmaking van de 
Ondernemer van het Jaar en de Jonge Ondernemer van het jaar. We laten u graag 
kennis maken met de drie genomineerde Jonge Ondernemers:

woMenworkS 
Cereslaan 10a, Heesch. 

SuZan De weerD en 
Hanneke van vuCHt 
Deze ondernemers profileren zich 
op de markt met bedrijfskleding; 
die vrouwen flatteert en voor de 
man moderne stoere bedrijfskle-
ding heeft. Bedrijfskleding voor 
horeca, zorg, bouw, industrie én 
detailhandel. Uniformiteit in kle-
ding voorzien van bedrijfslogo 
straalt uit dat je samen één team 
bent! suzan focust zich op da-
mesveiligheidsschoenen: “Een 
vrouwenvoet heeft een andere 
leest dan een herenvoet, maar de 
schoenen waren nauwelijks op de 
markt. Hier zag ik kansen en heb 
uitstekende afspraken gemaakt in 
het buitenland, waardoor we ex-
clusief importeur zijn. Daar zijn we 
trots op, net als op deze nomina-
tie. We bestaan nu een jaar en zijn 
van lokaal uitgegroeid tot over de 
grens, mede door onze webshop, 
deelname aan beurzen en medi-
aaandacht: pownieuws en 538.” 

Hanneke heeft oog voor mode: 
“Ook in bedrijvig nederland is 
mode een issue. Veiligheidskleding 
kan er ook leuk uit zien! Voor de 
zakelijke markt is verzorgde kle-
ding een visitekaartje. We hebben 
net een nieuw concept gelanceerd: 
kostuums en mantelpakjes he-
lemaal op maat in verschillende 
kleur- en stoffencombinaties. Dit 

concept maakt het mogelijk om 
bedrijfskleuren opvallend of subtiel 
(in stiksels of knopen) te verwer-
ken. We hebben allerlei stalen bij 
ons, maar digitaal wordt het eind-
resultaat meteen gevisualiseerd. 
De kleding is binnen 8 weken 
klaar.” 

www.womenworks.nl 

van Mook, 
De eCHte Bakker
Laar 66, Nistelrode 
 
MICHel & karIn
Bij Van Mook - De Echte Bakker, 
ruik je de ambacht zodra je bin-
nenstapt. “Dat kan niet anders, 
want al het brood wordt in onze 
ovens gebakken en ligt 5 minuten 
later hier op de plank. We bakken 
volgens onze eigen receptuur en 
werkwijze en halen veel ingrediën-
ten bij lokale ondernemers uit de 
Maashorst. nieuwe ideeën wor-
den ter plekke uitgevoerd en als 
het lekker is ligt het de volgende 
dag in de winkel. Op zoek zijn 
naar vernieuwing en passie voor 
ambacht, horen voor ons bij het 
ondernemerschap. Vanuit die drive 
is ook de versdriehoek ontstaan: 

een samenwerking met twee an-
dere ambachtelijke ondernemers. 
Daarnaast zijn we bezig met een 
bestelmodule, zodat mensen via 
onze website kunnen bestellen. 
Over nieuwe producten en recep-
tuur zijn we continue aan het na-
denken: dat doen we met ons hele 
team. We werken met 15 perso-
nen en ieder denkt op zijn vakge-
bied mee. Dicht bij onze klanten en 
bij ons personeel staan is voor ons 
vanzelfsprekend. We zijn in 2010 
en 2011 al ‘Beste échte bakker van 
de regio’ geworden en ook dit jaar 
zitten we hiervoor in de race. De 
nominatie voor Jonge Onderne-
mer 2012 was voor ons een hele 
prettige verrassing. Drie totaal 
verschillende bedrijven. spannend 
hoor!” aldus Michel en Karin.

www.vanmook-echtebakker.nl

Ondernemen is pionieren 
vItaro voF
Menzel 31, Nistelrode

toM en ruuD van rooIJ
De twee neven Tom en Ruud 
zijn in 2008 hun bedrijf Vitaro in 
nistelrode gestart: dé specialist in 
robotgrasmaaiers en robotstofzui-
gers. “Ons grootste marktaandeel 
ligt in de robotgrasmaaier, die door 
ons unieke concept, in nederland 
goed op de kaart is gezet. Ons 
concept is belangrijk in het succes 
van ons bedrijf. Wij bieden meer 
dan alleen verkoop. Als specia-
listen kunnen wij 100% werking 
garanderen en dat kan alleen maar 
als je de juiste robotgrasmaaier in 
de juiste tuin laat maaien. Elke tuin 
is anders qua vorm, oppervlakte, 
invulling en reliëf. Daarom gaan 
we kijken naar de tuin en luiste-
ren naar de wensen van de klant, 
hierop baseren we ons advies en 
als de klant overgaat tot aankoop, 
dan verzorgen wij de complete in-
stallatie en bieden een service die 
nodig is voor een robotgrasmaaier. 
We zijn altijd persoonlijk bereik-
baar, zodat we eventuele proble-

men accuraat kunnen oplossen. 
Ondernemen was voor ons ook pi-
onieren: oftewel past ons concept 
bij de vraag van de markt. na ruim 
4 jaar kunnen we zeggen dat onze 
doelstellingen ook bereikt zijn: ons 
afzetgebied is gegroeid van lokaal 
tot landelijk. We zien zeker een 
groeimarkt in de zakelijke sector: 
bedrijven, sportaccommodaties, 
zorginstellingen en scholen. Inmid-
dels maait een maaier van ons de 

velden van RKsV Prinses Irene, dit 
is het eerste project op een ama-
teurvoetbalveld in nederland.”

www.vitaro.nl 

Ondernemen vanuit een vrouwelijke visie 

Ondernemen met passie 
voor ambacht

Tekst en foto’s: Hieke stek 
Deze pagina wordt gesponsord door:
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Het Bernhezer Business Event 
heeft een nieuwe formule gekre-
gen. In tegenstelling tot eerdere 
jaren, wordt dit feest ieder jaar op 
een nieuwe locatie in de kern van 
Bernheze gehouden. Dit jaar wordt 
de bedrijfshal van Maas coating 
Groep omgetoverd tot een prach-
tige feestlocatie. Een echt onder-
nemersfeest vóór en dóór onder-
nemers. Het motto van deze avond 
is dan ook ‘In company’. 

Nominaties 
Voor vele ondernemers is dit een 
spannende avond, want tijdens dit 
event zullen uit zes nominaties de 
ondernemer en de jonge onderne-
mer van het jaar bekend worden 
gemaakt. Voor hen dus een be-
langrijk moment. Dit zal dan ook 
een spectaculair hoogtepunt wor-
den van de avond! Het program-
ma bestaat uit twee delen, het po-
diumprogramma en de afterparty. 
Op deze avond zorgen het top-

orkest ‘Ellis Island’ en een mystery 
guest voor een muzikale invulling. 
De presentatie wordt verzorgd 
door Karin Bruers, die zeker zorgt 
voor een avond vol humor!

Kaarten verkrijgbaar
Wilt u ook zo graag weten wie 
de nieuwe jonge ondernemer en 
de ondernemer van het jaar gaan 
worden? Zorg er dan snel voor dat 
u een kaartje weet te bemachtigen, 
want velen waren u al voor! Voor 
meer informatie over dit event 
en het bestellen van kaarten à 75 
euro, gaat u naar www.bernhezer-
businessevent.nl. U bent van harte 
welkom vanaf 19.30 uur. Wees op 
tijd, want om 20.30 uur zal het po-
diumprogramma van start gaan. 
Blijf tussen 21.45 en 1.00 uur ge-
zellig hangen. Dan kunt u, onder 
het genot van culinaire verrassin-
gen, borrelen tijdens de afterparty 
en kennis maken met uw collega-
ondernemer. 

kaarten Bernhezer Business
Event nu verkrijgbaar
Een spetterend event vóór en dóór ondernemers 

BERNHEZE – Op zaterdag 6 oktober 2012 vindt het Bernhezer Business 
Event plaats. Op deze avond wordt in het bijzijn van vele onderne-
mers uit Bernheze, de ondernemer én de jonge ondernemer van het jaar 
gekozen. Deze spannende, maar vooral leuke avond, zal plaatsvinden 
vanaf 19.30 uur in de bedrijfshal van Maas Coating Groep op de Bos-
schebaan 56 te Heesch. 

Als wethouder economische zaken 
van de gemeente Bernheze ben ik 
uitermate trots op het feit, dat we 
dit jaar weer een Bernhezer Busi-
ness Event organiseren.

Een podium, waar ondernemend 
Bernheze elkaar ontmoet en kan 
netwerken in een feestelijke om-
geving. Een feest, voor en door 
ondernemers zelf georganiseerd, 
wat wij als gemeente van harte 
ondersteunen. Natuurlijk wordt 
het hoogtepunt van de avond de 
verkiezing van de Ondernemer 

en de Jonge Ondernemer van het 
Jaar. Erg leuk om te zien, dat nu 
enkele vrouwelijke ondernemers 
bij de genomineerden staan, aan-
gedragen door collega bedrijven 
uit Bernheze. Het is geweldig dat 
Maas Coating Groep op 6 oktober 
haar bedrijf ter beschikking stelt, 
om dit unieke evenement daar te 
organiseren. Maar ook de vele an-
dere sponsors die inzien dat we er 
samen de schouders onder moeten 
zetten om dit Event een groot suc-
ces te laten worden.
Een uniek spektakel, dat wordt het 

zeker. Ik heb zelfs vernomen dat er 
een verrassingsoptreden komt van 
een zeer bekende Nederlander, 
waar nog weken over nagepraat 
zal worden.

Kortom, alle ingrediënten zijn 
aanwezig voor een succesvol sa-
menkomen van Ondernemend 
Bernheze. Laat de regio zien dat 
het ondernemen in Bernheze staat 
als een huis en de ondernemers 
veel te bieden hebben. in Bern-
heze staan als een huis en veel te 
bieden heeft. Ook in deze eco-
nomisch wat moeilijkere tijden, 
moeten we laten horen dat we er 
zijn.

Ik zie u allen daarom graag op za-
terdag 6 oktober, tot dan.

Rien Wijdeven
Wethouder economische zaken

Bernhezer Business event wordt echt 
een spektakel!

k o f f i e  t h e e

ook wij ondersteunen het bernhezer business event van harte:

Donatie geeft veel kinderen een betere toekomst 
Fisker ondersteunt Eugène Janssen Foundation

De donatie van Fisker gaat naar de 
educatie en opvang van kinderen 
in Zuid-Afrika, de stimulans van 
ondernemerschap in Tanzania en 
medische projecten in India. Dit tot 
grote tevredenheid van Geert-Jan 
Tax: “Wij hebben per verkochte 
auto een bedrag gedoneerd en 
omdat we succesvol zijn is dat be-
hoorlijk opgelopen. 

Met deze donatie voorzien we de 
leerlingen van 5 scholen in Zuid-
Afrika een jaar lang van eten en 
kan er een huisartsenpost in Mum-
bai één jaar lang mee operationeel 
worden gehouden. Dat is prakti-
sche hulp waar veel mensen baat 
bij hebben. Good Karma, zoge-
zegd.”

Bijzondere dag 
Het was een bijzondere dag gis-
teren. nederlandse Fisker-rijders 
verbraken het wereldrecord ‘gelijk-
tijdig opladen van een elektrische 
auto op één plek’. Het startschot 
werd gegeven in beeldentuin Inter-
art in Heeswijk-Dinther. De stoet 
vertrok daarna voor de succesvolle 
recordpoging naar de Floriade in 
Venlo. Onder de Fisker-rijders een 
aantal prominente namen, zoals 
astronaut André Kuipers en Bern-
hard Koehler, een van de oprichters 
van het Amerikaanse automerk. 

Duurzaamheid, ontwikkeling en 
snelheid
“Mijn overleden man Eugène Jans-
sen had het geweldig gevonden 

om aan dit evenement deel te ne-
men. Duurzaamheid, ontwikkeling 
en snelheid gingen voor hem hand 
in hand”, vertelt Rakhorst, die zelf 
ook aan de Good Karma Day deel-
nam. “Daarom is dit ook zo’n mooi 
moment om de gift te ontvangen, 
ter nagedachtenis aan Eugène. 
Met de donatie van Fisker gaat 
de Eugène Janssen Foundation in 
Zuid-Afrika, Tanzania en India ont-
zettend waardevolle activiteiten 
uitvoeren.”

HEEsWIJK-DInTHER - Fisker nederland heeft gisteren tijdens de eerste ‘Good Karma Day voor 
Fisker-rijders’ een gift overhandigd aan de Eugène Janssen Foundation. Een verheugde An-
ne-Marie Rakhorst nam de donatie in ontvangst van Geert-Jan Tax, General Manager Fisker 
nederland. “Over positiviteit gesproken. Deze gulle gift komt zeker op een mooie plek”, 
stelt Rakhorst. 

Kijk voor meer informatie over de 
Eugène Janssen Foundation op 
www.eugenejanssenfoundation.nl

Geert-Jan Tax en Anne-Marie Rakhorst 
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Petrus Hoeve Culinair B.V. | Vorstenbosseweg 9 | 5473 NG Heeswijk-Dinther 
T (0413) 371400 | E info@beleefpetrushoeve.nl  |  I www.beleefpetrushoeve.nl

Openingstijden: 
vrij. van 12:00 - 18:00 uur
za. van 10:00  - 18:00 uur 

Een ander tijdstip? Bel ons even!

Bezoek onze landgoedwinkel
•	Ambachtelijke producten uit 
 de streek 
•	Eigen	zuivelproducten	&	kaas
•	Rondleidingen	vanaf	10	personen	
 á € 7,50 incl. hapje en drankje

Producten van de Petrus Hoeve zijn ook
verkrijgbaar bij:
- Slagerij - Poelier Riny van Esch in Heesch
- Dagwinkel Schouten in Loosbroek
- Slagerij vd Tillart in Vorstenbosch
- Ton Kanters Groenten en Fruit in Schijndel
- Keurslager Johan Jansen in Veghel
- Boerderij de Bosrand in Uden
- Wijdeven groenten en fruit in Uden

puur Brabants genieten in de 
recreatieve poort van de Maashorst

Duurzaam 
De menukaart is laagdrempelig 
waarin gerechten en producten 
uit de streek de voorkeur hebben. 
natuurlijk hebben we voor de 
kinderen ook heerlijke pannen-
koeken of een snack. Bovendien 
werken we  met verse producten 
en bij het ontwikkelen van de 
kaart wordt er rekening gehou-

den met mens, milieu en maat-
schappij. Zo krijgt de kaart - en 
daarmee de gehele exploitatie 
- een duurzaam en maatschappe-
lijk verantwoord karakter. 

Recreatieve Poort 
De Kriekeput is van oudsher in de 
regio bekend als openluchtzwem-
bad waar veel mensen gingen 

zwemmen met warme zomerda-
gen. sinds 2007 is er een nieuw 
modern zwembad gebouwd dat 
geheel overkapt is. Met mooi 
weer kan de overkapping open-
geschoven worden, zodat er een 
buitenzwembad ontstaat. sinds 
2009 is het Kriekeput-paviljoen 
Recreatieve Poort van de Maas-
horst. 

Een informatiepunt voor natuur-
gebied De Maashorst met een in-
formatiewand en een digitale in-
fozuil. Tevens is het een startpunt 
voor prachtige wandel- en fiets-
routes. Kom gerust eens langs in 
De Kriekeput in Herpen, zodat 
u zelf kunt beleven wat bedoeld 
wordt met Puur Brabants Genie-
ten. 

scHAIJK - Eeterij/zwembad De Kriekeput is gelegen in een schitterde bosrijke omgeving en tevens de Poort van de Maas-
horst. De plek voor de start en afsluiting voor een mooie fiets-, wandel- en ruiterroute in natuurgebied Herperduin/
Maashorst. Met volop parkeergelegenheid. Bij de Eeterij kunt u op ieder moment van de dag terecht voor een kopje kof-
fie, lunch, maaltijd of een lekker hapje en drankje. Tevens kunt u met kleine en grotere groepen bij ons terecht voor een 
Bourgondische koffietafel of brunch, gezellig feesten of een BBQ. 

De Kriekeput
schaijkseweg 3a Herpen.
tel.: 0486 41 51 00
kriekeput@herperduin.nl
Openingstijden: 
alle dagen geopend 
vanaf 10.00 uur.

Hertjes
geboren
HEEscH - In het dierenparkje 
Den Berg in Heesch, zijn onlangs 
drie jonge hertjes geboren. 
Op de foto een van de moeders 
met haar kroost, zoals te zien is: 
helemaal in goeden doen.

Foto: Marcel van der Steen
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Dagelijks geopend  
www.Cleefshoeve.nl - Berkenvenseweg 2 - Heeswijk-Dinther

Vers Yogurtijs, diverse smaken 
ook in meeneem verpakkingen

boerderij ijs

Los door 
het bos

Los door 
het bos

Accommodatie: 
Palmenweg 5

Nistelrode - T. (06) 22 50 93 14

www.losdoorhetbos.nl

Oorspronkelijk, mooi en smakelijk!

Op het Erf van onze boerderij kunt u 
op het koffie en thee terras genieten 
van knotbomen, heggen, poelen 
en de bloemenpluktuin. Tevens ook 
voor varkensvlees pakketten.

Op het Erf van Rob en Nanda
Aa-brugstraat 4 A, Heeswijk-Dinther

www.opheterf.net

cOLOFOn

• Eetcafé ‘t Pumpke
• Restaurant 
 D’n Bonte Wever
• De Kriekeput 
• Landgoedwinkel 
 Petrus Hoeve
• Los door het bos
• Heische Tip
• Cleefshoeve
• Op het Erf

• Vishandel Venrooy
• Kaas van Van den Herik
• Het Wafelhoekje
• Bakkerij ‘t Stoepje
• De Kaaskoning

• Beauté Totale Didi
• Van der Heijden
 Dakkappellen
• Feston tapijten Heesch
• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• Rainbow Center
• Beautytheek
• Van Ravensteijn 
 Assurantiën
• WVE Schilderwerk
• Trend zien & horen
• Van Uden Bouwservice 
• Meubel en Ambacht
 Frans vd Heijden
• V.O.F. van Berloo
• Compufix

• BBQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Haardtotaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl

mooi & in de streek

mooi & op de markt

mooi & in bedrijf

mooi & online

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.

Mosselen 
van 
Neeltje
Jans

Laar 24 - Nistelrode - (0412) 61 08 28
www.dnbontewever.nl

Biodiversie-wat?

Als ik denk aan de zoete frambo-
zen, de overheerlijke bramen en 
de frisse rode bessen, loopt het 
water mij in de mond. Maar wist 
u dat al deze fruitsoorten pas we-
lig kunnen groeien in combinatie 
met biodiversiteit? Aan de Kleine 
Bosweg in Dinther zijn dat o.a. 
de heggen die de fruitteelt om-
armen of beter gezegd bescher-
men. Frank van den Broek vertelt 
dat deze opgebouwd zijn uit elf 
verschillende boomsoorten. “Het 
moet een aantrekkelijke biotoop 
(leefplaats) zijn voor de insecten 
die nodig zijn om fruit te kun-
nen telen. Het is als het ware een 
dierenhotel. Het gonst er van de 
bedrijvigheid. Om continue aan-

trekkelijk te zijn voor insecten 
moeten de bomen in verschillen-
de periodes bloeien en vruchten 
dragen, vandaar de verschillende 
bomenrassen. Dat is één functie 
van de heg, maar we hebben er 
nog twee: het dient als sierhaag. 
Enerzijds om het beeld van de 
plastic overkappingen aan het 
oog te onttrekken en anderzijds 
zorgen ze voor een mooi land-
schapsbeeld. 
Daarnaast dienen ze als wind-
haag. Ze beschermen het fruit, 
maar ook de plastic folie. De folie 
beschermt tegen slechte weers-
omstandigheden én filtert de fel-
heid van de zon iets zodat het 
sappige rood niet verbrand.”

Telen op gezonde grond
Biodiversiteit heeft ook te maken 
met de wisseling van de teelten. 
“Om het beste fruit te oogsten 
is het noodzakelijk om af en toe 
vruchtwisseling toe te passen, 
Afrikaantjes of Japanse Haver te 
plaatsen. 
Hiermee wordt de populatie van 
de grondparasieten verstoort en 
op biologische wijze de grond 
ontsmet, zodat we het volgen-
de seizoen weer op een schone 
grond kunnen telen. Om de 
grond voedzaam en gezond te 
houden maken we zelf compost 
van ons eigen plantaardige afval. 
Onze bedrijfskringloop is dus he-
lemaal rond.” 

Groen als gras
Ook het gras tussen de gewas-
rijen staat er voor biodiversiteit. 
“Het houdt het klimaat op peil. 
Gras zorgt namelijk voor een op-
timale, natuurlijke verdamping 
en dus voor een hogere lucht-
vochtigheid tussen de gewassen 
zodat het fruit beter groeit. 

De lengte van het gras is bepa-
lend voor de uitstralende tempe-
ratuur van de grond,” besluit hij. 
Ik heb weer wat bijgeleerd over 
biodiversiteit en ook een paar 
heerlijke frambozen geproefd.

Mmmmmm. ■

HEESWIJK-DINTHER – Biodiversiteit. Ik heb de betekenis opgezocht: het is de variatie van biologische soorten in een ecolo-
gisch systeem. En ja, dat hebben we ook volop in Bernheze onder andere in de agrarische sector. Op bezoek bij Van den 
Broek Kleinfruit in Dinther werd mij duidelijk wat het precies inhoudt voor zijn bedrijf.

D’N 
BOER 

OP

Tekst en foto: Hieke Stek 
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Recht 
dichtbij….

En? Heeft uw vereniging korting op de subsidie aangekondigd 
gekregen? Of gaat die zelfs vervallen? De crisis heeft ook de gemeenten 
bereikt en daarmee de gemeentelijke financiën. En daarmee ook de 
subsidies voor welzijn, maatschappelijk werk, sport en cultuur. Kan de 
gemeente zo maar de subsidie korten of beëindigen? Nou, zo maar kan 
er niks.

Gemeenten (de overheid in het algemeen) zijn gehouden tot een 
zorgvuldige afweging van belangen en tot zorgvuldige procedures. 
Dat geldt dus ook voor de toekenning en beëindiging van subsidie. Er 
zal dus beleid moeten worden geformuleerd, waarbinnen de belangen 
van de maatschappelijke organisaties op een rij worden gezet. Dat 
zijn natuurlijk lastige afwegingen: zijn de vendelzwaaiers belangrijker 
dan de korfbalclub? Gaat tafeltje-dek-je voor de sociale raadslieden? 
En wat mag het dan nog wel kosten? Gelukkig hebben we daar de 
gemeenteraad voor, ondersteund door het ambtelijk apparaat. Zij 
nemen -dat moet gezegd worden- lastige beslissingen. Verder worden 
de betrokken organisaties gehoord. De uitkomst van alle afwegingen 
die worden gemaakt is de subsidiebeschikking. 

Mag de subsidie opeens van 100 naar 0? Mag een korting van 50%? 
Is het eerlijk dat de een meer wordt gekort dan de ander? Bij wie 
kun je bezwaar maken? Om met dat laatste te beginnen: u tekent 
bezwaar aan bij de gemeente zelf. De procedure daarvoor staat in de 
subsidiebeschikking zelf.

De gemeente zou op grond van het bezwaar tot een andere beslissing 
kunnen komen. Maar dat gebeurt -zeker- niet altijd. Daarna kunt u 
naar de bestuursrechter voor beroep.

Waar kijkt de rechter dan naar? Eigenlijk haast niet naar de inhoud: 
de afwegingen die ik hiervoor schetste zijn politiek en daar gaat de 
rechter niet over. De rechter kijkt wel of de beslissing niet onredelijk 
is. Als de gemeente bijvoorbeeld het ene jaar nog drie ton toekent 
aan een organisatie om extra werk te verrichten en het volgende jaar 
zonder waarschuwing alle subsidie intrekt, dan zal de rechter daar 
zeer kritisch over zijn en wellicht beslissen dat dat niet mag en dat een 
overgangstermijn moet gelden.

Maar de rechter kijkt vooral naar de gang van zaken voorafgaand 
aan de subsidiebeschikking. Is het beleid op de juiste wijze tot stand 
gekomen? Is de beslissing goed genomen en tijdig? Is er geluisterd naar 
de betrokkenen? 

Als u denkt dat het echt niet kan wat de gemeente doet, zoekt u dan 
even juridische hulp.

Rob Haakmeester (rhaakmeester@liebrandruijsadvocaten.nl)

Column

Behalve natuurlijk in de zomerpe-
riode want dan is het ‘komkom-
mertijd’ en lijkt het soms of er 
geen politiek bestaat. Maar net als 
ieder jaar zijn er ook dit jaar weer 
een aantal gebeurtenissen geweest 
in de zomerperiode, waardoor de 
daadkracht van de Burgemeester 
in die betreffende gemeente extra 
op de proef werd gesteld. 
- Zo was er dit jaar Burgemeester 

de Wijkerslooth van Waalre die 
direct terug van vakantie kwam 
omdat het gemeentehuis van 
Waalre door brandstichting na-
genoeg volledig werd verwoest.

- Ook was burgemeester Wolfsen 
van Utrecht deze zomer in het 
nieuws. In eerste instantie on-
derbrak hij zijn vakantie niet om 
poolshoogte te komen nemen 
met betrekking tot de asbest-
vervuiling in de wijk Kanalenei-
land. Maar besloot later al dan 
niet door de mediadruk, toch 
nog om terug te komen van va-
kantie voor een bezoek aan de 
inwoners van Kanaleneiland.

- En tot slot was er nog de on-
schuldige ‘komkommertijd’ 
ophef over de Ajax-grap van 
Burgemeester Jacobs van Hel-

mond. Omdat hij via facebook 
aangaf deze Ajax-grap over een 
veewagen als nieuwe spelersbus 
van Ajax leuk te vinden. Over 
deze ophef kun je eigenlijk al-
leen het volgende zeggen; vind 
ik leuk of vind ik niet leuk. 

O ja, voor ik het vergeet ook onze 
gemeente Bernheze zal binnen-
kort toch wel weer in het nieuws 
komen met de Burgemeester. Al 
is het alleen maar om de opvolger 
van Burgemeester Boelhouwer, 
die per 1 oktober a.s. aan de slag 
gaat in de Gemeente Gilze Rijen, te 
kunnen presenteren.

Bernheze Solidair:
Burgemeesters in het nieuws
Gerjo van Kessel, gerjovankessel@home.nl

BERnHEZE - Het hele jaar door staan de kranten vol met politiek en is een 
nieuwsprogramma’s op TV zonder politiek bijna niet voor te stellen. Burge-
meesters spelen hierin als vertegenwoordiger van de gemeente vaak een zeer 
belangrijke rol. 

Kortmaar KraChtig ‘Samen kunnen we meer’ (3)
Kies voor het CDA op 12 september. “Samen kunnen we meer” is het centrale thema, de slogan waarmee Sybrand Buma en het CDA haar visie 
uitdraagt. Buma pleit voor een andere aanpak in de politiek. Het CDA kiest voor een aanpak waarbij de focus ligt op werk, gezin en samenleving. 
“Iedereen aanspreken” en “de blik op de toekomst richten”. Dat is wat het CDA wil. 
De maatregelen van vandaag bepalen de kansen van onze kinderen. Wij denken dat het anders kan en beter moet. Wij kiezen voor een land waarin 
mensen met respect met elkaar omgaan. Wij kiezen voor verbinding in plaats van uitsluiting. Voor oplossingen in plaats van polarisatie. Wij doen wat 
nodig is. Wij kiezen voor het nieuwe midden. Voor samen. Voor mensen zelf. Voor iedereen. 

Meer lezen; download het verkiezingsprogramma op www.cda.nl of kijk op onze site www.cdabernheze.nl voor een greep uit de standpunten uit het 
verkiezingsprogramma van het CDA. 

Met de Horizon naar de Floriade

Om 9.30 uur vertrokken we vanaf 
het kerkplein naar de Floriade in 
Venlo. Daar aangekomen was er 
eerst tijd voor een kopje koffie.
Het bestuur en de vrijwilligers van 
de Horizon hadden niets aan het 
toeval overgelaten, er was overal 
aan gedacht zoals een heerlijk 
lunchpakketje, genoeg te drinken 
en te snoepen.

Wat een mooi groot terrein, zon-
der al die vrijwilligers die ons op 
voortreffelijke wijze heel veel heb-
ben laten zien hadden we dit nooit 
meegemaakt. Het was een gezel-
lige groep en het weer was uitste-
kend. Omstreeks 17.00 uur gingen 
we weer richting Heesch.
Daar aangekomen werden we nog 
verrast in het Pannenkoekhuis. 

We hebben heerlijk gesmuld van 
de pannenkoeken en een ijsje. Al 
met al een mooie dag waar we nog 
lang op terug kijken. 

Hulde aan de Horizon en al de vrij-
willigers die zich belangeloos inzet-
ten. We kijken alweer uit naar hun 
volgende activiteit.

HEEscH - Op donderdag 30 augustus hebben we dank zij de Horizon een prachtige dag gehad. Om 8 uur 
werden de rolstoelen thuis opgehaald met de aanhanger van de Horizon, waarna om 9 uur de gasten opge-
haald werden.
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Column
Ad

De column van Ad beschouwt wekelijks ontwikkelingen in de gemeente 
met als doelen bewustwording, meningsvorming en brede deelname aan 
discussie te stimuleren. Reacties zijn daarvoor zeer welkom. Gepubli-
ceerde columns kunt u teruglezen op www.demooibernhezekrant.nl. 

KLeiN iS FijN

Vorige week verscheen het lang verwachtte rapport van de provincie 
‘Veerkrachtig bestuur in Noord-Oost Brabant’. Op zich geen verras-
sende inhoud, soms wel verrassend verwoord. Bijvoorbeeld om het na 
twintig jaar nog te hebben over weeffouten wegwerken omdat er wei-
nig interne samenhang is binnen Bernheze. Lijkt me achterhaald. Er is 
juist in Bernheze geïnvesteerd in organisatie van samenhang daar waar 
het logisch is. Dat er nu sprake moet zijn van een doorontwikkeling 
is wat anders. De oproep aan Den Bosch en Oss om het voortouw te 
nemen lijkt logisch. Maar beiden hebben zich afgelopen jaren weinig 
openlijk in de discussies gemengd. Het is nog maar de vraag of nu op 
‘advies’ van de provincie dit wel zal gebeuren. Het rapport straalt ook 
teveel de actie opdelen en samenvoegen uit. Genoeg stof om vooral te 
discussiëren. 

Oud burgemeester Jos twitterde direct even zijn gelijk “Heesch-west 
naar Den Bosch! Bernheze een weeffout??? Achteraf gelijk krijgen is 
soms erg pijnlijk!!” We kennen Jos van zijn uitspraak “Succes kent vele 
vaders, falen is een weeskind” en kunnen zijn opmerking daarom wel 
plaatsen. Raadslid Marko gaat nog verder terug in de tijd “Als we toch 
de weeffouten van het verleden gaan herstellen, gaan Heeswijk en 
Dinther dan ook weer uit elkaar?”

Waar we het op gemeenteniveau hebben over schaalvergroting wordt 
op een ander terrein de schaalvergroting al weer aangevochten. Enkele 
inwoners hebben met de gemeente het initiatief opgepakt om een coö-
peratie op te richten die goedkoper en lokaal duurzaam geproduceerde 
stroom gaat verkopen. Als alternatief voor ‘machtige energiemaat-
schappijen’. Want die zijn te groot en ongrijpbaar geworden, aldus oud 
wethouder Peer, mede initiatiefnemer. “De fossiele brandstoffen raken 
op en de kosten zullen stijgen, tijd voor duurzame productie tegen la-
gere kosten. Lokale agrariërs spelen hierbij ook een rol. Die zien er wel 
brood in om de nieuwe energieboeren te worden. Op landbouwgebied 
horen we ook steeds vaker de geluiden om tegenover de schaalvergro-
ting weer begrijpbare en behapbare kleine initiatieven te ontplooien. 

Tonny van der Meulen schreef afgelopen zaterdag in het Brabants 
Dagblad een column onder de titel ‘lekke band’. Omdat arbeidsloon te 
duur is geworden werd zijn lekke binnenband niet geplakt bij de fiet-
senmaker maar vervangen. Tonny pleitte daarmee indirect ook voor 
een schaalverkleining, omdat dat logischer voelt. 

Ernst Friederich Schumacher, een invloedrijk economisch denker in 
de vorige eeuw schreef in 1973 het boek ‘hou het klein’. Daarin breekt 
hij nadrukkelijk een lans voor een meer lokaal gerichte economie en 
technologie waarbij de mens centraal staat. Het boek was een aan-
klacht tegen het economische stelsel, dat uitgaat van winst maken en 
economische groei. Zijn filosofie is nog steeds de basis voor de voor-
vechters van een echte duurzame samenleving en hartstikke actueel. 
De economische crisis geeft duidelijk aan dat groeien om te groeien 
tot niets leidt. 

Maar het denken in groei is diep geworteld. Gemeenten zullen daarom 
groeien om vervolgens tot het besef te komen dat de menselijke maat 
helemaal verlaten is. Dan is er weer ruimte voor kleinere organisaties. 
Omdat klein begrijpelijk, behapbaar, logisch en fijn is. 

Met groet van Ad

Zakelijk sparen?

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas. 

Wij zijn uw bank.
Van Ravensteijn
Laar 16
5388 HE Nistelrode
T 0412 - 61 35 44
E info@vanravensteijn.nl
I www.vanravensteijn.nl

Van Heck Assurantiën
‘t Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl

Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100-A, 5473 AT Heeswijk-Dinther
De Berg 10, 5258 KN Middelrode
T 0413 - 29 19 80 Heeswijk-Dinther
T 073 - 50 32 875 Middelrode
E info@vangrunsvenhaerkens.nl
I www.vangrunsvenhaerkens.nl
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Dit jaar gaat de keuze vooral over 
stilstaan of vooruitgaan. Wat D66 
betreft hebben we de afgelopen 
jaren te lang stil gestaan. Oude 
taboes werden uitgeruild tegen 
nieuwe taboes, Breekpunten wer-
den opgeworpen en patstellingen 
betrokken.
Met de economie gaat het nog 
niet goed en wat ons betreft moe-
ten we om uit de crisis te komen 

juist nu stappen vooruit durven 
zetten. Het woord crisis betekent 
niet voor niets keerpunt dus niet 
angstig proberen vast te houden, 
maar juist het goede voor ons en 
de generaties na ons behouden 
door verstandig te hervormen op 
de woningmarkt, op de arbeids-
markt en in de zorg.
Iedereen gelijke kansen geven en 
ons land vooruit helpen door te 
investeren in onderwijs. Ons land 
leefbaar houden door te investe-
ren in innovatie en het stimuleren 

van groen ondernemen. Dat willen 
wij doen als nederland en dat wil-
len wij doen in Europa. Want door 
Europa democratischer te maken 
staan we samen sterk in de tijden 
die komen.

stem daarom op 12 september 
D66, En nu vooruit! 

Voor meer informatie: www.D66.nl
Namens D66 Oss-Maasland
Annemieke Boellaard, secretaris

verkiezingen 12 september
BERnHEZE - Binnenkort mogen we weer naar de 
stembus om mee te bepalen hoe het verder gaat 
met Nederland. We hebben de keuze uit 20 verschil-
lende politieke partijen en dat is mooi, want dat is 
onze democratie.

Regio versterken
nieuwe bedrijven vestigen zich 
in regio’s waar de kans op succes 
groot is. Voorwaarden voor deze 
bedrijven zijn: goede bereikbaar-
heid, deskundig en daadkrachtig 
gemeentebestuur, toeleverende 
bedrijven, goed woon- en leefkli-
maat, onderwijs. De regio As50 
kan aan deze eisen voldoen als de 
gemeenten meer samenwerken 
en gaan herindelen. GroenLinks is 
voorstander van het samenvoegen 
van de gemeenten Veghel en Uden 
met de direct omliggende kleinere 

gemeenten of delen van gemeen-
ten. Minder bestuurders voor een 
groter gebied brengt meer samen-
hang in de te maken keuzes en 
vergroot de efficiency.

Keuzes maken
GroenLinks draait er niet omheen 
en geeft duidelijk aan waar be-
zuinigen kan. De kosten van de 
overheid kunnen omlaag. Dit kan 
door minder gemeenten, minder 
provincies en het opheffen van de 
waterschappen. Voor GroenLinks 
is het opknippen van de gemeente 

Bernheze en de dorpen toe te de-
len aan omliggende gemeenten 
bespreekbaar.
Er zijn goede voorbeelden van her-
indelingen waarbij kleine gemeen-
ten zijn samengevoegd met een 
grote gemeente. Kijk naar Raven-
stein, Megen en Lith. De dorpen 
zijn leefbaar en de voorzieningen 
zijn op peil. Gemeente Oss heeft 
toekomst.

De gemeenteraad kiest voortaan 
de burgemeester, is de mening van 
GroenLinks.

GroenLinks: 
Slank en krachtig bestuur

BERnHEZE - GroenLinks is voor het halveren van het aantal gemeenten in Ne-
derland. Met ongeveer tweehonderd gemeenten bespaart Nederland flink op de 
bestuurskosten: minder burgemeesters, minder wethouders, minder raadsleden, 
minder ambtenaren. De bestuurskracht neemt toe: grotere gemeenten hebben 
een breder, sterker en deskundiger ambtenarenapparaat voor de dienstverlening 
naar de burgers en de bedrijven.

Cent van den Berg, GroenLinks Bernheze

ANTWOORDAPPARAAT
VAN OMA’S EN OPA’S VAN NU
Hallo, momenteel kun je ons niet 
bereiken, maar je kunt wel een 
bericht achterlaten. Ben je één van 
onze kinderen: toets 1.
Als we op de kleinkinderen moeten 
passen: toets 2.
Als je onze auto dringend nodig hebt: 
toets 3.
Als we voor jullie moeten wassen 
en/of strijken: toets 4. 
Als we bij jullie moeten oppassen: 
toets 5.
Als we de kinderen van school 
moeten halen: toets 6. 
Als er voor zondag een taart 
gebakken moet worden: toets 7.
Als jullie zondag allemaal komen 
eten: toets 8.
Als papa een klus moet komen doen: 
toets 9. 
Ben je een vriend of vriendin: toets 
0 en spreek na de piep je boodschap 
in. We zullen terugbellen als we tijd 
hebben. Hartelijke groeten. 
Ingezonden: Oma
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open Monumentendag Bernheze

BERnHEZE - In het weekend van 8 & 9 september 2012 wordt in het kader van de Open Monumentendag in Bernheze een 
gevarieerd programma aangeboden rond het thema ‘Groen van Toen.’ De relatie tussen het monument en zijn directe 
omgeving staat centraal.

Zaterdag 8 en zondag 9 
september

voor meer informatie over de open Monumentendagen zie de website 
van de gemeente Bernheze: www.bernheze.org en www.mooihdl.nl

landgoed van jachtslot De Berkt
Het landgoed is opengesteld van 11.00 – 17.00 uur

HeeSCH

Rondleidingen
Om 12.00 uur en 14.00 uur worden 
door IVn-gidsen rondleidingen ver-
zorgd over het landgoed. Deelname 
aan de rondleidingen is gratis.

Lezingen
Tijdens de open dag op landgoed 
De Berkt vinden op initiatief van 
Heemkundekring ‘De Elf Rotten’ 

twee lezingen plaats rond het the-
ma ‘Groen van Toen’.
13.00 - 14.30 uur: Jan Timmers, 
Historisch groen en groen in de 
historie. 
Jan Timmers uit Gemert houdt een 
lezing over het cultuurlandschap 
en zijn geschiedenis. Hij is verbon-
den aan streekhuis de Peel, sinds 
vele jaren actief lid van heemkun-
dekring ‘De Kommanderij Gemert’ 
en auteur van talrijke artikelen. Hij 

zal tijdens de lezing ingaan op al-
lerlei elementen van het cultuur-
landschap en het ontstaan ervan. 
15.00-16.30 uur: Fon Habets, 
Groen van Toen en Nu.
Fon Habets uit scheulder houdt 
een lezing over historische tuinen 
en parken van buitenplaatsen en 
landgoederen. Fon Habets, tuin- 
en parkrestaurator, is deskundig 
op het gebied van park- en tuin-
historie. 

Landschapsschilders en muziek
De hele dag ziet u landschapsschil-
ders op het landgoed aan het werk 
en kunt u genieten van muzikale 
uitvoeringen van leerlingen van De 
Muzelinck.

Kunstwerken
Tenslotte kunt u hier de verganke-
lijke kunstwerken bewonderen die 
170 leerlingen van basisscholen De 
Kiem, De Toermalijn en Op Weg

hebben gemaakt onder leiding van 
kunstenares Mariëlle Lapidaire.

open Monumentendag Bernheze

BERnHEZE

gevarieerd programma aangeboden rond het thema ‘Groen van Toen.’ De relatie tussen het monument en zijn directe 
omgeving staat centraal.

landgoed van jachtslot De Berkt
Het landgoed is opengesteld van 11.00 – 17.00 uur

abdij van Berne
HeeSwIJk-DIntHer

In de Abdijtuin zijn op 9 september 
2012 landschapsschilders aan het 
werk bij de monumentale bomen. 
U kunt op die dag ook genieten 
van muzikale uitvoeringen van leer-
lingen van de Muzelinck, centrum 
voor de Kunsten uit Oss. Onder 
leiding van gemeentedichter Mas 
Papo, Ine van Kempen en Karin 
Grossfeld zijn basisschoolleerlingen 
bezig met poëzie in de tuin. 

Rondleiding bouwplaats restauratie
Vanaf het najaar van 2011 is res-
tauratie-aannemer De Bonth van 
Hulten uit nieuwkuijk bezig met 
restauratie- en onderhoudswerk-
zaamheden aan de abdij. naast de 

Abdijkerk en het kloostergebouw 
wordt onderhoud gepleegd aan de 
pastorie, het slot, het abdijhuis en 
het poortgebouw met brug.

Ter gelegenheid van het monumen-
tenweekeinde worden er op zater-
dag 8 september 2012 voor be-
langstellenden twee rondleidingen 
op de bouwplaats georganiseerd. 
Medewerkers van het aannemers-
bedrijf geven een toelichting op de 
werkzaamheden en het restauratie-
vak. 

De twee rondleidingen zijn ge-
pland om 10.00 en om 13.30 uur. 
In verband met de veiligheid kan 
per rondleiding een beperkt aantal 
mensen deelnemen. 

Meierijsche Museumboerderij en 
St. willebrordusgilde
Vieren samen Open Monumentendag

HeeSwIJk-DIntHer

Aanstaande zondag 9 september, 
van 11.00 tot 17.00 uur is de Mu-
seumboerderij gratis te bezoeken. 
Al om 11.00 uur trekt het kleurrijke 
st.Willebrordusgilde met slaande 
trom en vliegend vaandel het mu-
seumterrein op. De hele dag door 
verzorgen zij daar demonstraties 
bazuinblazen, trommen, groeps-
trommen, de stokkenmars. Ook is er 
het vendelgebed en geeft het gilde, 
onder andere via een DVD uitleg 
over de vaak eeuwenoude gewoon-
ten en gebruiken. In de oude boer-
derij wordt water opgepompt en de 
sopketel gestookt. Er wordt gewas-
sen met wasbord en op stal wordt 
gedorst met de vlegel. Ook D’n 

Hof, met daarin veel bloemsoorten 
en groenten die vooral vroeger veel 
geteeld werden is te bezichtigen. Er 
zijn knuffelkuikentjes en konijntjes 
en veel ‘oude’ spelen en spelletjes. 
En het ‘heilig boontje’ bestaat echt! 

Dat blijkt uit de enorme collectie 
bonen en zaden die gedemon-
streerd wordt. naast de lekkere 
boerderijstruif bakken de muse-
umbakkers de hele dag door het 
heerlijke: ‘museum vloerbrood’ in 
de oude houtgestookte oven en 
ook zijn er demonstraties worsten-
broodjes bakken. Een gezellig en 

veelzijdig spektakel voor jong en 
oud wat je zeker niet mag missen!

Meierijsche Museumboerderij. Meerstraat 28, Heeswijk-Dinther
Voor meer info: www.museumboerderij.nl

Heemkundekring nistelvorst 
nIStelroDe 
vorStenBoSCH

samen met de wildbeheerders in 
Vorstenbosch en nistelrode wordt 
op 8 en 9 september een tentoon-
stelling gepresenteerd met als the-
ma ‘Geschiedenis van de jacht en 
stroperij in nistelrode en Vorsten-
bosch’. 
Beide dagen wordt afwisselend een 
korte film en een presentatie ge-
toond over de jacht in de 2e helft 
van de vorige eeuw. Op de ten-
toonstelling wordt behalve aan de 
geschiedenis van de jacht en het 
wildbeheer ook aandacht besteed 
aan de valkerij, het ratten vangen 
en de stroperij met veel attributen 
en informatiemateriaal. 
Pronkstuk wordt een diorama, in 

een tent van 100 m2, waarin de 
regionale fauna getoond wordt 
in haar natuurlijke omgeving; en-
kele leden van de WBE nistelrode 
nemen de inrichting voor hun re-
kening. Voor deze tentoonstelling 
is veel historisch materiaal boven 
tafel gehaald. Er is voor de basis-
schooljeugd een natuurprijsvraag. 
Onder de goede oplossingen wordt 
een mooie prijs verloot. In de tent is 
een ‘buiten’-terrasje voorzien, ter-
wijl ook binnen koffietafels worden 
ingericht. 
Op zaterdag wordt er op gezette 
tijden op de jachthoorns geblazen 
door JHBG Horrido en op zondag-
middag 9 september van ca. 14.00 
uur tot ca. 15.00 uur wordt de ten-
toonstelling opgeluisterd met de 
klanken van JHBG Keizer Karel. De 
tentoonstelling wordt gehouden in 
en aan het Heemhuis Maxend 3 te 
nistelrode en is beide dagen open 
van 10.30 tot 17.00 uur. De offici-
ele opening wordt verricht door de 
wethouder voor cultuur Ad Don-
kers op 8 september om 10.30 uur. 
De toegang is gratis! Dit is dè een-
malige gelegenheid om kennis te 
maken met de jacht van vroeger. 

HeeSwIJk-DIntHer

Ook op het kasteel zijn er zondag 
9 september van 12.00 tot 17.00 
uur tal van activiteiten, zowel bin-
nen als buiten, die met de buiten-
plaats Kasteel Heeswijk te maken 
hebben. 

Binnenplaats Voorburcht
De treures uit 1890 is onderdeel 
van een serie historische bomen die 
vandaag extra worden uitgelicht. 
Onder andere door Heemkunde-
kring ‘de Wojstap’, die een fiets-
route heeft uitgezet langs monu-
mentale bomen en door sjaak van 
schijndel die de boom ter plaatse 
zal schilderen. 
Het Brabants Landschap presen-
teert 80 jaar ‘natuur dichtbij huis’ 
en er is aandacht voor het Jaar van 
de Historische Buitenplaats.

Buitenrondleiding
Met een kaart op zak kunt u alleen 
of met een gids op ontdekkings-
tocht rondom het kasteel. 

Moestuin en Duiventoren: 
vier kunstenaars aan het woord
In de Moestuin en op de Duiven-
toren is een buitenplaatsparade van 
BKKc en kunstenaarsinitiatief de 
Fabriek in Eindhoven. De kunste-
naars geven met hun kunstwerken 

eigentijdse en experimentele inter-
pretaties van de buitenplaats. 
Bronnen gidsen (2012 hout en inkt) 
van Florian de Visser.
White Migrant (Harry) (2012 hout 
en neonlicht) van Tinka Pittoors.
The Garden of Live Bushes (2012 
bloemen en planten) van Denise 
collignon. 
De Leeuw van Heeswijk (2012 
hout, schuim, zelfhardende klei en 
wax) van Maurice Meewisse

Op eigen gelegenheid kunt u de be-
gane grond bezoeken van het kas-
teelmuseum. In de Ridderzaal is een 
tentoonstelling van Arjan Voogt: rit-
miek in keramiek & installaties. 

In de portrettenzaal wordt barok-
muziek ten gehore gebracht. In de 
IJzertoren vertelt Jonker Voorden-
vuyst zijn verhalen over het groen 
van toen en op het bovenplein kun-
nen kinderen hun eigen verbeelding 
op papier schilderen. 

kasteel Heeswijk 

in haar natuurlijke omgeving; en-
kele leden van de WBE nistelrode 
nemen de inrichting voor hun re-
kening. Voor deze tentoonstelling 
is veel historisch materiaal boven 
tafel gehaald. Er is voor de basis-
schooljeugd een natuurprijsvraag. 
Onder de goede oplossingen wordt 

wijl ook binnen koffietafels worden 

Binnenplaats Voorburcht
De treures uit 1890 is onderdeel 
van een serie historische bomen die 
vandaag extra worden uitgelicht. 
Onder andere door Heemkunde-
kring ‘de Wojstap’, die een fiets-
route heeft uitgezet langs monu-
mentale bomen en door sjaak van 
schijndel die de boom ter plaatse 
zal schilderen. 
Het Brabants Landschap presen-
teert 80 jaar ‘natuur dichtbij huis’ 
en er is aandacht voor het Jaar van 
de Historische Buitenplaats.

Buitenrondleiding

Meer informatie: Laura van Herpen van de gemeente Bernheze, 
(0412) 45 88 88, l.van.herpen@bernheze.org

groen van toen groen van toen groen van toen groen van toen groen van toen groen
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Marianne ziet vaak als een van 
de grootste oorzaken voor licha-
melijke en geestelijke gezond-
heidsklachten de manier waarop 

mensen in de maatschappij staan. 
Tegenwoordig moet alles sneller, 
de agenda is vol gepland, er is geen 
tijd meer voor rust en ontspanning. 
De balans vinden is essentieel, an-
ders zal het lichaam gaan proteste-
ren. Marianne gelooft erin dat de 
reguliere geneeskunde in de toe-
komst steeds meer met de alter-
natieve geneeskunde gaat samen 

werken. Ieder vanuit zijn eigen 
deskundigheid. Zo is bv. te zien dat 
adviezen voor natuurlijke voeding, 
aangepast aan iemand zijn natuur-
kwaliteit, preventief werken maar 
ook genezen.

In je element zijn
Haar praktijk richt zich op mensen 
die er voor kiezen om op een na-
tuurlijke manier hun gezondheid in 
balans na te streven. ”Dit doe ik 
door iemand terug in zijn element 
te brengen door de voeding aan te 
passen, en/of een kruidenmiddel 
en indien nodig een massage of 
Bachbloesem.”, legt Marianne uit. 
Wanneer iemand in zijn element 
zit gaat het goed met hem/haar en 

hebben ziektes minder kans om de 
kop op te steken. Belangrijk is om 
te reinigen aangezien veel klach-
ten worden veroorzaakt door af-
valstoffen. 

Door middel van de anamnese en 
irisdiagnose probeert ze erachter te 
komen welk orgaan sterk genoeg 
is om over te reinigen en welk or-
gaan zwak is, het zwakke orgaan 
wordt weer geregenereerd zodat 
hij zijn werk weer kan doen. 

De Calendula
De Goudsbloem is het beeldmerk 
voor haar nieuwe praktijk. Ze heeft 
gekozen voor de calendula omdat 
hij vele toepassingen kent en om 
zijn warme, zonnige uitstraling. De 
praktijkruimte is klaar, visitekaart-
jes zijn gedrukt. 
De toekomst richt zich op het be-
handelen van mensen door mid-
del van de natuur, workshops na-
tuurlijke huidverzorging geven, en 
kruidenwandelingen organiseren.

Gezondheid

’t Vijfeiken 14 | 5384 ES Heesch
+31 (0)6 231 67 537

Angela
G E W I C H T S C O N S U L E N T E

www.angelagewichtsconsulente.nl                    info@angelagewichtsconsulente.nl

Naamloos-2   1 01-04-12   18:55

‘open Dag in praktijk geeft inzicht’ 
Natuurgeneeskunde door Marianne van Lith van de Veerdonk

nIsTELRODE - Door de jaren heen waren er vele momenten dat kruiden 
hun weg vonden naar Marianne: “Kruiden, de kracht van de natuur; dat 
was het!” Marianne heeft al vaak de geneeskrachtige werking van krui-
den mogen ervaren in de praktijk. Het is intussen alweer 9 jaar geleden 
dat ze de herboristen-opleiding deed, daarna heeft ze de 5-jarige oplei-
ding aan de Hoge school voor Natuurgeneeskunde te Arnhem afgerond. 
Tijd voor een nieuwe fase, een eigen praktijk. 

Info workshop, kennis maken 
met iriscopie, de natuur- en 
kruiden-geneeskunde:
9 september Open Dag. 
Stekstraat 15. 
Van 10.00 uur tot 16.00 uur bent 
u van harte welkom.

www.mariannevanlith.nl

‘vAnuit een Ander 
PerSPectieF’

Advertorial

veilig gevoel in vorstenbosch
De EHBO vereniging heeft er twee 
geschonken, op de Helling 22 (sa-
men met de oude Veghelse dijk) en 
op de Vorstenbosseweg 23 voor 
Buurtvereniging D’n Dintherse 
Hoek. De AED aan het binnenveld 
is geschonken door de Gemeente 
Bernheze. 
Frans Vogels voorzitter EHBO ver-
eniging st. Lucas vertelt me: “De 
EHBO vereniging kan dit alleen 
maar doen door de opbrengsten 
die zij creëren uit de evenementen 
waarbij ze gevraagd worden aan-
wezig te zijn.”

De EHBO vereniging st. Lucas 
hoopt dat er vanuit deze buurten 
verschillende bewoners zich gaan 
opgeven voor de cursus AED die 
door hun gegeven wordt in de 
stuik in Vorstenbosch. Daarna kun-
nen ze zich aanmelden bij AED Al-
lert en krijgen een melding per sms 
als er in de omgeving iets gebeurd 
is waar een AED voor nodig is.

Frans Vogels overhandigt het AED apparaat aan Janneke van de Ven van 
BV D’n Dintherse Hoek.

VORsTEnBOscH – De inwoners zijn blij met het initiatief dat de 
EHBO-vereniging St. Lucas heeft genomen. Afgelopen zaterdag zijn 
er in Vorstenbosch 3 AED-apparaten officieel in gebruik genomen. Per 
straal van 500- 600 meter hangt er in Vorstenbosch nu een AED. Vijf 
AED’s zijn 24-uur per dag bereikbaar.

Inloopochtend 
voor borstkan-
kerpatiënten 
Oss – Mensen die borstkanker 
hebben gehad of nog patiënt zijn, 
worden donderdag 6 september 
weer hartelijk ontvangen door 
vrijwillige ervaringsdeskundigen 
in ziekenhuis Bernhoven, locatie 
Oss. Elke eerste donderdag van de 
maand krijgen zij de gelegenheid 
om met lotgenoten onderling te 
praten en ervaringen uit te wisse-
len. De bijeenkomst wordt gehou-
den in Aula 1 en duurt van 10.00 
tot 12.00 uur. Aanmelden is niet 
nodig, toegang is gratis. 

Kom in zes weken in je kracht

cursus door Stef Freriks

0412-457444

www.dekrachtvanbewustzijn.nl  www.wichelroede.nl

de kracht van bewustzijn

Praktijk voor natuurgeneeskunde
Marianne van Lith

• Natuurgeneeskundige
• Herborist
• Voedingsadviezen
• Workshop natuurlijke 
 huidverzorging
• Kruidenwandelingen“Kruiden, 

de kracht van 
de natuur; 
dat was het!”

www.demooibernhezekrant.nl
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HEESCH
Presenteert

ZONDAG 

SEPTEMBER
van 11.00 tot 17.00 uur

Locatie: ’t Dorp, Schoonstraat 

www.heesch-presenteer t .nl

Heesch Presenteert leeft als vanouds. 
Na negen jaar afwezigheid, is vorig jaar voorzichtig 
het evenement ‘Heesch Presenteert’ nieuw leven 
ingeblazen. Door de organisatie is vol trots een 
evenement neergezet, dat zijn weerga niet kent. 
De 2e editie is groter, veelzijdiger en bruisender 
dan afgelopen jaar, maar zonder de steun van 
alle ondernemers, vrijwilligers, verenigingen en 
stichtingen zouden we ons doel niet hebben kunnen 
verwezenlijken: onze bezoekers laten genieten van een 
dagje uit met het hele gezin en laten zien wat ‘ons’ 
Heesch te bieden heeft. 

Wij zien u dan ook graag deze zondag in Heesch, 
zodat we er samen met u een geslaagd evenement van 
kunnen maken. Namens de organisatie tot dan: 
Chantal van de Zandschulp, Cheryl Peters, 
Fred Schel, Riek van Venrooij, Tonnie Wiegmans, 
Mark van Herpen, Ilze en Berry Smits.

BEDRIJFSPRESENTATIES

HORECA/TERRAS

KINDERATTRACTIES

EETGELEGENHEDEN

KINDERMARKT

BRADERIE

RABOBANK ZOMERPODIUM

L E G E N D A

 INFOCENTER EHBO TOILETTEN
Rozes of Avalon

BRADERIE
9 september
11:00 tot 17:00

centrum Heesch

Rozes of AvalonRozes of Avalon

BRADERIE
9 september
11:00 tot 17:00

centrum Heesch

HEESCH 

PRESENTEE
RT 

2012
BRADERIEBRADERIE

PRESENTEE
RT 

PRESENTEE
RT 

PRESENTEE
RT 

PRESENTEE
RT SPECTACULAIRE

AANBIEDINGEN!!

KOM OOK EEN KIJKJE NEMEN
BIJ ONZE ROZES KRAAM VOOR

- SGT. THOMPSONSTRAAT 1 - 5384 RX HEESCH - T: 0412-473120 -

Mis dit niet!

‘t Dorp 31
5384 MB  Heesch
T. 0412 45 10 03 

w w w. a l f e r i n k o p t i e k . n l 

Gratis parkeren voor de deur

P

GRATIS TOEGANG

Woensdag 5 september 2012HeescH presenteert
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Festen bij De Bakkers 
Lamers en 

Bon Fromage met 
o.a. Flamkuche, Kaas-

fondue en het enige 
echte Heesche Biertje..... 

 

Leuke foto-actie 
met SAY Cheese 
bij onze stand

Tijdens Heesch Presenteert:

SAY Cheese

Inschrijven workshop 
herfst-editie

in de week van 
9 t/m15 september 
ontvangt u bij aan-

koop een kortingsbon 
van 10%.* 

*voorwaarden in de winkel

“T Dorp 10 - Heesch - T.: (0412) 45 50 20“T Dorp 10 - Heesch - T.: (0412) 45 50 20

Hanex, professionele auto-
wascentra in Heesch en oss

“In het weekend staat één van 
onze medewerkers zelfs bij het uit-
rijden van de wasstraat klaar voor 
de ‘finishing touch’. 
Ons polishprogramma biedt zowel 
’s zomers als ’s winters uitstekende 
verzorging en bescherming voor 
de lak. Bovendien zorgt het voor 
langdurige, diepe glans. 
na het gebruik maken van de was-
straat, kunt u gratis uw auto stof-
zuigen.

Ook is er de mogelijkheid om de 
auto zelf te wassen in één van de 
zes uitgebreide wasboxen. Bij het 
wassen met de schuimborstels 
wordt zelfs met warm (!) water ge-
wassen. 

Zowel in de wasstraat als in de 
wasboxen wordt, behalve met 
vlekvrij osmosewater, uitsluitend 
met topkwaliteit shampoo, polish 
en velgenreiniger gewerkt.” 

Van Herpen: “Bij ons kunt u een 
uniek maandabonnement kopen 
voor uw auto. Dit houdt in dat u 
voor € 24,50 per maand uw auto 
net zo vaak kunt wassen als u wilt, 
met het programma van uw keuze.”

U vindt Hanex carwash in 
Heesch aan de cereslaan en in 
Oss aan de singel 1940-1945/
hoek Megensebaan.

OSS – “Onze twee ultramoderne carwash bedrijven beschikken over een wasstraat met een lengte van der-
tig meter, waarin de nieuwste techniek is verwerkt”, vertelt Rob van Herpen, directeur van Hanex Carwash. 
“Hierdoor wordt een capaciteit van 40 auto’s per uur gehaald. U kunt bij ons 7 dagen per week gebruikma-
ken van voorwashulp, een unieke service.”
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Locatie: ’t Dorp, Schoonstraat

ZONDAG 

SEPTEMBER
van 11.00 tot 17.00 uur

Reserveer tussen 17.00 en 18.00 
uur een tafel en wij zorgen dat u 
op tijd aanwezig bent. Brasserie ’t 
oude Raadhuis ligt op 50 meter van 
het evenement wat plaats vindt op 
de Misse. Makkelijker kunnen we 
het u niet maken. 
Iedere bezoeker van het Rabobank 

Zomerpodium ontvangt na afloop 
nog een Goody Bag met daarin 
een speciale actieflyer van Brasse-
rie ’t oude Raadhuis. 

Tijdens Heesch Presenteert zijn we 
op zondag al om 11.00 uur ge-
opend.

Brasserie ’t oude 
raadhuis maakt uw 
avondje uit compleet! 
HEEscH - A.s. weekend staat Heesch in het teken van ge-
zelligheid. Drie avonden lang genieten van het Rabobank 
Zomerpodium en op zondag Heesch Presenteert. Voor be-
zoekers van het Rabobank Zomerpodium bieden we nu de 
mogelijkheid om uw avond compleet te maken door vooraf 
heerlijk te gaan dineren bij Brasserie ’t oude Raadhuis.

Kijk voor meer informatie of reserveringen op 
www.ouderaadhuisheesch.nl 
En blijf op de hoogte van alle nieuws door ons te volgen op facebook.
www.facebook.com/ouderaadhuis
Brasserie ’t oude Raadhuis, ’t Dorp 61, Heesch, tel.: 0412-473079

Heesch presenteert: 
‘peters aanhangwagens’
Artiesten op nieuwe podiumwagen

Voor verkoop, verhuur en onder-
houd van uw aanhangwagen, 
paardentrailer of menwagen bent 
u bij ons op het juiste adres! En 
bent u op zoek naar een op maat 
gemaakte aanhangwagen? Wij 
ontwerpen en produceren voor u 
de aanhangwagen die volledig aan 
uw wensen voldoet!

Al bijna 25 jaar zijn wij Heesche 
ondernemers! Heesch Presenteert 
is voor ons een uitgelezen kans 
om mensen bekend te maken met 

Peters Aanhangwagens! compli-
menten en dank aan de organisa-
tie van Heesch Presenteert. Vele 
vrijwilligers doen hun uiterste best 
om Heesch te laten ‘leven’! na 
een succesvolle deelname vorig 
jaar, zijn wij er ook dit jaar zeker 
weer bij! Een gedeelte uit ons as-
sortiment stellen wij tentoon op 

9 september aanstaande. Een door 
onszelf gebouwde podiumwagen 
wordt gebruikt door muzikanten. 
Diverse aanhangwagens, paarden-
trailers en zelfs onze nieuwe men- 
en marathonwagens kunt u bij ons 
komen bezichtigen. 

Graag tot 9 september!

Advertorial

HEEscH - Bert, Jurgen en Harm Peters leggen hun ziel en zaligheid in hun bedrijf Peters Aanhangwagens. 
De combinatie van ervaring, verkooptechniek en technisch inzicht op het gebied van carrosseriebouw zorgt 
ervoor dat zij een goed team vormen. “Het is hard werken en veel uren maken! Zeker in tijden zoals nu moet 
je niet achterover leunen en afwachten, maar je moet scherp blijven en ondernemen! Een bedrijf runnen kun 
je niet alleen, dat doe je met z’n allen! En dus zijn wij blij met onze vakbekwame personeelsleden, die zich 
elke dag voor de volle 100% inzetten en waar een geintje op z’n tijd ook erg belangrijk voor is!”

Bent u misschien nu al nieuwsgierig? 
Kijk dan vast op onze nieuwe online-verkoopsite 
www.aanhangwagensenpaardentrailers.nl

Medical/Zorg   Zorginstellingen, Tandartsen, Zorginstellingen, Tandartsen, Zorginstellingen, Tandartsen, 
Orthodontie, Mondhygiëniste, Fysi� herapeutenOrthodontie, Mondhygiëniste, Fysi� herapeuten

Goede bewegingsruimte in de kleding!

Wellness

Verzorgend uitzien. Laat zien wie u bent. 

Horeca

  Schoon en 

Detailhandel

Logistiek/Industrie Magazijnen,  
productiebedrijven Veiligheid� choenen

Bouw/Metaal    Timmerman, Metselaar, Schilder, 
Stucadoor, La� er, Bankwerker, Overal, Werkbroeken, 

Handschoenen, 
Veiligheidschoenen, persoonlijke 

beschermingsmiddelen.

Goede bewegingsruimte in de kleding!

Wellness    Sauna, schoonheidspecialiste, 
pedicure, kapper, ma� eurs.

Verzorgend uitzien. Laat zien wie u bent. 

Horeca    Restaurants, Catering, Lunchroom, Bar, 
� eater, Kantinebeheer

  Schoon en 
verzorgd eruit zien

Detailhandel    Kaaswinkel, Viswinkel, Bakkerijen, 
Supermarkten, Representatief

Logistiek/Industrie Magazijnen,  

VOOR AL UW 
BEDRIJFSKLEDING

Cereslaan 10a, HEESCH

T 0412 - 78 52 66  
info@womenworks.nl

www.womenworks.nl

HeescH presenteert

www.petersaanhangwagens.nl

www.aanhangwagensenpaardentrailers.nl

www.petersaanhangwagens.nl

www.aanhangwagensenpaardentrailers.nl
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www.fietsplezierheesch.nl

 ’t Dorp 108
 Molenstraat 32
 HEESCH  
Tel. 0412 451523 • info@fi etsplezierheesch.nl

SERVICE-/WERKPLAATS:

SHOWROOM:

FIETSVEILING op 
Braderie Heesch Presenteert

Winkel aan ‘t Dorp en service-/werkplaats aan de Molenstraat zijn  
ZONDAG 9 SEPTEMBER beide GESLOTEN

en WIN... de FIETS!

RAAD HET 
GEWICHT
VAN DE FIETS

ZONDAG
9 SEPTEMBER A.S.

ACTIE VOOR HET GOEDE DOEL

Horecabedrijven slaan handen ineen!
Heesch presenteren vanuit een maatschappelijk belang

Restaurant De Waard, café Zalen 
’t Tunneke, ‘t Bomenpark Eten & 
Drinken en cc De Pas zijn de on-
dernemers in de VOF, ze hoeven 
echter niet aan elk evenement al-
lemaal verenigd mee te werken. 
Tijdens Heesch Presenteert heeft 
cc De Pas zijn handen vol aan zijn 
eigen bedrijf op het terrein. 

“Vooral om Heesch op de kaart te 
zetten, vinden wij dat elke onder-
nemer uit Heesch mee zou moe-
ten doen, zonder eigenbelang. 
Wij doen dit vanuit een VOF die 
is opgericht om samen sterker uit 
de hoek te komen.”, niels van 
’t Bomenpark is heel enthousiast 
en doet graag mee met de hore-
cabedrijven die al jaren deelnemen 
aan de VOF. 
niels en zijn compagnon Erik Ras-
saert hebben begin dit jaar hun ho-
recazaak opgestart aan het water 
bij ‘t gelijknamige Bomenpark en 
met hun tientallen jaren ervaring 
als collega’s, zien ze hun klanten-

kring met de dag groeien. Bjorn 
smits heeft met een grote verbou-
wing zijn bedrijf ’t Tunneke weer 
helemaal á la 2012 gemaakt. Res-
taurant en zalen De Waard wordt 
bijna 15 jaar gerund door Hans en 
Anja Rombouts, zij hebben dus 
nog wat te vieren dit jaar. Genoeg 
te doen en toch op 9 september 
present. 
De drie Heineken klanten krijgen 
alle medewerking van de bierbrou-
wer. Met een prachtig terras aan 
het plein aan ’t Dorp slaan de drie 
horecabedrijven van Heesch de 
handen ineen. 

Met Live Muziek van Paul Back-
bier ‘U vraagt wij spelen’ zal deze 
middag een zeer vermakelijke mid-
dag worden. Het publiek kan zich 
verheugen op een prachtig terras, 
luchtkussen, een clown maar bo-
venal de service van een bediening 
die weet wat gastvrijheid is. niet 
ieder voor zich maar met z’n allen 
voor een doel: Heesch Presenteren!

HEEscH - nog even rustig overleg aan het water voordat de drukte van ‘Heesch Presenteert’ 
toeslaat. Björn smits, Hans Rombouts en niels van de Kamp vertegenwoordigen de horeca 
die met Evenementen Heesch VOF het grote evenement van Heesch mede presenteren. Uit 
maatschappelijk belang; willen ze snel alle drie benadrukken. “We willen helpen om Heesch 
te presenteren en dat kan alleen als de handen ineen geslagen worden.” 

Vooral om Heesch op de kaart te zetten, 
vinden wij dat elke onder nemer uit Heesch 
mee zou moe ten doen, zonder eigen belang.

V.l.n.r.: Björn Smits, Hans Rombouts en Niels van de Kamp

‘t Dorp 86a
5384 MC Heesch
Tel.: 0412 455216

‘De mooiste lingerie voor elke leeftijd’

Catherine

Catherine
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Your address
Opening hours

‘YOUR
LOGO’

MJ_Color_Catherine_A5_H.indd   1 7/10/11   10:38

w
w

w
.m

ar
ie

jo
.c

o
m

Jane

Your address
Opening hours

‘YOUR
LOGO’

MJ_Color_Jane_A5_H.indd   1 8/04/11   14:00
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MUN120201_adv_mooi_bernheze.indd   1 03-09-12   12:19

regisseer je eigen kinderfeestje 
bij Stop! theaterproducties 

HEEscH - Vanaf 1 september kun je je 
kinderfeestje combineren met het ma-
ken van je eigen toneelstukje samen met 
vrienden en vriendinnen. 

Verkleden, grimeren, zingen, dansen 
en tot slot een korte presentatie. In ons 
mini-theater starten we de complete ver-
zorging gedurende 3,5 uur van je kin-
derfeestje met tractaties en bij vertrek 
een leuke verrassing! Reserveren kan via 
stoptheateropleiding@live.nl, minimaal 6 
en maximaal 14 personen vanaf 6 t/m 12 
jaar. Kosten vanaf 12,50 per kind. Tevens 
zijn er diverse thema-feestjes te boeken 

zoals griezelfeesten met speurtocht, prin-
sessenfeestjes met knutselactivitieten en 
maken we ook kinderfeestjes op maat. 
naast de verzorging van theaterlessen 
worden komend seizoen ook individuele 
zanglessen
aangeboden en starten we met de or-
ganisatie van kinderfeestjes en musical-
workshops.
Voor meer info: www.stoptheater.nl of 
kom naar onze presentatie op zondag 9 
september vanaf 13.00 uur tot 14.00 uur 
in cc de Pas in Heesch met de officiële 
opening van het theaterseizoen met alle 
leerlingen.

HeescH presenteert
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HEESCH
Cereslaan 22

OSS
Singel 1940-1945 320b

PROFESSIONEEL AUTOWASSEN 
VOOR SUPERSCHERPE PRIJZEN!

www.hanex.nl

Ultramoderne wasstraat
-  vlekvrij wassen met osmose water
-  capaciteit tot 40 auto’s per uur
-  gratis stofzuigen
-  zeven dagen per week GRATIS voorwashulp

Overdekte wasboxen
-  zelf vlekvrij wassen met osmose water
-  schuimborstels en velgenreiniger

Maand-
abonnement:

onbeperkt
autowassen!

Dé trendy baby- en kinderkledingwinkel nú ook gevestigd in MILL!
54-51, Kerkstraat 13, 5451 BM  Mill, telefoon 0485 - 471001

53-84, Schoonstraat 2A-01, 5384 AN  Heesch 
telefoon 0412-450503 | info@53-84.nl | www.5384.nl

PRESENTEERTPRESENTEERT

54-51, Kerkstraat 13, 5451 BM  Mill, telefoon 0485 - 471001

53-84, Schoonstraat 2A-01, 5384 AN  Heesch 

Dé trendy baby- en kinderkledingwinkel nú ook gevestigd in MILL!

DE NIEUWE WINTER- 
COLLECTIE

VOOR HET BESTE HOORADVIES
• Persoonlijk deskundig advies • Alle dagen audicien aanwezig 

• Gratis parkeren voor de deur • Onafhankelijk

‘t Dorp 29 • Heesch • (0412) 47 59 59 
Meijerijstraat 6 • Veghel • (0413) 28 83 38 • www.vanschijndelhoortechniek.nl

• persoonli jk deskundig advies
• al le dagen audicien aanwezig
• alti jd gratis uitgebreide hoortest
• onafhankel i jk
• voorkeursleverancier al le zorgverzekeraars

VOOR HET BESTE HOORADVIES
Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak.

’t Dorp 58a • 5384 MC Heesch •  0412-475959 • www.vanschijndelhoortechniek.nl

U bent van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur 

en zaterdag van 09.30 - 14.00 uur op ’t Dorp 58a in Heesch

Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak

*  In 1 dag geplaatst
*  15 jaar garantie
*  Onderhoudsvrij
*  Prefab dakkapellen
*  Kunstof, houten of aluminium kozijnen
*  Werkplaats open op zaterdag 
 van 10:00 - 14:00 uur
*  Gratis een vrijblijvende prijsopgave 
 aan huis.

Cereslaan 12a
5384 VT Heesch (naast McDonald)

T. (06) 22 69 23 38

De mooiste lingerie voor jong en oud

“Zazi’s lingerie biedt overzichtelijk 
de mooiste lingerie voor jong en 
oud. Verder zijn er talloze modellen 
in beha’s van heel trendy tot klas-
siek, met kant of juist een gladde 
cup. Bij Zazi’s vindt u topmerken in 
lingerie met een eigen uitstraling 
en helemaal van deze tijd. naast 
de bekende lingeriemerken zoals 
After Eden, Triumph, Passionata, 
chantelle, Marie-Jo, Prima Donna, 

L’aventure, Felina, sloggi en het 
zeer succesvolle merk voor heren-
ondergoed Muchachomalo - nu 
ook voor dames en kinderen! - is er 
voor de tiener Boobs & Bloomers. 
De pushup bh’s zijn van After Eden 
en Linga Dore. Verder is er bad-

kleding, een zeer vrouwelijk lijn 
nachtkleding, Italiaanse beenmode 
van sisi en corrigerende ondermo-
de voor een mooier figuur.

Zazi’s Lingerie is al zeventien jaar 
een vertrouwde lingeriespeciaal-
zaak. “In al die jaren heb ik een 
goed beeld gekregen van de wen-
sen van mijn klanten en bij het 
inkopen houd ik daar altijd reke-
ning mee,” verteld Gretha Bosch, 
eigenaresse van Zazi’s Lingerie. 

“Ik weet dan ook precies wat mijn 
klanten wel of niet willen kopen. 
Verder let ik heel erg op de pas-
vorm want dat is echt belangrijk. 
We weten hier uit ervaring welk 
merk het beste bij een bepaalde 
vrouw past.” Veel vrouwen stellen 
het deskundige advies van Gretha 
en haar medewerkers erg op prijs. 
“Wij zien direct of een beha past 
of niet. Acht van de tien vrouwen 
dragen een verkeerde maat bh. 
We helpen graag en een klant die 
een goed passende bh koopt, is 
dan ook tevreden klant.”

HEEscH – In het centrum van Heesch, bevindt zich lingeriespeciaalzaak 
‘Zazi’s’. In deze speciaalzaak kan iedere vrouw, van elke leeftijd, terecht 
voor lingerie maar ook voor nachtgoed en badmode. 

‘Acht vAn de tien 
vrouwen drAgen een 
verkeerde mAAt bh’

Zazi’s Lingerie is te vinden aan ’t Dorp 86a in Heesch en 
telefonisch bereikbaar op nummer: 0412-455216.

cardiotraining; je conditie verbete-
ren, je fitter voelen, gewicht kwijt 
raken, er beter uitzien en prestaties 
verbeteren. Door Power-plate ef-
fect op, spierversterking, toename 
kracht, mobiliteit, vetverbranding, 
betere doorbloeding, verhoogde 
stofwisseling, afname cellulitis en 
een verbeterde botdichtheid.
Vacutraining, gerichte vetreductie 
op de buik, billen en de bovenbe-
nen. centimeters verliezen, juist op 
die plekken waar dat lastig is. Re-

sultaten in een maand een broek-
maat minder. Door de toegevoeg-
de overdruk van dit apparaat zeer 
geschikt voor mensen met bloed-
vaten en lymfe problemen.
Kom gerust langs bij sport-Inn. Bij 
inschrijving tijdens Heesch Presen-
teert krijg je eenmalig 20% korting 
op het afgesloten abonnement.

Sport-Inn
HEEscH - Sport-Inn is een kleine sport-
school met vele mogelijkheden. Altijd des-
kundige en persoonlijke begeleiding, die 
hier erg belangrijk is. In overleg kan een 
persoonlijk trainingsprogramma worden 
samengesteld zodat ieder op zijn eigen ni-
veau kan trainen. Vele mogelijkheden zoals: 
cardiotraining, power-plate en vacutraining.

Sport-Inn.Kampstraat 6 - Heesch
0412 455353

Kinderen kunnen een prijsje win-
nen uit de grabbelton of iets lek-
kers en volwassenen kunnen o.a. 
een tegoedbon voor een gratis 
wasbeurt mee naar huis nemen. 

Alle opbrengsten zijn voor het 
Bernhezer Gehandicaptenbal. 

Al 15 jaar een carnavalsfeest voor 
de verstandelijke gehandicapten 
van Bernheze en ver daarbuiten. 
Een feestact met Jettie Pallettie in 
Partycentrum ’t Maxend zorgt met 
de gasten dat het weer een groot 
feest wordt. Dit jaar dus met een 
welkome bijdrage van Hanex. 

Hanex voor Bernhezer-gehandicaptenbal 
HEEscH - ‘Maatschappelijk betrokken’ is een veel gehoorde 
kreet. “Hanex carwash – Tankstations laat het niet alleen bij 
de twee woorden maar neemt de touwtjes in handen als het 
gaat om maatschappelijke betrokkenheid.”, vertelt Peter, de 
voorzitter van het Bernhezer gehandicaptenbal. Hij wil heel 
graag even de aandacht vestigen op de ‘touwtrekkraam’ van 
Hanex tijdens ‘Heesch Presenteert’. 

HeescH presenteert
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HEEscH - Van 11.00 tot 17.00 uur 
zal Meer Sports op het podium 
nabij het gemeentehuis demon-
straties geven. Optredens van 
ons hiphopteam Energetic en alle 
dansgroepen in de leeftijd van 4 
t/m 15 jaar.

Hiphopteam Energetic is ons de-
moteam en danst ook wedstrij-
den. In juni behaalden zij nog 
de 1e plaats van de Progressive 
Dance competion in Veenendaal. 
De dansgroepen hebben hard ge-

werkt om een leuke dans te maken 
en willen deze graag aan u laten 
zien.
Om te laten zien wat Meer sports 
nog meer te bieden heeft worden 
er demonstraties gegeven van een 
aantal groepslessen zoals Body-
combat , sH’Bam, XcO, Zumba en 
Bodypump.

Uitdaging voor mannen en vrou-
wen! Maak zo vaak mogelijk een 
Biceps curl en win een maand gra-
tis sporten!

programma Meer Sports

Actie:
Wie voor 20 september inschrijft, betaalt geen inschrijfgeld. Daar-
naast ontvangt u bij een 2-jarig abonnement de 1ste maand gratis. 
Bent u al lid? Meld zoveel mogelijk nieuwe klanten aan en ontvang 
zelf per klant een maand gratis sporten.

HEEscH - Ook wij zullen aanwe-
zig zijn op dit grote straatfeest.
Zaterdag 18 augustus is container 
24 geladen. Deze goederen gaan 
naar Hope Village: een onderdeel 
van de Orange Babies.

Bovendien gingen er goederen 
mee voor het RKc in Rehoboth. 
Wij zullen met Heesch Presenteert 
ons laten zien met 2 verschillende 
zaken: op de eerste plaats bieden 
we voetreflex aan: lekker jezelf la-
ten ontspannen.
Bovendien hebben we goederen 
gekregen (boeken e.d.) die niet 

vrienden van  namibië

C1000 promobus brengt ‘trots van C1000’!

De producten blijven voorop staan. 
Met name de huismerkproducten 
die allemaal uniek zijn. 18 Huis-
merkproducten zijn geselecteerd 

door de c1000, omdat ze extra 
speciaal zijn: door hun bereidings-
wijze, de bijzondere smaak, omdat 
ze als beste zijn getest of speciaal 
zijn ontwikkeld voor c1000. 
Ze zijn te herkennen aan de me-
daille ‘Trots van c1000’.
Op 9 september komt de c1000 
Promobus naar Heesch en zal deze 
‘Trots van c1000’ in het zonnetje 
gaan zetten. Om u kennis te laten 
maken met deze speciale produc-
ten komt de c1000 Promobus 
waarbij u met het boodschappen-
spel prachtige prijzen kan winnen. 

Bij deze bus kunt u vele huismerk-
producten tijdens de kookshow 
proeven en vertellen wij u het bij-
zondere verhaal achter de 18 pro-
ducten. 

Het hele team van c1000 Wieg-
mans in Heesch heet u van harte 
welkom, want u komt toch ook 
proeven?! De winkel is open van 
11.00 tot 18.00 uur.

Advertorial

HEEscH – De C1000 is trots op de vele huismerkproducten die gretig 
aftrek vinden bij de klanten. Het vooruitstrevende bedrijf van de familie 
Wiegmans is van alle markten thuis. Behalve een grote ruime winkel, 
hebben ze een prachtige actuele website en zijn ze te vinden op social 
media. Een nieuwsbrief voor alle medewerkers zorgt voor een unieke 
communicatie die zijn vruchten afwerpt. 

www.c1000.nl/heesch
www.facebook.com/
c1000Wiegmans

HeescH presenteert
Advertorial
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Tijdens Heesch Presenteert 
  Het MOLKKY 

toernooi 2012 
bij van der Doelen 

van 12.00 tot 16.00 uur
 

Geopend van 11.00 tot 17.00 uur

Van der Doelen 
’t Dorp 32 Heesch 

(0412) 45 31 90

Nagerecht keuze uit:
“Pannacotta van passievrucht”

 “Coupe Crisis”
“Pêche Melba”

Brasserie ’t oude Raadhuis, ’t Dorp 61, 5384 MB Heesch 
www.ouderaadhuisheesch.nl

info@ouderaadhuisheesch.nl | www.facebook.com/ouderaadhuis

Alle voorgerechten worden geserveerd met vers afgebakken brood, kruidenboter en tapenade. 
 Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites, frisse salade en mayonaise. 

***
Naast het keuzemenu kunt u ook gebruik maken van onze à la carte kaart.

Voor meer info kijk op www.ouderaadhuisheesch.nl 

Voorgerecht keuze uit:
“Tomatensoep”
 “Kippensoep”

 “Courgettesoep”
“Wrap” 

“Salade van gerookte zalm”

Hoofdgerecht keuze uit:
“Shaslick van varkenshaas”

“Kogelbiefstuk”
“Kabeljauwfi let”

 “Vegetarische groenteschotel”

3-gangen Keuzemenu september

Voorgerecht keuze uit:  “Vegetarische groenteschotel”

3-gangen Keuzemenu september

 € 23,50

Op die dag komen we naar buiten 
in een ludieke presentatie. 
We hebben een leuk aangeklede 
stand waar de mensen uit Heesch 
e.o. zich kunnen inschrijven, met 
een prijsvraag meedoen, er is een 
doorlopende fotovoorstelling en 
….nog meer verrassingen. 
Wij hopen andere mensen ook en-
thousiast te kunnen maken met 
onze liefde voor het toneel. 

In de ‘Info’ van september leest 
u over onze dag ‘Heesch Presen-
teert’. 
In het najaar willen we ons gaan 
voorbereiden op éénakters die we 
willen gaan spelen, bijvoorbeeld 
voor de HORIZOn. 
Dan breekt de carnavalstijd aan en 
ook daar hebben we onze plannen 
voor. 
Wij houden u op de hoogte.

Jong van Harte bruist…
HEEscH - Volop actie bij toneel-
vereniging Jong van Harte in een 
jaar waarin het grote toneelspelen 
even zachtjes suddert. Wij als en-
thousiaste groep van 10 mensen 
zitten vol plannen en ideeën dit 
jaar. Onze doorstart is op zondag 
9 september a.s. tijdens ‘Heesch 
Presenteert’. 

Tijdens Heesch Presenteert is de Stichting Sulaweesjes weer 

vertegenwoordigd. We verkopen dan onder andere Indonesische 

hapjes. Kinderen kunnen op de foto met de prachtige en vriendelijke 

Sula-aap en er is een grabbelton. Vanzelfsprekend is de gehele 

opbrengst bestemd voor de projecten in Indonesië.

Stichting Sulaweesjes Help mij 
helpen

Hallo mijn naam is Anja spanjers 
en in januari 2013 ga ik naar Afrika 
om in Ghana vrijwilligerswerk te 
gaan doen. 

samen met de stichting Projects 
Abroad ga ik verder met het bou-
wen en begeleiden van naschoolse 
opvang in de bergen. Om daar ter 
plekke spullen te kunnen kopen 
wil ik geld inzamelen d.m.v. een 
loterij. Deze wordt gehouden op 
9 september a.s. in Heesch tijdens 
Heesch Presenteert. Alle prijzen 
zijn gesponsord door Heesche on-
dernemers. Kom naar dit evene-
ment, doe mee en help mij zodat 
ik de lokale ondernemers in Ghana 
kan helpen. Alvast bedankt. Anja 
spanjers.

vrienden van  namibië

voor Afrika zijn. Misschien kunnen 
we daar ook nog wel enkele euro’s 
voor ontvangen. Want: onze op-
slag van goederen verdwijnt. na 
6 jaar gratis gebruik gemaakt te 
hebben van een enorm grote loods 
wordt deze eindelijk verhuurd.
Daarom verandert ons doel: nu 
gaan we nog zorgen voor de stu-
die van kinderen, die het niet kun-
nen betalen.
Ook daar is enorm veel behoefte 
aan. Dus sponsors: graag tot ziens 
bij onze stand.
Tot bij onze stand: in de omgeving 
van Henk van de Akker Heesch.

HeescH presenteert

www.mooiheesch.nl

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooiheesch.nl of mail naar info@mooiheesch.nl

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP
WWW.MOOIHEESCH.NL

MOOIHEESCH.NL KAN NIET AANSPRAKELIJK
GESTELD WORDEN VOOR TUSSENTIJDSE

WIJZIGINGEN IN DEZE AGENDA EN DE EVT
SCHADE DIE DAAR UIT VOORTVLOEIT.
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SuDoku

mooIBernhezertje

Wilt u ooK EEN zoEKERtjE 
plaatsEN? 
Dan is dit mogelijk vanaf n 5,00. 
Info via: office@demooibernhezekrant.nl 
of bel met 0412-795170.

HuIS- en tuInraaD
verkoop 
Zondag 9 september
9.00 – 17.00 uur
De Hoef 8 – nistelrode
joboog@hotmail.com 
Valt gelijk met Rommelmarkt
Buurtver. Over den Dries

Zoekt u een werkSter? 
slechts € 12,95 per uur,
zie www.hulpstudent.nl, 
bel 06-1482 6000 of 
mail y.kroef@hulpstudent.nl.

aangeBoDen 
Heeft u geen tijd om uw 
financiële administratie te 
verwerken. Graag help ik u 
hierbij. Voor het boeken van 
de inkoop, verkoop, kas, 
bank, giro, debiteuren- en 
crediteurenbeheer , periodieke 
belastingaangiftes en alle 
overige administratieve 
werkzaamheden. 
Grace Romijnders, 
Administratieve 
Dienstverlening
romijnderstransport@hetnet.nl

roMMelMarkt
BV Over den Dries in 
nistelrode organiseert op 
zondag 9 september haar 
jaarlijkse rommelmarkt.
Van 9.00 – 16.00 uur.
Entree € 2,- p.p. kinderen t/m 
12 jaar gratis.
Info Jan v Eert  0412-613011.

vier generaties

De in Zutphen geboren Truus 
Wunderink is de trotse oma en 
ook al woont ze zo’n 50 jaar in 
Oss, haar dialect kent nog een 
Gelders randje. Haar dochter Bea 
Peters - Wunderink kwam vanuit 
Oss, samen met haar man Johan 
als een van de eerste bewoners op 
het Urnenveld in nistelrode wonen 
in april 1977. Daar wonen ze nog 
steeds en sinds 4,5 jaar woont oud-
ste dochter Danielle met haar man 
Martijn van de Burgt enkele huizen 
verderop op het Urnenveld. Kyra 
zal net als haar moeder opgroeien 

op het Urnenveld en maakt de vier 
generaties rond. 
“We hebben vele kinderen in onze 
vriendengroep waar we best dicht 
bij staan, maar dit overtreft alles.”, 
vertelt Daniëlle over haar prachtige 
dochter. En ook haar man Martijn 
krijgt een compliment, want die 
verzorgt haar alsof hij al jarenlang 
ervaring heeft. 
‘Maandenlang gekoesterd om een 
leven lang van te houden’ het ge-
boortekaartje zegt precies hoe ze 
erover denken en samen gaan ze 
trots nog even op de foto. 

nIsTELRODE - Kyra van de Burgt geboren op 20 augustus 2012. “Het is 
prachtig”, de overgrootmoeder straalt en vindt het heel speciaal dat ze 
vele jaren geleden met haar moeder en dochter en kleindochter Daniëlle 
vier generaties maakte en nu weer als oudste van de vier op de foto 
mag met vier generaties. 

V.l.n.r.: Bea, Truus met Kyra en Daniëlle

In hun jeugd gingen ze naar jaar-
feesten, waar ze elkaar leerden 
kennen. De vonk sloeg over, waar-
na ze op 4 september 1962 zijn ge-
trouwd en op de ‘Maria hoeve’ zijn 
gaan wonen. Het was een boeren-
bedrijf. Hier kregen ze 4 kinderen, 

connie, Jenneke, Rob en Heidi.
In 1977 verhuisden ze naar de 
Aa-brugstraat waar ze ’t Geburgt 
bouwden. Govert wilde zijn hobby 
‘badmeester’ uitoefenen dus kwam 
er een zwembad. Het was al snel 
uitgegroeid tot een goede zwem-

school die tot in de weide omge-
ving bekend is.
Govert stond bekent als de zwem-
les gevende varkensboer, en cok-
kie was zijn secretaresse. cokkie 
zorgde voor de opvoeding van de 
kinderen daar Govert druk met het 
bedrijf was en met zijn vele acti-
viteiten in verenigingen en com-
missies zoals de Z.O.n., in de ker-
kenraad van de ned. Hervormde 
gemeente, n.R.Z. en het Oranje 
comité.
nu het varkensbedrijf en het 
zwembad zijn overgenomen door 
zoon Rob en dochter Heidi heb-
ben ze meer tijd voor hun hobby’s: 
toneel ‘de oude garde’, verre va-
kantie reizen, buurtvereniging, 
vrijwilliger Bernezorg, postzegels 
verkopen van de bond van oude-
ren en natuurlijk de tuin en niet te 
vergeten de moestuin.

cokkie is voogd van Patricia die 
op de Binckhorst woont en gaat 
met haar elke week zwemmen, 
huifbed rijden en regelmatig komt 
ze een paar nachtjes logeren op ’t 
Geburgt. natuurlijk moeten we de 
6 kleinkinderen niet vergeten want 
zij gaan vaak met opa en oma een 
dagje uit of mee op vakantie zoals 
in het najaar. Dan gaat het hele 
gezin samen op vakantie voor het 
gouden feest.
Afgelopen dinsdag, 4 september 
hebben Govert en cokkie met kin-
deren, kleinkinderen, familie en 
vrienden hun gouden bruiloft ge-
vierd.

govert en Cokkie Juijn gouden bruidspaar

HEEsWIJK-DInTHER - Cokkie is 75 jaar geleden geboren in Baarle-Nas-
sau en groeide op in Elzendorp. Govert werd 77 jaar geleden geboren 
in de St. Servatiusstraat in Dinther. Hij groeide op, op de boerderij de 
‘Maria hoeve’. 

na 7 jaar verkeringstijd was het tijd 
voor een trouwerij en op 4 septem-
ber 1962 was dan hun grote dag. 
na het trouwen zijn ze gaan wo-
nen in het ouderlijk huis van Tien 
van den Akker aan de Ruitersweg 
in Heesch, Hier was een boerenbe-
drijf van de familie van den Akker 
en dat hebben Tien & Tonnie 50-
jaar geleden overgenomen. Later 
zijn ze verhuisd naar hun nieuwe 
huis aan de Vinkelsestraat. 
na het trouwen zijn Tien & Ton-
nie verblijd met 2 zonen en intus-
sen zijn er 4 kleinkinderen. Het 

boerenbedrijf runnen is inmiddels 
verleden tijd maar ze wonen nog 
steeds in het huis aan de Vinkel-
sestraat. Daar vervelen ze zich niet, 
ze hebben enkele gezamenlijke 
hobby’s zoals zwemmen, fietsen 
en kaarten. Tonnie doet veel vrij-
willigerswerk voor onder andere 
de kerk, het Rigom en de KBO in 
Heesch. Tien gaat graag een potje 
biljarten of fietsen met de woens-
dagmiddag fietsclub. Ze hopen dat 
ze samen nog jaren mogen genie-
ten van hun kinderen, kleinkinde-
ren en hobby’s.

gouden bruidspaar 
tien & tonnie
HEEscH - Ruim 57 jaar geleden hebben Tien en Tonnie elkaar leren 
kennen tijdens de sportdag  in Berghem van de NCB. Tien van den Ak-
ker en Tonnie van Hoek beiden geboren in 1934 in Heesch en zijn intus-
sen beiden 78 jaar oud. 

Deze werkgroep is op zoek naar 
lotgenoten die als vrijwilliger willen 
meehelpen met het verzorgen van 
een inloopochtend voor borstkan-
kerpatiënten.
Een keer per maand wordt er een 
informele koffieochtend georgani-
seerd waarin de mogelijkheid ge-
boden wordt om met lotgenoten 

te praten, naar elkaar te luisteren 
en in een ongedwongen sfeer in-
formatie en nieuws uit te wisselen.
Wij zoeken ervaringsdeskundigen, 
die goed kunnen luisteren en het 
ziekteproces al even achter zich 
hebben gelaten.
Voor informatie kun je je richten 
tot: info@scscomp.nl

actieve leden gezocht voor 
Bvn werkgroep in oss

Foto: Marcel van der Steen
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“Uiteindelijk wil iedereen
    graag zijn woonwens
  in vervulling laten gaan”  

B o uW t
BernHeZe uw BouwperIkelen In BernHeZe Bouwt?

InFo@DeMooIBernHeZekrant.nl

Een rondje in de bouw…

woning(in)ruil is creatieve oplossing!
Bernheze Makelaars: Uw actieve makelaar

Het verschil tussen een huis en 
een thuis
De lokale makelaars hebben de 
handen in een geslagen. Zij heb-

ben een oplossing gezocht voor 
de woningmarkt die op slot lijkt te 
zitten. Er is veel keuze wanneer u 
een nieuwbouwproject wil maar 

hoe zit het wanneer u kleiner wil 
gaan wonen of juist groter? 
“Iedereen wil wel graag zijn wo-
ning verkopen en is bereid daarin 

creatief te denken”, aldus Jeroen 
van Dinther van Bernheze Ma-
kelaars. Met enkele actieve ma-
kelaars uit Uden en Veghel heb-

ben zij gezamenlijk het initiatief 
genomen om de zogenaamde 
woninginruil actief te gaan pro-
moten. 

Woonbeurs Uden Veghel
Het team van actieve makelaars, 
staat met een gezamenlijke stand 
(stand nr. 10) op de woonbeurs: 
Raadhage Makelaardij, van de 
Krabben Makelaardij, Makelaar-
dij Olav, Dragt Makelaars, Van 
de Ven Garantiemakelaars en 
Bernheze makelaars & adviseurs. 

Zij kunnen u uitleggen welke mo-
gelijkheden er zijn om uw woning 
(in) te ruilen. 

‘Er kan meer dan je denkt’ is het 
thema en de woninginruil kan 
worden gedaan met gesloten por-

temonnee, maar ook met bijbeta-
ling of ontvangst. Voor iedereen 
zijn er mogelijkheden om haar/
zijn woonwens uit te laten komen. 

www.woonbeursudenveghel.nl 
www.bernheze.nl

UDEn - Bij de Sparrenweide zijn nog enkele appartementen te koop, de adviseurs van Bernheze Makelaars 
& Advies weten u hier alles over te vertellen. Wilt u uw huis kwijt voor u gaat kopen? Voor de particuliere 
en de zakelijke klant zoeken zij mee. Ook al valt dat in deze tijd van de crisis niet altijd mee. De huizen-
markt zit op slot en dat vraagt om een creatieve oplossing.

Uw betrouwbare partner
in bouwen

Broekhoek 20, 5384 VR Heesch 
Tel.: (0412) 45 17 84

“UITEINDELĲ K WIL IEDEREEN GRAAG ZĲ N 
woonwenS in vervuLLing LAten gAAn”

CaSe: 
Een echtpaar woont in een vrijstaand huis, de kinderen zijn de deur 
uit en ze hebben genoeg van de grote tuin met al het onderhoud. 
Ze willen kleiner gaan wonen. 
Ze ruilden met een gezin met 3 opgroeiende kinderen wil groter 
gaan wonen, ze zijn uit hun huis gegroeid en willen graag een gro-
tere garage. Deze gezinnen woonde bij elkaar om de hoek en zijn 
intussen gesetteld en hebben beiden door de ruil een nieuw thuis 
naar wens gekregen.

Dit huis is te koop!
Heesch, Beemdstraat 30

Bel vrijblijvend  06 - 22 24 66 11 of kijk op www.prachtighuis.nl 06 - 22 24 66 11 www.prachtighuis.nl 

Mooie, zeer ruime woning in Heesch. Deze woning heeft een uitgebouwde keuken met 
kookeiland en zeer mooie aangelegde tuin. Dus zorgeloos wonen door absolute nieuwstaat.
Gelegen in kindvriendelijke buurt. Perceeloppervlakte 270 m2. Woonoppervlakte150 m2. 
Inhoud 590 m3. Woonkamer met erker. 4 slaapkamers. Badkamer met ligbad en rainshower. 
Tuin met tuinhuis, (zwem)vijver op noorden...

Vraagprijs € 359.000,- k.k.   Meer info: www.prachtighuis.nl

Locatie: Heesch-West de Beemd
 Dicht bij natuur en uitvalswegen
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Bernheze sportief

Hoofdsponser voor DoS ‘80
Reisswolf Heesch B.V

Het bestuur van DOs’80 bereikte 
deze vakantie een akkoord met 
Jan van Munster (jr.), mede-eige-
naar van Reisswolf Heesch B.V. Dit 
bedrijf, sinds 1998 gevestigd in 
Heesch, draagt zorg voor een dis-

crete en zorgvuldige vernietiging 
van archieven, vertrouwelijke per-
soonsgegevens en andere informa-
tiedragers. Tevens verzorgen zij fy-
sieke archiefopslag voor klanten en 
bieden ze naast digitalisering ook 

middels een handige webbased 
tool ‘scanning ondemand’; het op-
zoeken van documenten in het fy-
siek opgeslagen archief, inscannen 
en mailen naar betreffende klant. 
Alle activiteiten staan in het teken 
van duurzaam ondernemen, zo is 
het voor klanten zelfs mogelijk om 
briefpapier of kopieerpapier gele-
verd te krijgen wat gemaakt is van 
hun eigen papierafval. 
Jan, die zelf ook vanaf het eerste 
uur actief is geweest binnen de 
handbalvereniging, vindt het niet 
meer dan vanzelfsprekend zich aan 
de club te verbinden als hoofd-
sponsor. “Het is toch een grote 
vereniging binnen Heesch, die zich 
veel richt op de jeugd. Mijn vier 
kinderen hebben er nu ook ieder 
hun hobby, dus het is voor mij een 
logische stap”, aldus hijzelf. 
Met Reisswolf Heesch B.V. verze-
kert DOs’80 zich de komende ja-
ren van een prima sponsor, wiens 
naam vanaf dit seizoen onder 
andere prominent zal pronken in 
de sporthal, op het beachhand-
baltoernooi en op tenues van een 
aantal teams. 
Het bestuur wil Reisswolf Heesch 
B.V. dan ook alvast hartelijk dan-
ken voor hun enorme bijdrage aan 
de vereniging en hoopt op een 
fijne en langdurige samenwerking.

handbal

HEEscH - Het nieuwe seizoen is nog geen twee weken oud maar het 
bestuur heeft in de aanloop naar dit seizoen niet stil gezeten. DOS’80 
mag zich vanaf heden namelijk gelukkig prijzen met een gloednieuwe 
hoofdsponsor: Reisswolf Heesch B.V. 

Hoofdsponsor Jan van Munster met voorzitter Cor van Erp

WomenWorks is een nieuwe on-
derneming die gespecialiseerd is in 
bedrijfskleding voor vrouwen die 
hun mannetje staan, en dat niet al-
leen in de bouw of industrie. Met 
het assortiment van WomenWorks 
speel je op safe én blijf je op en top 
vrouw, op ieder moment, op elke 
plek. Maar WomenWorks is meer 
dan alleen kleding voor vrouwen. 
In het assortiment hebben ze ook 
een breed collectie sport en vrije-
tijdskleding, medische kleding voor 
in de zorg zoals tandartspraktijken, 

apotheken, fysio, welness etc. Dit 
alles voor vrouwen maar ook voor 
mannen zoals te zien is bij hun 
sponsoring.
WomenWorks levert aan groot-
handels, bedrijven en particulieren. 
De producten voldoen aan alle vei-
ligheidseisen en Europese normen 
en zijn voorzien van duidelijke pro-
ductinformatie. naast workwear 
biedt WomenWorks ook een ruime 
collectie promowear. shirts, polo`s 
en sweaters, al dan niet bedrukt 
of geborduurd met je eigen logo 

of tekst. Uiteraard prima te combi-
neren met je workwear. Dat wordt 
stijlvol gekleed naar evenementen, 
sportactiviteiten of bedrijfsdoelein-
den! In de webshop is een groot 
deel van de collectie online te be-
stellen.

WomenWorks is genomineerd als 
ondernemer van het jaar 2012. Bij 
slamdunk’97 vinden ze deze ver-
melding dan ook meer dan waard, 
en danken suzan en Hanneke heel 
hartelijk voor hun gulle gift.

goede start voor u14-a
Slamdunk ‘97 bedankt nieuwe sponsor WomenWorks

HEEscH - Op woensdag 22 augustus is het basketbalseizoen van start gegaan. Voor de leden van de U14-A 
een goede start. Zij kregen op deze dag nieuwe kleding uitgereikt van WomenWorks. Alle leden uit het team, 
maar ook de trainers en coaches zijn in het nieuw gestoken. 

basketbal

na een zeer spannende wedstrijd 
van  zaterdag in het A/B-L mocht 
ze na een foutloze rit ook de bar-
rage rijden en ook deze was fout-
loos en dan gaat het om een paar 
secondes. In totaal was er een ver-

schil van nog geen 3 seconden se-
conden tussen plaats 1 en 10. 

Didi is 10e geworden! Maar met 
trots want dan hoor je toch bij de 
beste 10 van nederland.

Didi 10e van nederland

paardrijden

HEEsWIJK-DInTHER - Didi Dekkers had zich weten te kwalificeren voor 
de Nederlandse Kampioenschappen op 1 september. Ze werd 3e bij de 
Brabantse Kampioenschappen en mocht met pony Sindy naar Ermelo. 
Didi rijdt bij de vereniging de Valianten in Heeswijk-Dinther.

En aan de lachende gezichten te 
zien was dat helemaal gelukt! Er 
werden 7 rondes van 10 minu-
ten gebadmintond waarbij de ene 
wedstrijd soms spannender was 
dan de andere, maar iedereen 
heeft zijn beste beentje voor gezet 
en dat was te zien!   Elk vriendje 

& vriendinnetje (maar ook andere 
nieuwe jeugdbadmintonners) krij-
gen 3 gratis proeflessen badminton 
op de vrijdagavond (17.30 - 20.30 
uur) waarbij zij nog verder kunnen 
ervaren hoe leuk het badminton 
is. Interesse? Kijk op onze website 
www.hbv-heesch.nl

vriendjes & 
vriendinnetjes toernooi bij H.B.v.
HEEscH - Afgelopen vrijdag organiseerde H.B.V. haar jaarlijkse vriend-
jes/vriendinnetjes toernooi voor de jeugd in sporthal ‘t Vijfeiken, met 
een opkomst van meer dan 20 duo’s (jeugdlid + vriendje/vriendinnetje) 
kon er een mooi toernooi gespeeld worden waarbij de jeugdleden aan 
hun vriendje/vriendinnetje konden laten zien hoe leuk badminton wel 
niet is!

badminton

 Foto: Marcel van der Steen
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Bernheze sportief

Daarna is er voor de leden nog ge-
legenheid om wat te eten en een 
feestavond voor de oudere teams 
en onze vrienden van de club. 
Deze dag zal geheel in het teken 
staan van het goede doel: Knip-
oog naar cambodja. Knipoog naar 
cambodja is een vrijwilligersproject 
opgestart door Janne en Marjolein. 
Zij wilden graag wat betekenen 

voor de arme bevolking van cam-
bodja door daar vrijwilligerswerk 
te gaan doen. Daarnaast wilden zij 
ook in nederland al actief zijn voor 
de cambodjaanse bevolking door 
ludieke acties te houden. Het vrij-
willigerswerk wordt gedaan bij en 
met de stichting cambodia-Dutch, 
een organisatie die al jaren actief 
is in cambodja. Zij hebben onder 
andere twee scholen opgericht, 
een medische post en hebben een 
voedselprogramma voor de aller-
armste cambodjaanse gezinnen. 

De donaties die binnenkomen, 
worden ook in overleg met de 
stichting besteed aan de gezinnen 
die dit het hardste nodig hebben. 
Meer weten? www.knipoognaar-
cambodja.wordpress.com

3e lustrum SlaMDunk’97

basketbal

HEEscH - Er staat dit jaar voor de club nog een leuke activiteit te wach-
ten. Op 15 september bestaat de club 15 jaar en dit zal gevierd worden. 
Er zal in de middag een clinic gegeven worden door Henk Pieterse voor 
alle leden en geïnteresseerden. 

gratis kleutergym bij gympoint
Leren bewegen voor kinderen van 4 en 5 jaar

nadruk bij kleutergym ligt op het 
hebben van plezier in bewegen sa-
men met andere leeftijdgenootjes. 
spelletjes, liedjes en uitdagende 
bewegingsvormen met leuk spel-
materiaal voor deze leeftijd dragen 
bij aan het goed leren bewegen. 
Bovendien draagt het goed leren 
bewegen bij aan het zelfvertrou-
wen van de peuter en leert het kind 
spelenderwijs de wereld ontdek-
ken. naast het leren bewegen en 
ccoördinatietraining wordt tijdens 
de lessen ook aandacht besteed 
aan taal en ruimte begrippen. 
‘voor’, ‘op’, ‘naast’, ‘achter’, ‘in’, 
‘tussen’, ... zijn enkele begrippen 

die spelenderwijs worden geleerd. 
Daarmee wordt een gezonde basis 
gelegd voor een latere sportcar-
rière. Gympoint vindt het enorm 
belangrijk dat kinderen goed leren 
bewegen. Dat draagt bij aan het 
krijgen en houden van plezier in 
het bewegen. 
En… Gympoint is dermate over-
tuigd van een kwalitatief goed 
aanbod dat de kleutergymlessen 
tot 1 november gratis worden aan-
geboden. Daarna kunnen kinderen 
besluiten al of niet lid te worden. 

Enthousiast of aanmelden? 
stuur een mail naar info@gym-
point.nl en wij houden u op de 
hoogte. De lessen zijn op don-
derdag van 15.30 – 16.15 uur in 
sporthal de Overbeek. Voor meer 
informatie zie www.gympoint.nl

gym

nIsTELRODE - Vanaf donderdag 6 september start Gympoint voor kin-
deren van 4 en 5 jaar een groep kleutergym. 
Onder leiding van Daniëlle van de Langenberg kunnen kleuters veel, 
veelzijdig en verantwoord gymmen. 

SVSH 1 – Altior 1
Het is voor Altior de allereerste 
wedstrijd in de Topklasse. De te-
genstander is sVsH uit someren-
Heide, het team dat afgelopen 
met een beslissingswedstrijd tegen 
Avanti de zesde plaats veilig wist 
te stellen. Het eerste gedeelte van 
de wedstrijd gaat erg gelijk op en 
na 10 minuten is de stand 3-3. In 
de 15e minuut komt Altior voor 
het eerst op voorsprong en twee 
minuten later is het al 3-5. In het 

laatste gedeelte van de eerste helft 
is Altior duidelijk de betere partij 
en loopt uit naar een ruststand van 
6-11. De wedstrijd lijkt dan gelo-
pen, maar na de rust komt Altior 
wat moeizamer uit de startblokken 
en is niet meer scherp in de afwer-
king. sVsH weet terug te komen 
tot 9-13, maar Altior weet zich te 
herpakken. Met nog drie minuten 
op de klok gooit Lisan de wedstrijd 
op slot met een treffer van korte 
afstand 9-14. De thuisploeg weet 
via een strafworp de 10-14 nog te 
scoren, maar de wedstrijd is dan al 
gelopen. 
Flamingo’s 2 – Altior 2
Uitslag: 7-9
SVSH 2 – Altior 3. 
Uitslag: 10-5
Miko ’76 2 – Altior 4. 
Uitslag: 8-11
Odos A1 – Altior A1
Uitslag: 12-8
Avanti B1 – Altior B1

Uitslag: 7-7
Flash B1 – Altior B2
Uitslag: 2-4
BMC C1 – Altior C1
Uitslag: 2-2    
Altior C2 – Blauw Wit C1
Uitslag: 5-3
Altior C3 – Alico C1
Uitslag: 1-7
Altior D1 – Flash D1
Uitslag: 8-5
Altior D2 – Celeritas D1
Uitslag: 3-4
JES E1 – Altior E1
Uitslag: 0-3
Celeritas E2 – Altior E2
Uitslag: 6-0
Altior F1 – Flash F1
Uitslag: 3-2
Altior F2 – Prinses Irene F2
Uitslag: 3-3. strafworpen: 0-2
Altior F3 – Concordia F1
Uitslag: 0-1
Be Quick W1 – Altior W1
Uitslag: 0-5, strafworpen 2-1

altior 1 boekt 1e overwinningkorfbal
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          autosport                      karten              motorsport

Slechte start HvCH tegen top

HVcH had zich dat anders voorge-
steld en qua kansen mocht HVcH 
in de eerste helft ook op meer 

hopen. Het spel was in de eerste 
helft echter weinig overtuigend. 
Al kort na de aftrap moest HV-

cH-doelman Rob van Erp serieus 
ingrijpen,waarna er enkele moge-
lijkheden voor HVcH volgden. Op 
een goede pass van Robbert stam 
schoot Bas v.d. start diagonaal 
raak. Doelman Bas de Bruijn had 
tegen die tijd ook al twee keer red-
dend opgetreden. Bij HVcH werd 
na de openingstreffer de afstand te 
groot tussen verdediging en aan-
val. Het voetbal werd rommeliger 
en TOP had het meeste balbezit.

Het was niet het gebrek aan balbe-
zit wat HVcH kort na de rust de das 
om deed. Twee persoonlijke blun-
ders zorgden ervoor dat Rob van 
sonsbeek de achterstand kon om-
buigen naar een 1-2 voorsprong. 
Pas toen ging het tempo bij HVcH 
omhoog, maar nog altijd werden 
de duels niet gewonnen. En TOP 
bleef nog steeds hard werken. In 
de 69e minuut kreeg TOP een vrije 
trap die door Aram Pusters veel te 
makkelijk werd ingekopt. In feite 
zat daarmee de wedstrijd op slot.

Volgende week gaat HVcH op be-
zoek bij Heidebloem en dan zal het 
een stuk beter moeten om punten 
binnen te halen.

voetbal

HEEscH – Voor HVCH en TOP begon de competitie meteen al met een 
derby en die pakte voor sv TOP mooi uit. In de eerste helft kwam HVCH 
na een goed kwartier op voorsprong en met die 1-0 werd ook de rust 
bereikt. Door twee blunders direct na rust kwam TOP weer helemaal in 
de wedstrijd. Wat later in de wedstrijd was er nog een grote fout en zo 
kon TOP terug naar Oss met een verdiende 1-3 zege op zak.

nIsTELRODE - Het debuut van 
de Prinses Irene korfbalsters in de 
hoofdklasse is prima verlopen. 

Tegen Bladella werd het na een 3-4 
ruststand, maar liefst 5-16. Ella van 
de Graaf (foto) was met vijf doel-
punten het meest productief. 

A- junior Maddy van Dijk maakte 
als invalster een prima debuut. 

voortvarend 
begin korfbalsters prinses Irene

korfbal
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HEEsWIJK-DInTHER - Avesteyn 
heeft de start van het nieuwe sei-
zoen goed ingezet. Thuis tegen 
Boskant wonnen de Dinthernaren 
met minimaal verschil (1-0).

“O zo belangrijk als je de eerste 
competitiewedstrijd wint”, was 
het credo van de nieuwe trainer 
Antwan van Rijn. Bij het begin van 
de wedstrijd leek het erop dat de 
thuisclub het niet erg moeilijk zou 
krijgen. De eerste kans was daarom 
ook voor Avesteyn. In de 6e mi-
nuut kreeg nieuwkomer nick v.d. 
Heijden een schitterende kans om 
zijn ploeg op voorsprong te schie-
ten, maar vrij voor de keeper kreeg 
hij de bal helemaal verkeerd op 
zijn schoen. nadat Dries Heerkens 
in de 22e minuut een goede sco-
ringskans kreeg, was het nick v.d. 
Heijden, die in de 27e minuut de 

enige treffer van de wedstrijd kon 
noteren. Boskant kreeg door goed 
defensief spel van de oranjezwar-
ten weinig uitgespeelde kansen. 

In het begin van de tweede helft 
probeerden de bezoekers om de 
afgelopen achterstand zo snel 
mogelijk weg te werken, maar 
de verdediging van Avesteyn had 
de zaak goed onder controle. na 
een uur voetballen werd Avesteyn 
sterker. Ondanks het toch wel ver-
zorgde veldspel van Boskant werd 
men niet echt gevaarlijk. In het 
laatste kwartier werd dat anders, 
want Boskant zette een lange spits 
in, die het leven van de Avesteyn-
defensie erg zuur maakte. Keeper 
Jan v.d. Elzen redde een paar keer 
knap. Het bleef tenslotte 1-0 voor 
Avesteyn, dat het meeste aan-
spraak op de zege mocht maken. 

avesteyn, de 
eerste klap is een daalder waard

voetbal

nIsTELRODE - De volgende kin-
deren zijn op zaterdag 25 augustus 
geslaagd voor het zwemdiploma 
snorkelen. Een mooie 100% score, 
want iedereen is geslaagd! 

Allemaal van harte gefeliciteerd !!!

Snorkelen 1: Mart van Gogh. 
Snorkelen 2:  Jesse van Doorn, 
Zoey van Doorn.
Snorkelen 3:  Luuk van den Hoed, 
Frank schaffels, suus van Gogh.

Zwemdiploma 
Snorkelen Health Center

zwemmen
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Bernheze sportief

Binnen enkele minuten keken we 
al tegen een 2-0 achterstand aan. 
Daardoor werden we wakker ge-
schud en kwam zowel ons aanval-
lende als verdedigende spel gaan-
deweg de eerste helft steeds beter 
uit de verf. 
We deden weinig tot niets voor 
celeritas onder, we bleven echter 
tegen een nipte achterstand aan-
kijken. Ruststand was 6-5. 
na rust wisten we gelijk te komen 
tot 6-6. Maar in plaats van deze 
stand om te zetten in een voor-
sprong, kregen we direct twee 
doelpunten tegen. In de tweede 

helft moesten we aanvallend meer 
zoeken naar de gaten in de ver-
dediging van celeritas. Hierdoor 
kwamen we niet genoeg tot sco-
ren, terwijl celeritas in de tussentijd 
onze persoonlijke verdedigings-
fouten goed afstrafte. We verloren 
de wedstrijd uiteindelijk met 12-9. 
Ondanks het verlies mogen we 
tevreden zijn over het samenspel 
gedurende de wedstrijd. Het korf-
ballen in de nieuwe formatie loopt 
aan het begin van het seizoen al 
redelijk goed. 
Doelpunten: charlotte van Lies-
hout (2), Elrieke Roefs (2), sandra 
de Mol (2), Mariska nuijen, Irma 
steenbakkers en Marieke smits. 
Volgende week zondag spelen we 
thuis tegen Astrantia. Deze wed-
strijd wordt gespeeld om 13.00 uur 
op sportpark De Hoef.

korloo behaalt 
geen punten ondanks goed spel
LOOsBROEK - Op zondag 2 september speelde Korloo 1 in een nieuwe 
samenstelling uit tegen Celeritas 1 uit Wijbosch. We speelden tegen 
een jonge ploeg met veel snelheid en zaak was dan ook om met tempo-
wisselingen de snelheid uit de wedstrijd te krijgen. 

korfbal
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Het eerste gevaar kwam na vier 
minuten van Prinses Irene-zijde, 
sanne Huberts trof de lat. ‘t Goy 
hanteerde vooral de lange bal en 
de Prinses Irene speelsters kregen 
daar niet echt grip op. In de 20e 
minuut werd voor de tweede keer 
het aluminium geraakt, nu door 
Jody van Kessel. Acht minuten la-
ter stond het 0-1. na een van de 
betere aanvallen van de middag 

scoorde spits sanne Huberts haar 
eerste van het seizoen. Toch werd 
het spel van Prinses Irene er niet 
beter op. Wie had gehoopt dat er in 
de 2e helft een beter Prinses Irene 
voor de dag zou komen kwam be-
drogen uit. De passing bleef zwak 
en er werd veel te weinig bewo-
gen. Een kwartier voor tijd kreeg 
het elftal de deksel op de neus. 
na een aanval over rechts werd de 
bal in de uiterste hoek geschoten 
door Hanna Lakerveld 1-1. Er werd 
weinig gecreëerd van Prinses Irene 
zijde en dan zat het ook nog niet 
echt mee. Amber Mutsaers schoot 
ook nog twee keer op de lat dat 
was de derde en vierde keer dat 
Prinses Irene dat overkwam. 

In de 80e minuut besliste ’t Goy 
de wedstrijd. Anouk Emons kon 
vrij aanleggen vanaf de zestien 
en schoot de bal in de rechterbo-
venhoek achter Van nuland; 2-1. 
“Maar dinsdag gaan we er weer 
tegenaan, want aanstaande zon-
dag zal het zeker veel beter moe-
ten en daar zijn de meiden zich ook 
van bewust” aldus Van Hoof.

vrouwen 
prinses Irene starten slecht

voetbal

onnodig verlies prinses Irene
nIsTELRODE - Het eerste optreden 
in de historie van Prinses Irene in 
de 2e klasse, had een bittere na-
smaak. 

na een 0-1 voorsprong tegen 
nWc, dat vorig seizoen via de na-
competitie degradeerde uit de 1e 
klasse, werd zo rond de 65e minuut 
binnen vijf minuten de zege aan 
nWc cadeau gedaan. Prinses Irene 
drong daarna nog wel aan, maar 
speelde te weinig via de vleugels en 
hanteerde teveel de lange bal. 
na 90 minuten stond het, op sport-
park ’t Root in Asten, 2-1 voor 
nWc, een gelijkspel had de ver-
houdingen veel beter weergeven.

voetbal

Verslag: A. van Lokven Foto: D. van Wanrooy 

Bloedstollend einde

Boekel Sport-vorstenbossche Boys

Hierdoor moet een speler van 
Vorstenbosch in de 25e min. aan 
de noodrem trekken. Gevolg pe-
nalty. Deze wordt verzilverd door 
Jelle Bouwmans. Meteen na de 

aftrap let Vorstenbosch niet op en 
door een misverstand achterin kan 
noud van stiphout de 2-0 aante-
kenen. Door deze 2 snelle goals 
raakt Vorstenbosch de kluts kwijt 

en gaat slecht spelen. Boekel daar-
entegen speelt fel.
 
In de 2e helft begint Boekel veel 
sterker maar in de 68e min. krijgt 
Vorstenbosch een kans.een prach-
tig lobje wordt van de lijn gehaald. 
Hierna kantelt het spel weer. Boe-
kel gaat slordig spelen en Vorsten-
bosch krijgt weer meer ruimte. In 
de 70e min. komt na een aanval op 
links via de kluts de bal bij Rick Ter-
windt die de bal in de kruising laat 
belanden 2-1. na enkele wisselin-
gen zet nu Vorstenbosch Boekel 
sport onder druk en dit resulteert 
in de gelijkmaker.
Ronald Bijl schiet met een af-
standsschot de bal loeihard in het 
net 2-2. 
Boekel herpakt zich weer wat en 
de laatste 10 min zijn bloedstollend 
voor het publiek van zowel Boekel 
als Vorstenbosch. Het spel golft op 
en neer totdat de scheidsrechter na 
7 min. blessuretijd affluit. Het goed 
terugkomen van Vorstenbosch 
biedt perspectief voor de volgende 
wedstrijd (en).

voetbal

VORsTEnBOscH - Deze 1e competitiewedstrijd mogen de Boys aan-
treden tegen het gedegradeerde Boekel Sport. De beginfase is voor de 
Boys maar komt niet tot echte scoringskansen. Boekel komt steeds be-
ter in de wedstrijd en zet meer druk.

rkvvo – vv Heeswijk
HEEsWIJK-DInTHER - VV Hees-
wijk begon het tweede seizoen in 
de 2e klasse in een nieuwe com-
petitie (in Zuid 1) uit bij RKVVO in 
Veldhoven. 

RKVVO begon sterk aan de wed-
strijd. De eerste goede kans was 
voor de blauwwitten. Vanuit een 
vrije trap van achteruit kwam 
Heeswijk-spits Frank Dobbelsteen 
vrij voor de RKVVO-doelman, 
maar zijn inzet verdween langs het 
doel. Daarna kreeg ook RKVVO de 
eerste kansen. Doelman Lunenburg 
hield enkele keren zijn doel knap 
schoon. Een tweede kans voor 
Heeswijk leverde geen doelpunt 
op. Frank Dobbelsteen omspeelde 
de RKVVO-keeper, maar de bal 
rolde niet voldoende mee om af 
te kunnen werken. net voor rust 
was er dan toch nog succes voor 
de thuisploeg. Een voorzet van de 
linkerkant bleef hangen in de doel-
mond en in de rebound knap afge-
werkt door Kay van Diessen. 

na rust probeerde Heeswijk het ini-
tiatief over te nemen van de thuis-
ploeg. Debutant Mathijs van Os 
(foto) was in de beginfase enkele 

keren gevaarlijk, maar zijn acties 
leverden geen doelpunten op. De 
2-0 voor de thuisploeg hing eerder 
in de lucht dan de gelijkmaker, maar 
paal, lat en de Heeswijk-doelman 
stonden de beslissing in de wed-
strijd in de weg. Vlak voor tijd kreeg 
Heeswijk middels een vrije trap 
net buiten het zestienmetergebied 
van RKVVO een laatste kans op 

een treffer, maar de vrije trap van 
aanvoerder Van Doorn verdween 
over het doel. In de laatste minuut 
van de wedstrijd viel dan uiteinde-
lijk de bevrijdende treffer voor het 
thuisteam. Een één op één situatie 
werd door - opnieuw - Van Diessen 
eenvoudig afgerond, waardoor de 
verdiende 2-0 als eindstand op het 
bord kwam.

voetbalnIsTELRODE - “Een slechtere start als vandaag is niet mogelijk” aldus 
coach José van Hoof. Prinses Irene speelde volgens haar ook te slap in de 
duels. Het zat de ploeg ook niet echt mee, in totaal werd vier keer het alu-
minium getroffen. Na 90 minuten stond het 2-1 voor thuisploeg ’t Goy. 

Jody van Kessel

nIsTELRODE - Zaterdag 22 sep-
tember start onder professionele 
begeleiding om 9.30 uur een ken-
nismakingscursus mountain-biken.
Tijdens deze cursus train je zes 
weken lang om je fietstechniek 
en uithoudingsvermogen te ver-
beteren.   Je hoeft geen ervaren 
fietser te zijn. Je bouwt in 6 we-

ken tijd je conditie op en leert de 
techniek van mountainbiken. Je 
ontvangt ook 2 edities van Fiets-
sport Magazine, een shimano bi-
don en een herinneringscertificaat 
na afloop.  natuurlijk is tijdens de 
trainingen je fiets verzekerd.
Ga jij de uitdaging aan? 
Schrijf dan nu in!

In 6 weken 
klaar voor een toertocht!

wielersport
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HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.

www.mooiheesch.nl www.mooinisseroi.nl www.mooihdl.nl www.demooibernhezekrant.nl www.vorstenbosch-info.nl

HEESCH
Presenteert

GRATIS TOEGANG
ZONDAG 9 SEPTEMBER

van 11.00 tot 17.00 uur
Locatie: ’t Dorp, Schoonstraat

BERNHEZE
t/M 8 sEptEMBER 
Collecteweek KWF 
Kankerbestrijding
Locatie: Bernheze

7 - 9 sEptEMBER 
Rabobank zomerpodium
Locatie: De Misse in Heesch 

8 - 9 sEptEMBER 
open Monumentendag 2012
Zie pagina 12

13 sEptEMBER 
Discussieavond: 
Maatschappelijk 
ondersteuningsfonds
Locatie: CC De Pas te Heesch 

19 sEptEMBER
informatiebijeenkomst 
Bernhezer Energie Coöperatie
Locatie: Lunenburg in Loosbroek 

HEESCH
t/M 21 sEptEMBER 
Rigom foto expositie 
‘ouder worden in een feest’
Locatie: Bibliotheek Heesch 

7 sEptEMBER 
publieksavond 
sterrenwacht Halley
Locatie: Halleyweg 1, Heesch 

9 sEptEMBER 
Heesch presenteert
Locatie: ‘t Dorp, Schoonstraat 
Zie pagina 14-21

tentoonstelling: 
jachtslot De Berkt
Locatie: Kasteellaan 1
Zie pagina 12 

11, 18 & 25 sEptEMBER 
Vrije inloop avondsoos 
KBo Heesch
Locatie: Zaal d’n Herd in CC de Pas 

13 sEptEMBER 
lezing ‘De oude weg van 
’s-Hertogenbosch 
naar Nijmegen’
Locatie: ‘t Tunneke 

15 sEptEMBER 
jeugddisco Remix gaat 
weer van start
Locatie: CC De Pas 

16 sEptEMBER 
Excursie Diest en tongerlo
Locatie: Heemkundekring 
‘De Elf Rotten’ 

17 - 18 sEptEMBER 
Film ‘suskin’ in filmhuis 
de pas
Locatie: CC de Pas 

21 sEptEMBER 
theatershow the legends 
of the lost and found 
Locatie: CC de Pas
Zie pagina 3 

NISTELRODE
t/M 20 oKtoBER 
Kaartverkoop Xploderz indoor
Locatie: www.xploderzindoor.nl 

7 sEptEMBER 
Mandala & Reading
Locatie: Palmenweg 

8 - 9 sEptEMBER 
HKK Nistelvorst, 
tentoonstelling geschiedenis 
van de jacht
Locatie: Heemhuis, Maxend 3
Zie pagina 12 

8 sEptEMBER 
De ontmoeting: a-capella 
koor ‘Dubbel-zes’
Locatie: Gasterij Laarstede 

9 sEptEMBER 
straattheater op het terras
Locatie: Eetcafé ‘t Pumpke 

Rommelmarkt BV 
over den Dries 
Locatie: Over den Dries
Zie pagina 22 

open dag praktijk 
Marianne van lith
Locatie: Stekstraat 15
Zie pagina 13 

opening kunstgrasveld 
prinses irene
Locatie: Sportpark van Prinses Irene 

11 sEptEMBER 
zonneochtend
Locatie: Paviljoen 

15 - 23 sEptEMBER 
45+ lipsGroen tennistoernooi
Locatie: TC Telro 

16 sEptEMBER 
Verrassing optreden jeugd
Locatie: Muziekkiosk 
Zeveneeuwenpark 

Concert te Nistelrode: 
Kleuren met Klank
Locatie: St. Lambertuskerk 

19 sEptEMBER 
Workshop Mandala & 
Kinderyoga voor (groot)ouder
Locatie: Palmenweg 

LOOSBROEK
8 sEptEMBER 
Rommelmarkt in loosbroek
Locatie: Parkeerterein Lunenburg
Zie pagina 4

9 sEptEMBER 
Nationale ziekendag 
in de st. servatiuskerk 
Locatie: St. Servatiuskerk 

HEESWIJK-DINTHER
t/M 22 sEptEMBER 
inschrijven Klotbeek Brigde 
toernooi
Locatie: CC Servaes 

7 sEptEMBER 
open dag met gratis 
salsa en zumba lessen
Locatie: Café zaal Jan van Erp 

Huub stapel
Locatie: Natuurtheater de 
Kersouwe 

8 sEptEMBER 
Corona Beachvolley Event 
Locatie: Plein 1969 

Veldslag jong Nederland HDl
Locatie: Veldstraat 

Bløf
Locatie: Natuurtheater de 
Kersouwe 

9 sEptEMBER 
Bikers MtB trophy
Locatie: Heibloemsedijk

11 sEptEMBER 
open dag met 
gratis zumba les
Locatie: Café zaal Jan van Erp 

onderonsje Heeswijk over 
goed zien en horen
Locatie: Bernrode in Heeswijk 

13 sEptEMBER 
paddestoelen in onderonsje 
loosbroek
Locatie: Steunpunt De Mennehof 

14 sEptEMBER 
Rock Werchter Reunion
Locatie: Café Zaal de Toren 

15 - 16 sEptEMBER 
Dropzone – a1
Locatie: Kasteel Heeswijk 

16 sEptEMBER 
Kids speelpaleis
Locatie: Café zaal Jan van Erp 

Dressuurwedstrijd
Locatie: Heibloemsedijk
 
VORSTENBOSCH
6 sEptEMBER
oud papier
Locatie: Dorp

7 sEptEMBER
officiële opening 
Kloosterkapel
Locatie: Kloosterkapel

8 sEptEMBER 
Concert “ode aan de liefde”
Locatie: Kloosterkapel

9 sEptEMBER
open Huis
Locatie: Kloosterkapel

11, 18 & 25 sEptEMBER
Vraagbaak
Locatie: De Stuik


