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Ladies

Datum:
Donderdag 25 september 2014 van 18.30 – 22.30 uur.
Entree:
€ 3,00 incl. comsumptie.
Locatie:
de Pas, de Misse 4 in Heesch, tel. 0412-451634
Voor info:
Marinda Vos, marinda@de-pas.nl

E(n)VENT
ScHoonHeiD - SieraDen  -  LifeStyLe 
caDeautjeS - GaDGetS - GLaMour  
creatief - ProeVerijen - SPiritueeL 
GezonDHeiD  -  WorkSHoPS - en...  

Ladies
DonDerDag 25 september 2014

BBE 2014 
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in company

Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

Boomrooierij
Van Weert Rondhout B.V.
Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek

Sinds 1937  een begrip in Nederland!

• Bomen rooien • Klepelen takhout-begroeiing

• Bomen snoeien • Ophalen groenafval
• Stobben frezen • Biomassa - Rondhout

Vorstenbossche molenaar Marcel Voorneman

Open MonumentendagOpen Monumentendag

HKK Nistelvorst

Bernheze in rep en roer
Er is een echte filmpremière, de Open Monumentendag in Bernheze en parachutisten vallen uit de lucht. Zeventig jaar bevrijding wordt gevierd 
met 24/24 HaDee, Market Garden wordt herdacht met evenementen die ‘teruggaan in de tijd’. Bovendien kunnen we naar Heesch Presenteert en 
De Kersouwe met MarcoV in Charge. Dat zeg ik: Bernheze in rep en roer!

Heesch Presenteert 

Museumboerderij

Heesch Presenteert

HKK Nistelvorst

Premiére HaDeefilm 24/24 Premiére HaDeefilm 24/24 

MarcoV in De Kersouwe

Foto’s: Michel Roefs, 
Ad Ploegmakers
Marcel van der Steen
Lianne Gabriëls

Dropping parachutisten

Krant niet op woensdag 
ontvangen?

Laat het ons weten via 
info@DeMooiBernhezeKrant.nl

meer fOtO’s Op
www.mooiheesch.nl
www.mooihdl.nl
www.mooinisseroi.nl

Molenaars Mari van Breda en Ad van den Akker

Expositie FC Bernheze 
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Eten, drinken & uitgaan
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Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode 
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Aanlevertijden
Kopij/redactie/advertenties:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
verkoop@bernhezemedia.com

Bezorgklachten
offi ce@bernhezemedia.com
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.

PEFC/30-31-421

culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel Vorstenbosch

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

Advertorial

VeRRASSeNde 
MOGeLijKhedeN! 

We kregen onlangs de vraag van een 
goede bekende om een kaasbuffet 
te verzorgen ter gelegenheid van 
hun 12,5 jarig huwelijk. Ze wilden 
zo’n 150 gasten trakteren op een 
gezellige avond. Een goed advies om 
te starten was een bonbon met een 

lekker klein glaasje Sherry PX naast het gebruikelijke kopje koffie, 
bij ontvangst. Vervolgens werd later op de avond een buffet 
opgebouwd dat bestond uit verschillende zachte en harde kazen, 
stok- en vijgenbroden en werd er een goed glas wijn geschonken. 
De reacties van de gasten waren enorm goed volgens een 
enthousiaste klant. Veel mond- tot mondreclame dus! 

Het komt steeds vaker voor dat mensen advies vragen 
voor de invulling van een feestje, zelfs het maken van een 
KaasBRUIDStaart behoort tot onze mogelijkheden. Voor veel 
mensen is Bon Fromage ‘het kaaswinkeltje’ bij de fontein in 
Heesch, maar we doen nog zoveel meer! Met twee vestigingen, 
vanaf 2006 in Heesch en sinds 2012 een tweede vestiging in Oss 
(bij de Bakkers Lamers) leveren we aan behoorlijk wat relaties 
luxe hapjes en broodjes, maar focussen we ons ook op een aantal 
events de komende maanden. Voor bedrijven die nog op zoek 
zijn naar een geschikte invulling voor het kerstpakket, hebben wij 
diverse suggesties en samenwerkingsverbanden met ondernemers 
in de regio en denken wij graag met u mee! 

Een lekker Bubbels & relaxpakket, een sfeerpakket of een 
streekpakket, ‘t kan allemaal. Wilt u samen met uw medewerkers 
een leuke invulling, gecombineerd met een leuke shopavond, dan 
bevelen wij de Winterfair in Lunenburg in Loosbroek van harte 
aan. Tijdens de fair staan wij - samen met diverse ondernemers uit 
deze regio - met sfeervolle kerstcadeaus en advies voor u klaar. 

U kunt zich nog inschrijven voor donderdag 18 of 
vrijdag 19 december vanaf 17.30 uur tot 21.30 uur. 
Dinsdag 16 en woensdag 17 december zijn al helemaal 
volgeboekt.

Column
tOn bens Advertorial

Naarmate het donkerder wordt, 
laten steeds meer sterren zich zien 
en mogelijk ook even Saturnus, 
voordat hij ondergaat. Bezoekers 
maken kennis met bekende en 
minder bekende sterrenbeelden, 
zoals Grote en Kleine Beer, Zwaan, 
Lier, Cassiopeia, Cepheus, Arend, 
Draak en Noorderkroon.

De grote telescoop wordt gericht 
op de bekende fraaie dubbelster 
Alcor en Mizar en andere interes-
sante hemelobjecten. Het moet 
wel onbewolkt zijn om dit alles te 
kunnen bekijken.
In de publiekspresentatie en het 
planetarium vertellen Halleyleden 
allerlei wetenswaardigheden over 
de Maan, de Zon, de planeten en 
nog veel meer, met indrukwek-
kende beelden erbij. Aandacht is 
er ook voor een onbemand Euro-
pees ruimtevaartuig, Rosetta ge-

naamd, dat is aangekomen bij de 
komeet Churyumov-Gerasimenko, 
en twee andere ruimtevaartuigen, 
Mangalyaan en MAVEN, die op 21 
en 22 september arriveren bij de 
Rode Planeet Mars.

Entree sterrenwacht: € 5,- 
(kinderen t/m 12 jaar: € 3,-
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, 5383 KT 
Heesch/Vinkel 
0412- 45 49 99. 
www.sterrenwachthalley.nl.

Publieksavond Sterren-
wacht Halley
HEESCH - Sterrenwacht Halley is op vrijdagavond 19 september voor 
publiek geopend. Het programma van deze publieksavond begint om 
21.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het programma is voor alle leef-
tijden geschikt. 

Vrijdag 19 september, van 14.00 
tot 16.30 uur: gezellige Superfood-
Gedichten-middag. Kosten € 7,50.
We serveren heerlijke biologische 
superfood hapjes, gemaakt door 
een aantal vrouwen. Het eten 
krijgt een extra dimensie door de 
poëzie van de dichteressen: Ans 
van de Ven - van Kessel, geboren 
in Vorstenbosch, en Nell Creemers 
- Jansen uit Uden, die voorlezen uit 
eigen werk. Opgeven info@kloos-
terkapelvorstenbosch.nl of 0413-
366032 / 362201

Nell Creemers-Janssen schrijft sinds 
2009 onder de schrijversnaam 

‘Svara’. Haar gedichten, meestal 
vergezeld door een foto, publiceert 
ze op een eigen blog. De mens, de 
natuur als spiegel en ‘t gewone in 
het dagelijks leven zijn haar inspi-
ratiebronnen. Ze woont in Uden 
en geeft sinds 1991 als Raja Yoga 
docente yoga-meditatie lessen en 
workshops in het ritme van de sei-
zoenen. 

Raja Yoga Uden
Nell Creemers-Janssen
0413 250764 / 06 17 00 73 66
nell.yoga.uden@gmail.com
www.raja-yoga-uden.nl. Blog: 
www.svaragedichten.wordpress.com.

Ans van Kessel is geboren in Vor-
stenbosch en woont in Stevens-
beek. Ze laat zich bij het schrijven 
inspireren door het leven. Haar ge-
dichten gaan over liefde, kinderen, 
natuur, dood en leven. Ook maakt 
zij gedichten bij kunstwerken (ook 
die van haar zelf) en foto’s. Naast 
serieuze gedichten schrijft zij ook 
werk met een lichtere toon en ge-
dichten in het dialect van de Mei-
erij. 
Ans van Kessel                                                                     
Lindelaan 4, 5844 AG Stevensbeek. 
0485-383113
ansvkessel@planet.nl

Ik ben er bij! 
Frank van den 
Weerdenburg

in company

Trotse sponsor en bezoeker 
van het Bernhezer Business 
Event

WeerdenburgWeb Works

4 oktober

Filmhuis De Pas gaat weer van start
In oktober en november wordt bij Filmhuis De Pas in Heesch viermaal op 
zondagmiddag een film vertoond. 

Hierbij de data en de films:

5 OKTOBer: De 100-JariGe MaN Die 
UiT HeT raaM KLOM eN VerDWeeN

19 OKTOBer: YVeS SaiNT LaUreNT

2 NOVeMBer: GraViTY 

23 NOVeMBer: MariNa

Wil jij kans maken 
op 2 gratis 

filmkaartjes?
 Stuur dan een mail naar 

info@demooibernhezekrant.nl 
voor maandag 12.00 uur. 

Filmprijzen: abonnement voor 9 films 
€ 32,50. Losse kaarten € 5,-.
Er is bij De Pas voldoende parkeerge-
legenheid en na afloop kunt u gezel-
lig napraten in het café van De Pas.

Winnaar twee gratis 
kaartjes: Adri Heij
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Als u dit leest, is het zeventien september. Het 
is dan exact zeventig jaar geleden dat er bij 
Kasteel Heeswijk meer dan 650 Amerikaanse 
parachutisten landden. Niet al te lang daarna 
was dit deel van Nederland bevrijd. In Heeswijk-
Dinther, maar ook in diverse andere dorpen wordt 
dezer dagen die bevrijding uitgebreid herdacht. 
Dat is meer dan terecht. Vrij zijn is immers geen 

vanzelfsprekendheid. In grote delen van de wereld zijn mensen niet vrij. 
Dagelijks zien we op tv en lezen we in de krant wat het betekent niet in 
vrijheid te kunnen leven. 

We moeten daarom onze vrijheid koesteren. Om te onderstrepen dat ik 
het vieren van de bevrijding belangrijk vind, heb ik het onderstaande 
gedicht geschreven. 

Vrij

Vrij om te vinden en vrij om te hopen
Vrij om te komen en vrij om te gaan
Vrij om te weigeren, vrij om te kopen
Vrij om te lopen of stil te gaan staan

Vrij om heel rustig een taak te verrichten 
Vrij om te zwijgen wanneer je dat wil 
Vrij om te lezen, te schrijven, te dichten 
Vrij om de wereld te zien door jouw bril

Vrij om te ademen, vrij om het leven
Vol te genieten in ieder seizoen
Vrij om die ander jouw liefde te geven
Vrij om te blijven vertoeven in toen 

Vrij als een vlinder dus vrij om te stijgen 
Vrij als een vogeltje, vrij als de wind 
Vrij om een speld er toch tussen te krijgen 
Vrij om te zeggen wat jij ervan vindt

Vrij om in vrijheid je tijd te spenderen 
Aan wat je wil in een veilig klimaat 
Vrij om het vrij zijn te prijzen, te eren 
Vrij om te vieren dat vrijheid bestaat

mooi van hans manders

SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!

VA
N G

RUNSVEN &
 H

AERKENS

AS
SU
RA
NT
IE
KA
NT
OO

R

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291205 
of 0413-291980

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!

lunch
diner
borrel
terras
feestje
open ma t/m zo 

van 10.00 tot 23.00 uur
www.bomenpark.nl

0412 473074

adv_demooibernheze.indd   1 12-05-14   20:54

Wij bestaan 12 jaar!
Kijk voor onze fantastische actie 
rondom het 12-jarig bestaan op 

www.hetsentiment.nl
Geldig van 17 september t/m 2 oktober. 

M.u.v. de maandagen en dinsdagen.

TOOS VERSTRATEN & VIOLET VAN DOOREN
Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016

Stichting Pallet zet zich in voor 
jeugdactiviteiten in HDL

De kinderen van Mike, Stan, Ingrid 
en Abel gaan al jarenlang met veel 
plezier naar de KinderVakantie-
Week (KVW) in HDL. “We hoor-
den dat er goede houten pallets 
nodig waren om veilige hutten te 
kunnen bouwen en zijn rond gaan 
rijden om die te zoeken. Tijdens 
onze zoektocht bleek dat er ver-
schillende soorten pallets zijn met 
elk hun waarde. We kwamen op 
het idee om alle pallets te verza-
melen de pallets en die niet naar de 
KVW gaan, te verkopen aan han-
delaren. Met die opbrengst willen 
we goede doelen met betrekking 
tot de jeugd van HDL ondersteu-
nen.”

Om alles eerlijk en zuiver op pa-
pier te hebben, besloten ze een 
stichting op te richten en is Ingrid 
benaderd om de financiën goed te 
stroomlijnen. Inmiddels heeft stich-
ting Pallet Korloo en jeugdactivitei-
ten in De Wis ondersteund, maar 

ook de KVW extra verrast met een 
mobiele warme douche waar 10 
kinderen tegelijk onder kunnen. 

Daarnaast hebben ze KVW geld 
geschonken voor nieuwe houten 
spelmaterialen. “Om deze te ma-
ken hebben we ook vrijwilligers 
gezocht en gevonden.” 

Duurzaam
De agrarische ondernemers Mike, 
Abel en Stan maken één middag 
per week vrij voor de stichting. 
“We gaan de pallets bij onze le-
veranciers ophalen en vinden het 
geweldig dat zij ons de pallets 
gunnen. Zonder hen staan wij met 
lege handen! In onze opslagruimte 
splitsen we de pallets in de ver-
schillende categorieën, waarna de 
handelaar ze komt ophalen. 

Op die manier zijn we heel duur-
zaam bezig: de reststroom van pal-
lets brengen we weer terug in het 

circuit. De palletmarkt is gegroeid, 
omdat alle goederen op pallets 
worden aangeleverd om efficiënt 
vervoerd en opgeslagen te kunnen 
worden. 
Daar kunnen we nu de vruchten 
van plukken. Naast pallets is ook 

timmerhout – planken en latten 
– nodig. Heb je iets liggen? Ook 
nieuwe palletleveranciers zijn meer 
dan welkom! Daarnaast zijn we op 
zoek naar verenigingen en stichtin-
gen die activiteiten/projecten voor 
de jeugd van HDL organiseren.”

Voor meer informatie: stichtingpal-
let@kpnmail.nl of bel Stan Roefs 
06-22013818.”

HEESWIJK-DINTHER - Stichting Pallet is opgericht in 2013 door Mike van Donzel, Stan Roefs, Abel Buijs en 
Ingrid Sigmans met als hoofddoel houten pallets te verzamelen voor de KinderVakantieWeek HDL. “Met dat 
idee zijn we gestart, maar inmiddels denken we vanuit een bredere visie: We willen jeugdactiviteiten in HDL 
in het algemeen een extra financieel steuntje in de rug geven.”

Stan Roefs, Abel Buijs, Ingrid Sigmans en Mike van Donzel Tekst en foto: Hieke Stek

‘OOk nieuwe 
palletleveranciers 
zijn welkom’
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Ik ben er bij! 
Franka Mes

in company

4 oktober

Ook Vrouwen Ontmoeten 
Vrouwen steunt het 
Bernhezer Business Event

Health, Beauty, Care

ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112

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

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

THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl

HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu

HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
Zorg thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100

NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij 
de RegioApotheek in het 
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu

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

workshops, bruids- en gelegenheids make-up
permanente make-up, wimperpermanent

Nieuwe Erven 7  5384 TA   Heesch    
tel 06 - 21644798    info@bbyr.nl          www.bbyr.nl  
Heesterseweg 3a Geffen
tel. 06 - 21644798 info@bbyr.nl

workshops, bruids- en gelegenheidsmake-up
permanente make-up, wimperpermanent

ColumnTijdloos Mooi
Advertorial

Afgelopen zondag was de grote dag 
aangebroken waar veel mensen naar 
toe geleefd hadden, de ‘swim’ van twee 
kilometer rond het prachtige centrum 
van Den Bosch. Het mooi aangeklede 
parcours stond vol met toeschouwers die 
aanmoedigden en meeleefden. Er was 
muziek en een uitgelaten sfeer, zelfs het 
weer werkte mee. Het is een geweldige 
dag geworden, perfect georganiseerd en 
het eindbedrag is uitgekomen op maar 
liefst € 500.000,- !

Dan zie je maar weer dat er veel mogelijk is, dat mensen tot veel in staat 
zijn. Samen sporten en je inzetten voor je medemens werkt aanstekelijk 
en geeft een heel goed gevoel. Door samen onze schouders ergens 
onder te zetten, krijgen we grip op situaties. Na afloop waren er dan 
ook ontroerende verhalen en volop emoties bij de aanwezigen. 

Een man die meezwom en enkele maanden daarvoor zijn vrouw aan 
kanker had verloren, maar vastbesloten was om te blijven vechten voor 

zijn medemens. Een jonge vrouw die ons spontaan een donatie schonk, 
omdat zij zelf niet mee kon zwemmen. Zij was met een andere strijd 
bezig, namelijk het overwinnen van een ernstige vorm van kanker. 
Tijdens een prachtige show op het water en de klanken van ‘I believe 
I can fly’ werd de cheque ingevuld. Er vloeiden vele tranen, ook omdat 
ieder er wel een stukje van bij zichzelf vindt. Dat is de ontlading, zo 
zitten wij mensen in elkaar. Goed om emoties samen te delen.

Ik besef heel goed dat dit een topje van een ijsberg is, een druppel 
op een gloeiende plaat. Toch juich ik al dit soort activiteiten toe. Het 
schept verbroedering, we zijn met iets bezig wat zinvol is en het helpt 
de maatschappij en de wereld verbeteren. Het haalt het mooie in de 
mensen naar voren. En natuurlijk hopen we dat de jonge artsen en 
onderzoekers met hun fellowships veel bereiken in de toekomst en daar 
heb ik veel vertrouwen in!

Wij zijn blij dat we met Medi Spa hieraan hebben deelgenomen en 
wensen alle mensen die zelf een strijd moeten leveren alle kracht en 
positiviteit toe.

 terugblik en opbrengst van ‘swim to fight cancer’

Medi Spa

Misschien is het in uw omgeving 
al gebeurd: plotseling zakt iemand 
in elkaar en heeft snel hulp nodig. 
U heeft geen idee wat te doen, 
en roept hulp van anderen in. Dit 
kunt u voorkomen. U kunt zelf 
iets doen! Ook u kunt leren hoe 
u levensreddende handelingen 
kunt verrichten. De cursus AED 
bedienen van EHBO vereniging 
Nistelrode wordt gehouden op 1 
en 8 oktober, telkens van 19.30 
tot 22.00 uur, in het EHBO-lokaal 
in het Dorpshuis. De cursus wordt 
gegeven door een gediplomeerd 
kader en volgens de richtlijnen van 
het Oranje Kruis. De cursisten ont-

vangen een certificaat. Kosten van 
deze cursus zijn € 60,-, veelal te 
declareren bij de zorgverzekering. 
Aanmelden kan via email: ehbo-
nistelrode@home.nl of telefonisch 
bij het secretariaat: Lambert Hen-
driks, 0412 612555.

cursus aeD in Nistelrode 
NISTELRODE - EHBO vereniging Nistelrode start in oktober met een 
cursus AED bedienen. Tijdens deze cursus wordt geleerd hoe te reani-
meren en hoe een defibrilator (AED) te bedienen.

Advertorial

Column

Nana Steins Nicoline Rutten

Bij Fysiotherapie Hoogstraat werken twee 
fysiotherapeuten als oedeem therapeut 

Bij oedeemtherapie of lymfdrainage richten we ons op het 
lymfestelsel dat een belangrijke rol speelt voor het creëren en 
onderhouden van een gezonde leefomgeving voor ons lichaam. 
Lymfdrainage is dus een normale functie in ons lichaam.

Deze functie kan verstoord worden door een ongeval, ziekte of 
stress. Door drainage van de lymfe met de handen, dus manueel, 
kan deze verstoring verbeterd worden, waardoor te veel aan vocht 
beter of sneller wordt afgevoerd via de lymfebanen. Lymfdrainage 
is een zachte massagevorm en op het gehele lichaam toe te 
passen.
Klachten die in aanmerking komen voor deze therapievorm zijn 
zwellingen of oedeem na een ongeval of operatie.
Bekend is de arm die vol kan lopen met vocht na een borstoperatie 
waarbij lymfeklieren in de oksel zijn verwijderd.
Nicoline heeft zich ook gespecialiseerd in de drainage van het 
gehemelte en dit is een ideale combinatie met Nana haar werk als 
hoofd/hals (orofaciaal) fysiotherapeute.
Ook lipoedeem wordt door Nicoline met lymfedrainage 
behandeld. De klachten zijn daarna minder intensief. Ook klachten 
als gevolg van stress kunnen met lymfdrainage behandeld worden 
zoals: slapeloosheid, constipatie of hoofdpijn.
Maar ook littekens kunnen met een speciale techniek weer zacht 
en soepel gemaakt worden.
Denkt u dat u een klacht heeft waarbij lymfdrainage een gunstige 
invloed kan hebben, kom dan gerust eens langs om er samen naar 
te kijken. 

Groetjes van Nana & Nicoline
Fysiotherapie Hoogstraat
Hoogstraat 11, 5384 BJ Heesch
Tel. 0412-453608

fYsiOtherapie 
HooGSTRaaT

Wereld alzheimer Dag 
OSS - De afdeling Oss-Maasland van Alzheimer Nederland organiseert 
in het kader van Wereld Alzheimer Dag op zaterdag 20 september een 
activiteit om aandacht te vragen voor dementie. in het centrum van Oss, 
locatie Walplein. Aanvang 11.00 uur.
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geldt van 18 t/m 24-9-2014geldt van 18 t/m 24-9-2014

tips van de bakkers:

Perenvlaai
 5 personen  8,80   € 6,95

Brabander breker, 

met Drielse oude kaas

en een vleug mosterd,  3,45   € 2,95

      Deze week hebben we een heerlijke traktatie voor u voor bij de koffi e of thee:
Cake uit eigen bakkerij, dàt proef je!  Onze cake herkent u uit duizenden 
                   want hij ruikt zalig en smaakt naar meer. Dat is dan ook het enige ‘nadeel’    
                          het blijft er nooit bij één… iedereen vraagt om ’n tweede  rondje!

GEEF EENS 
      Deze week hebben we een heerlijke traktatie voor u voor bij de koffi e of thee:

GEEF EENS 
’N RONDJE CAKE

Bij aankoop van
2 broden naar keuze
’n heerlijke    cake
1,50

normaal  3,95geldt van 18 t/m 24-9-2014

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

U kunt ook bestellen 
in onze webshop!

Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490 • www.decozonwering.nl
Showroom open: vr. 13.00 - 18.00 uur, za. 10.00 -15.00 uur. Ma. t/m do. op afspraak.

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

Al 10 jaar hét adres voor een vakkundig 
advies op maat en een snelle service!

De Wisboom 15  |  5384 HD Heesch  |  T: 0412 – 455835  |  M: 06 – 27311207
vanbergenschilderwerken@home.nl  |  www.vanbergenschilderwerken.nl

Professioneel & deskundig advies en uitvoering

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

Koor ZiZo zoekt mensen die 
blij worden van zingen

“De basis van het koor is gelegd 
bij het oude popkoor IDDUS. Toen 
de samenstelling van het koor ver-
anderde, hebben we besloten om 
ook de naam te veranderen. We 
zingen op zondag en daar is ZiZo 
een afkorting van. We repeteren 
van 20.30 uur tot 22.30 uur.” 

De bestuursleden Rene van der 
Pas, Corry van Lanen en Carla van 
Hout nodigen geïnteresseerden 
van harte uit om bij het koor te ko-
men. “Ons repertoire is heel breed, 
dus voor ieder wat wils. We zingen 
nummers van Guus Meeuwis tot 
Supertramp, van de Carpenters tot 
U2, maar ook musicalnummers. 
Momenteel is elke stemgroep met 
gemiddeld vier stemmen vertegen-

woordigd en dat vinden we wat 
weinig.” Dirigent Peter van Raak 
vult aan: “Met meer stemmen 
kunnen we een bredere muzikale 
basis leggen om verder op te bou-
wen. 
Met een grotere groep krijgt de 
klank meer body en kunnen we 
wat meer spelen met stemmen, 
waardoor de dynamiek vergroot. 
Persoonlijk vind ik het belangrijk 
dat koorleden zonder map zingen 
en los zijn van de ‘papieren noten’. 
Dan zingen ze vrijer. Daar willen de 
koorleden ook in investeren. Fijn is 
dat!”

Samenwerkingen
Van Raak: “ZiZo heeft het eerste 
optreden al achter de rug en veel 

positieve reacties gehad na het 
Open Podium in de Kersouwe 
ook! Bij optredens is Huub Sper-
ber onze vaste pianist en dat zingt 
gewoon fijn. We staan open voor 
leuke muzikale samenwerkingsver-
banden – vocaal of instrumentaal. 
Heb je interesse om in plaats van 
op zondagavond thuis op de bank 
te zitten, lekker met ons mee te 
zingen? Laat dat ons dan weten. 
Iedereen is welkom bij ZiZo.” 

Je kunt vrijblijvend een keer komen 
luisteren op één van de repetitie-
zondagen. Wel even vooraf bellen 
of mailen.
Contactpersoon is Corry van 
Lanen: 0413-294030 of via 
c.van.lanen@home.nl.

Koor Zizo, Zingen Op Zondag  Tekst en foto: Hieke Stek

HEESWIJK-DINTHER - Drie zondagavonden per maand wordt er enthousiast gezongen in CC Servaes in Din-
ther door de leden van het koor ZiZo, onder leiding van dirigent Peter van Raak. Het koor is nu op zoek naar 
mensen die ook blij worden van zingen en lid willen worden. 

vrijdag 19 september
19.30 - 23.00 uur
Cultureel Centrum De Wis

  Make-up | Modeshows | Nagels | Proeverij | Sieraden

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
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Bedankt!
Wij willen graag iedereen bedanken 

voor de felicitaties die wij mochten ontvangen
bij ons 50-jarig huwelijk. 

Het was voor ons ‘n onvergetelijke dag.

Theo en Jo van de Wetering-van de Laar
Heesch

BernHeZefamILIeBerICHten

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

Als u een familiebericht in de DeMooiBernhezeKrant plaatst, wordt 
deze automatisch doorgeplaatst op onze site met familieberichten: 
www.bernhezefamilieberichten.nl. 
Laat u eens informeren over de mogelijkheden. T. 0412 795170.

Gouden bruiloft Piet en Sjaan 
Jacobs uit Heeswijk-Dinther
HEESWIJK-DINTHER - Piet en 
Sjaan Jacobs uit Heeswijk-Dinther 
waren op donderdag 11 septem-
ber vijftig jaar getrouwd. 

Piet uit Heeswijk en Sjaan uit Din-
ther leerden elkaar kennen op 
dansles bij Van Beekveld. Na hun 
huwelijk, op 11 september 1964, 
gingen ze wonen in de Pastoor 
Maasstraat in Heeswijk en kregen 
daar twee dochters. Ook zijn ze 
toen gestart met een aannemings-
bedrijf en na 22 jaar verhuisd naar 
Dinther, waar het bedrijf uitge-
breid werd.

Carnaval heeft altijd een hele grote 
rol gespeeld in hun leven en ze 
hebben daar ook veel mooie her-
inneringen aan. Momenteel zijn ze 
samen bij een seniorenorkest waar 
heel veel vrije tijd in wordt gesto-
ken, en wat ze allebei met veel 

plezier doen. En samen gaan ze al 
ruim dertig jaar op vakantie naar 
Oostenrijk. Inmiddels zijn Piet en 
Sjaan opa en oma geworden van 

vier kleinkinderen, allemaal jon-
gens. Het stel woont nog steeds 
met veel plezier op de Dageraad in 
Dinther.

Sjaan en Piet

Geslaagd
Leerlingen Titus Brandsmalyceum, locatie het Hooghuis.

DELE (Spaans)
• Geertje Peters-Rit (Heesch)
• Abonop Alfy Jacob (Heesch )
• Niels van Beuningen (Heesch )
• Teun Smits (Nistelrode)

CAMBRIDGE (Engels )
• Cas van Cruchten (Heesch)
• Kris van der Pas (Heesch)
• Victoria Knoop (Heesch)
• Bart de Wetering (Heesch)

Het TBL feliciteert alle leerlingen met hun behaalde diploma.

KVO Heesch stopt 
na 84 jaar 
HEESCH - De vereniging KVO 
Heesch is opgeheven. Dit hebben 
de leden op 11 september tijdens 
de jaarvergadering besloten. 

KVO Heesch is meer dan 84 jaar 
een actieve vrouwenvereniging 
geweest. Je kon er jezelf zijn in 
goed gezelschap en het was er 
inspirerend. De vrouwen hebben 
oog voor elkaar gehad. Dat was al 
zo toen de vereniging 84 jaar gele-
den begon als Boerinnenbond. Per 
1 januari 2015 fuseert KVO met 
Vrouwen van Nu. 
Helaas lukt het de Heesche afde-
ling niet om die overstap mee te 
maken. Dat komt door een tekort 
aan bestuursleden en doordat vele 
oudere leden aangegeven hebben 
te willen stoppen. Daarom hebben 
de leden besloten de vereniging 
KVO Heesch op te heffen. Na 84 
jaar moet Heesch het stellen zon-
der KVO.

VORSTENBOSCH - Albert Dominicus (rechts) uit Vorstenbosch is afgelopen vrijdag als eerste vrijwilliger met 
zijn broer Jan Dominicus (links) naar Nistelrode gefietst op de duofiets. Het was voor beide heren een groot 
genoegen. Albert heeft in 2011 een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Ook met dit initiatief laat hij zien 
dat hij nog steeds voorop loopt als het om vrijwilligerswerk gaat.

albert en Jan nemen duofiets in gebruik

Ik ben er bij! 
Richard Roefs

in company

4 oktober

Trotse sponsor en bezoeker 
van het Bernhezer Business 
Event
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“Toen ik de zaak overnam, ves-
tigde ik me niet alleen in een pand 
op de hoek van ’t Dorp met de 
Schoonstraat, maar ik breidde de 
winkel ook uit met een sportaf-
deling”, vertelt Rob Hermes. “De 
winkel liep prima en ben toen 
zelf gaan bouwen naast de Albert 
Heijn in Heesch. Daar hebben we 
zeven jaar gezeten en hierna zijn 
we door privéomstandigheden ge-
stopt.
Ruim een half jaar later ben ik  
weer klein begonnen in Heesch en 
heb me toen alleen op de schoe-
nen gericht, de sportafdeling heb 
ik niet meer opgezet. Die winkel 
werd al gauw te klein, vandaar dat 
we verhuisd zijn naar dit pand op 
nummer 22. Oorspronkelijk waren 
het twee winkelpanden, maar ik 
kreeg de mogelijkheid om er één 
grote winkel van te maken.“ 

Overzichtelijk
Het totale winkeloppervlak is ruim 
300 vierkante meter, de collectie 
omvat meer dan 500 verschillen-
de schoenen voor zowel mannen, 
vrouwen als kinderen, die over-
zichtelijk opgesteld staan. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat veel 
mensen die voor de eerste keer in 
de zaak komen verbaasd zijn over 
het enorme aanbod. Rob is vaak op 
pad om schoenen en laarzen in te 
kopen, de collectie wisselt dan ook 
regelmatig. “Wij hebben schoenen 
in de collectie die het comfort van 

dure schoenen hebben, maar niét 
de bijbehorende prijs. Onze schoe-
nen zijn gemaakt van hoogwaar-

dig materiaal en allemaal prettig 
geprijsd; daar is veel vraag naar. 
Ook mensen met steunzolen zijn 
bij ons aan het juiste adres, bij de 
meeste schoenen kunnen de bin-
nenzolen eruit gehaald worden.” 

Hakken en neuzen
Gevraagd naar de trend van dit 
nieuwe seizoen, antwoordt Rob: 
“De korte laarsjes zie je nu veel, 
maar verder zie je eigenlijk van 
alles, ook op het gebied van hak-
ken en neuzen. Alles kan en mag.” 

Vanwege een auto ongeluk kan 
Rob niet meer hele dagen in de 
winkel staan, maar hij wordt op 

voortreffelijke wijze bijgestaan 
door zijn vrouw Alexandra en zoon 
Maarten. 

“Door onze jarenlange ervaring 
kunnen wij iedereen goed advi-
seren, zodat iedere klant met de 
juiste schoenen naar huis gaat. En 
goede service leveren hoort er ui-
teraard ook bij”, zegt Rob tot slot.

Hermes Schoenen
’t Dorp 22, 5384 MA Heesch
Tel. 0412 - 474997

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 19 t/m 25 september

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

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

Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426

info@ceelengroentefruit.nl

Fruitschalen vanaf € 5,00

Spitskool (gesneden) 500 gram € 0,95
Aardappelwedges 500 gram € 0,98
Aardbeien 500 gram
 1 doosje € 1,50
 2 doosjes € 2,50

Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
www.vanmook-echtebakker.nl

Van Mook

Nieuwe oogst
Ruwe Bolster 
nu 2e voor

2 voor

1,00

2,65

Pompadoer
 

Herfstlekkernij met o.a. 
pompoenpitten, rozijnen 

en kaneel

Appel
kruimelvlaai 

8 personen

De echte Limburgse, 
uit Nisseroi

5,95

2,50

Maak kans op een Apple iPad, weekend Appelscha of een jaar lang 
gratis appeltaart (wekelijks) bij aankoop van een appelprodukt

100 gram kip� let naturel  € 1,95

500 gram kip� let € 4,45
500 gram kipfrietjes € 4,65

Zachte witte 
bollen

8 + 4 GRATIS

Hermes: een grote collectie, 
die regelmatig wisselt

In de gezellige winkel voor ieder wat wils Tekst: Carla Admiraal Foto: Ad Ploegmakers

HEESCH - Het is deze maand al weer 25 jaar geleden dat Rob Hermes de schoenenzaak van zijn ouders over-
nam en de winkel verhuisde naar ‘t Dorp. Maar dat is niet de enige mijlpaal die Rob Hermes te vieren heeft: 
de zaak bestaat dit jaar ook nog eens 60 jaar. Reden genoeg voor Hermes om zijn klanten een maand lang te 
trakteren op een mooie kortingsactie.

albert en Jan nemen duofiets in gebruik

‘t Dorp 22 HEESCH   Tel: 0412 47 49 97

Keuze uit meer dan
 

500 verschillende 
dameslaarzen & schoenen

Pumps, laarzen, enkellaarsjes, 
steunschoenen, mode gympen, enz.

Vanwege het 25-jarig jubileum 
én het 60-jarig bestaan 
van de schoenenzaak, 
krijgt iedere klant van 

17 september t/m 17 oktober 

20% korting
op het hele 
assortiment

(niet in combinaties of andere acties)

KNIPBON

Hescheweg 223 - OSS

Autowassen €1,-

* Programma 6, 
bij 10L getankt

*

Altijd
goedkoop

tanken

‘de cOllectie Omvat meer dan 500 
verschillende schOenen; vOOr mannen, 
vrOuwen en kinderen’

Bezoek
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl
 INFORMEERT, BOEIT 

EN INTERESSEERT

Advertorial
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Joost wist: ‘Moeder Natuur komt mij halen’
Werkvriendin Anne Broeren maakte mooie nalatenschap in samenwerking met Cristel van Zunderd

In januari 2011 overleed Joost 
en zijn ‘werkvriendin’ begon aan 
een bijzondere ‘nalatenschap’. 
Een prentenboek met vragen van 
Joost, met verteller Anne Broeren 
en illustratrice Cristel van Zunderd. 
Als zorgverlener begeleidde Anne 
deze bijzondere jongen die ver-
standelijk functioneerde als een 
6-jarige. Een jaar voor zijn overlij-
den ‘wist’ Joost: “Mama Moeder 
Natuur komt mij binnenkort halen, 
nu nog niet, maar als het zover is 
dan zal ik het zeggen.” Voor de 
omgeving was er op dat moment 
nog geen reden tot zorg. Maar 

Joost had vragen over het hierna-
maals: ‘Hoe ziet hemel eruit?’ en 
‘hoe weet ik dat jullie aan me den-
ken?’ Deze vragen inspireerden 
Anne Broeren om een boek te ma-
ken, voor de illustraties benaderde 
zij Cristel van Zunderd. 
Het boek – dat in eigen beheer is 
uitgegeven - is bruikbaar voor ie-
dereen en is een handreiking naar 
iedereen die met deze spirituele 
vragen in aanraking komt.

Liefdeslijntje 
Het liefdeslijntje, de rode draad 
door het boek, kwam in beeld toen 

Joost niet meer met zijn vriendin 
Margo kon gaan zwemmen. Hij 
maakte zich zorgen. Anne legde 
uit: “Er zit tussen jullie een soort 
van onzichtbaar liefdeslijntje. Mar-
go weet het wel, het liefdeslijntje 
zorgt dat Margo het voelt. En als je 
straks in de hemel bent en we den-
ken aan jou dan voel je dat en als jij 
dan aan ons denkt dan voelen wij 
dat in ons hart.” 
Dat liefdeslijntje, de rode draad 
met een hartje aan het eind, ge-
bruikte Anne bij vragen van Joost 
om dingen te visualiseren. Het 
boek is een handvat voor kinderen 

die ziek zijn en voor ouders met 
jonge zieke kinderen. 

Puurheid
De eerste druk van 150 boeken 
was binnen no-time uitverkocht. 
De tweede druk komt eraan. Cli-
niClowns ontvangt € 2,50 per 
boek, als nalatenschap van Joost. 
De puurheid en wijsheid die Joost 
verspreidde heeft veel mensen 
geraakt. Ook het boek ‘Moeder 
Natuur komt mij halen’ zal vele 
mensen helpen, dankzij het lief-
deslijntje. Het is te bestellen via 
annebroeren@live.nl.

HEESWIJK-DINTHER – Joost Bogerd had bijzondere kenmerken, waarvan zijn verstandelijke beperking er slechts een was. Heel helder kon hij 
soms zaken verwoorden. Zo was één van zijn vragen over het naderend afscheid, waarvan hij wist dat het ging komen: ‘Hoe kan ik voelen dat 
jullie nog aan mij denken als ik in de hemel ben?’

Cristel en Anne Een exemplaar voor Joost zijn vriendin Margo

Marc: “De klantverwachting is continu aan 
verandering onderhevig, dat kunnen veel 
leden van Ondernemersvereniging Heesch 
beamen. Daar stemmen wij onze keuzes 
op af. Op de winkelvloer staan medewer-
kers met vakkennis klaar om klanten van de 
juiste informatie te voorzien. Assortiment 
en diensten stellen we constant bij om aan 
de klantverwachtingen te blijven voldoen. 
Daardoor hebben we nauwelijks last van de 
crisis. Integendeel, wij starten binnenkort 
met een rigoureuze verbouwing. De winkel 
wordt groter, ruimer en overzichtelijker. En 
vooral huisaankleding voor binnen en bui-
ten wordt uitgebreid. Ook komen er extra 
parkeerplaatsen. Zo kunnen we de klant 
optimaal van dienst zijn.
De Ondernemersvereniging Heesch is voor 
mij een mooie manier om contact te maken 
en te onderhouden met andere collega-
ondernemers. Je leert van elkaars ideeën en 
inzichten en helpt elkaar waar nodig. Dank-
zij het lidmaatschap van de Ondernemers-
vereniging kunnen veel zaken collectief 
worden geregeld, wat uiteindelijk voor alle 

aangesloten leden voordeel biedt, zoals o.a. 
verzekeringen en elektriciteit.”
Voor informatie: 
www.ondernemersverenigingheesch.nl

Ondernemersvereniging Heesch: 

Karwei; blij met gezamenlijkheid
HEESCH – In de 14 jaar dat Marc Leijen de Karwei Bouwmarkt heeft, waren de klant-
verwachtingen steeds leidend voor hem om zijn koers bij te stellen. Veel daarvan heeft 
hij geleerd van zijn vader die in Oss bijna 30 jaar een Hubo had. Nu in 2014 heeft Marc 
bouwplannen die al snel uitgevoerd worden.

Marc Leijen

Marc: ‘Assortiment en diensten stellen we constant bij om aan 
de klantverwachtingen te blijven voldoen’

Winnaars twee 
combitickets 
Lef! festival op
19 & 20 september

Melissa Janssen 
Familie van den Berg
Mandy van den Elzen 
Danique van Bakel 
Martijn Somers

Allen heel veel plezier 
het weekend.

gratis

entree
van 11.00 tot 16.00 uur

Kerkstraat 9, Gemert  |  www.dientje.nl

entree
van 11.00 tot 16.00 uur

van 11.00 tot 16.00 uur

bruidsjurken, kostuums, lingerie, sieraden, 
taarten, catering, feesten, trouwboeketten, 

kapsels, make-up, spray-tan, beauty-
arrangementen, muziek, fotografie, 

videoreportage, trouwauto’s, huwelijksreizen, 
ballonnen, kaarten, aankleding, 
demonstraties, hapjes, foto app
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Ondernemen in Bernheze, Maasdonk en Lith

Uitnodiging gratis seminar
        Peter van Uhm

Het Ondernemerslokaal nodigt u graag uit voor een inspirerend seminar voor ondernemers, op 
woensdagavond 1 oktober in Cultureel Centrum De Pas in Heesch. Spreker tijdens het seminar 
is voormalig commandant der Nederlandse Strijdkrachten Peter van Uhm.

Het Ondernemerslokaal, het kennis – en netwerkplatform voor ondernemers in Bernheze, Maasdonk en de omgeving van Lith, ondersteund door de fondsen van Rabobank Bernheze Maasland.

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

Generaal van Uhm neemt u tijdens zijn bevlogen verhaal mee in de keerpunten uit zijn carrière die hem 

gevormd hebben tot wie hij nu is. Van bakkerszoon tot generaal. Vanuit een middenstandsgezin met visie, 

eerlijkheid en duidelijkheid als commandant en leider door de rangen opgeklommen tot Commandant der 

Strijdkrachten, een functie op het raakvlak van de militaire en politieke wereld. Met anekdotes snijdt hij 

onderwerpen als leiderschap, teambuilding en crisis, time- en stressmanagement aan.

 

Ook wordt tijdens deze avond het nieuwe Ondernemerslokaal programma 2014-2015 tijdens het seminar 

gepresenteerd. Daarnaast besteden we kort aandacht aan het 25-jarig jubileum van Judith Cok, directeur 

Bedrijven Rabobank Bernheze Maasland. 

Datum 

1 oktober 2014 

Ontvangst 

20.00 uur 

Locatie 

Cultureel Centrum De Pas, Heesch

Programma
20.00 uur  

Ontvangst

20.30 uur 

Welkom door Joep Kok, 

directievoorzitter 

Rabobank Bernheze Maasland

20.45 uur 

Presentatie spreker 

Generaal Peter van Uhm

21.45 uur 

Afsluiting en netwerkborrel

21.45 uur

Gelegenheid tot het stellen van 

vragen

Pompoenen in de winkelwagen 
bij Zorgboerderij Van der Wijst

Er zijn allerlei activiteiten zoals le-
zingen die gegeven worden over 
de energetische tuin door Wim 
Lips en over Feng Shui door Britta 
Spreeuwenberg. Bezoekers kun-
nen verschillen in energie voelen 
op de FeelGood ervaringsplek-
ken, met uitleg van de ontwerpers. 
Maar men kan bijvoorbeeld ook 
wichelroede lopen met Wiel Moest 
op het FeelGood Plein. 

Op dit plein zijn kraampjes met 
informatie over de energetische 
tuin; over welke plant bij u past, de 
‘flowforms’ - waterelementen die 
op een speciale manier het water 
rondpompen - en een stand met 
uitleg over de studie ‘Vakbekwaam 
Ontwerper FeelGood Garden’. 

Energie
In je eigen tuin je goed voelen, er 
kunnen genieten en ontspannen: 
dat is het idee achter een FeelGood 
Garden. Volgens de FeelGood Gar-
den specialist wordt een tuin aan-
gelegd vanuit de opvatting dat 
energie en straling de belangrijkste 
elementen zijn voor het bepalen 
van de sfeer in de tuin. 

Wanneer er disharmonie in de 
tuin is, dan kun je deze terugdrin-
gen of zelfs uitsluiten door in het 
ontwerp de juiste vormen, mate-

rialen en planten te gebruiken en 
hiermee een zo krachtig mogelijke 
harmonie creëren. Zo ontstaat een 
tuin die goed voelt, goed groeit 
en waarin het goed toeven is. Het 
concept wordt aangeboden als een 
‘FeelGood Garden’. Het ontwer-

pen van een energetische tuin is 
een gevoelskwestie. 
Meer informatie over de Tuinen 
van Appeltern en toegangsprijzen 
zie www.appeltern.nl of voor meer 
informatie over energetische tui-
nen op www.feelgoodgarden.nl

FeelGood Garden dagen in De Tuinen 
van appeltern 

Advertorial

APPELTERN/NISTELRODE - In het weekend van 20 en 21 september komt een team van FeelGood Garden 
specialisten naar Appeltern. Deze specialisten ontwerpen en realiseren energetische tuinen. Tuinen die in 
harmonie zijn met de bewoners. Dit speciale weekend in de Tuinen van Appeltern is bedoeld om belangstel-
lenden kennis te laten maken met dit concept. Op de 15 à 20 bestaande FeelGood ervaringsplekken in het 
park laten de Ontwerpers van FeelGood Garden u de positieve en negatieve invloeden ervaren.

VORSTENBOSCH - Zorgboerderij Van der Wijst in Vorstenbosch ver-
koopt een ruim assortiment pompoenen en kalebassen, ook verwerkt 
als origineel cadeautje. 

Van klein tot groot, in diverse kleuren en allerlei soorten en maten. De 
pompoenen en kalebassen zijn te zien in de winkelwagen van de zorg-
boerderij. Deze winkelwagen is bemand - door mensen met een verstan-
delijke beperking - van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 15.30 uur 
en onbemand (zelfbediening) de gehele week in de maanden augustus, 
september, oktober en november.

Rick, Astrid en Roland bij hun pompoenenkraam Foto: Marcel van der Steen

www.buro-tweevoud.nl

Genomineerd 
voor de titel: 
Beste Jonge 

Ondernemer van 
het Jaar 2014.
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GEMAK VOOR IEDEREEN

THUIS

Kijk voor meer informatie op www.mien-thuis.nl 

of bel met 088 520 5200.

NU MET NOG MEER GEMAKSDIENSTEN
Mien Thuis maakt uw leven gemakkelijk: met hulpmiddelen, maaltijdbe- 

zorging, met diëtiste, kapper en pedicure aan huis, met glazenwasser, 

klussendienst en tuinonderhoud. Mien Thuis is voor jonge mensen, voor 

niet zo jonge mensen en voor oudere mensen. Gemak voor iedereen dus.

Geen hulp (meer) vanuit de 
WMO of een te hoge bijdrage? 
Dan is Mien Thuis een prima 
oplossing.

Bent u wat ouder? 
Mien Thuis biedt u passende 
hulp voor al uw huishoudelijke 
taken. 

WMO & EIGEN BIJDRAGE

Mien Thuis is een initiatief van Interzorg. www.interzorgthuiszorg.nl 

Werken, kinderen, sporten… 
het leven is vaak druk. 
Mien Thuis neemt de taken 
over die bij u blijven liggen.  
Dat kan poetsen, strijken of 
koken zijn, maar ook de kin- 
deren opvangen of de hond 
uitlaten.
Eenmalig, structureel of 
tijdelijk? U zegt het maar. 

EEN DRUKBEZET LEVEN

Jeu de boules op feestavond 
FNV Bouw Bernheze 

VORSTENBOSCH - De Afdeling 
Bernheze van FNV Bouw heeft za-
terdag 6 september zijn jaarlijkse 
feestavond gehad waarop de le-
den aan een jeu de bouleswed-
strijd deelnamen. 

Deze avond werd gehouden bij ’t 
Gildebergske in Vorstenbosch. Na 
een hartelijk welkom door de voor-
zitter Gerrit Verhoeven en onder 
het genot van een kop koffie met 

cake, werd begonnen met de eer-
ste ronde van jeu de boules.
Hierna was het gezellig vertoe-
ven in de feestruimte voor een 
consumptie en kon men gebruik 
maken van de frietwagen. Daarna 
werden er ronde 2 en 3 van jeu de 
boules gespeeld en werd er een 
groepsfoto gemaakt.
De einduitslag van het jeu de bou-
les leverde de volgende top 3 op: 
de derde prijs was voor Toos v.d. 

Boom uit Vorstenbosch, de twee-
de prijs voor Ria van Hintum uit 
Nistelrode en de eerste prijs voor 
Rien v.d. Akker uit Nistelrode. Zij 
kregen een cadeaubon uitgereikt 
door afdelingspenningmeester Jo 
Bosma.

Tot slot bedankte voorzitter Gerrit 
Verhoeven de bediening, de wed-
strijdleider Jan van Grunsven en 
fotograaf Herman Duijs.

Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl

Jongerenwerk/ J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van de Berg
Sanne van Susteren
ingrid.engelbart@vivaan.nl
www.jongerenwerkbernheze.nl

Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl

Ouderenwerk
José van Genugten
Nezahat Akbal
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl 

Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
Mieke Pepers-Volk (MaS)
0412-745181
info@vpbernheze.nl

‘Met de 
nodige 
inspiratie 
op zak’

Voor meer informatie kunt u kijken op www.vivaan.nl 

burendag
Op zaterdag 27 september is het burendag. Het Oranje Fonds en Douwe 
Egberts gaan ervan uit dat deze burendag weer succesvol zal zijn. Dit jaar 
is het thema ‘De koppen bij elkaar’. Wilt u weten of er iets bij u in de wijk 
georganiseerd is? Kijk dan even op de website www.burendag.nl

VriJwilligerswerK als 
tegenprestatie

Vanaf 1 januari 2015 kunnen gemeenten mensen 
met een uitkering op grond van de WWB, IOAW en 
IOAZ verplichten tot een tegenprestatie. (Vrijwilli-
gers)organisaties realiseren zich nog onvoldoende 
dat deze mensen geen vrijwilligers zijn, waardoor er 
andere regels gelden. Mensen die als tegenpresta-
tie vrijwilligerswerk doen, vallen niet onder de vrij-
willigersverzekering, kunnen geen vrijwilligersver-
goeding ontvangen en hebben een opdrachtgever/
opdrachtnemersverhouding met de gemeente.
Kern van vrijwilligerswerk is dat het onverplicht ge-
daan wordt. Wanneer iemand voor het behoud van 
de uitkering bij een organisatie aan de slag gaat, is 

er geen sprake van vrijwilligheid en dus geen sprake van een vrijwilliger. 
Hierdoor valt deze persoon niet onder de vrijwilligersverzekering die vanuit 
de gemeente automatisch is geregeld. Dat kan vervelende gevolgen heb-
ben voor de betrokkene zelf, maar ook voor de organisatie. De VNG (Ver-
eniging Nederlandse Gemeenten) ontwikkelt voor de mensen waaraan een 
tegenprestatie wordt gevraagd een nieuwe verzekering: de participatiepo-
lis. Deze polis zal niet door (vrijwilligers)organisaties maar door gemeenten 
afgesloten moeten gaan worden. De gemeente is immers de directe op-
drachtgever die de uitkeringsgerechtigde verplicht een onbetaalde activi-
teit te doen in het belang van de samenleving.

Mensen die in het kader van de tegenprestatie bij een organisatie actief 
zijn, kunnen hiervoor geen vrijwilligersvergoeding ontvangen. Uiteraard is 
het niet de bedoeling dat mensen die zich maatschappelijk nuttig maken, 
extra kosten moeten maken. De daadwerkelijk gemaakte kosten kunnen 
gewoon vergoed worden.

Workshopdag voor 
vrijwilligers 
HEESCH – Het Vrijwilligers College Vivaan houdt op woens-
dag 8 oktober weer een workshopdag met een uitgekiend 
programma waarin de vrijwilligers hun talenten kunnen de-
len. Het aanbod is duidelijk afgestemd op de vraag en het 
aanbod vanuit vrijwilligers zelf. Met de nodige inspiratie op 
zak kan dat juist het verschil maken in de uitvoering van je 
werk. Er zijn in totaal acht workshops, verdeeld over twee 
blokken, met tussendoor een buffet. Na afloop is er gele-
genheid nog even wat na te praten en andere vrijwilligers te 
ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.
Deze Workshopdag wordt gehouden in het gebouw van 
MEE Noordoost Brabant in Uden, Volkelseweg 2, 5405 NA. 
Deelname aan de workshopdag is gratis.

Programma
15.30 – 15.45 uur Inloop met koffie en thee
15.45 - 16.00 uur Welkom en uitleg programma
16.00 – 17.30 uur Workshopronde 1
17.30 – 18.30 uur Buffet
18.30 – 20.00 uur Workshopronde 2 
20.00 – 20.30 uur Gezamenlijke afsluiting met een hapje 
en drankje

Workshops
1. Mindfulness
2. Train jezelf mentaal fit en sterk
3. Luister ik of hoor ik
4. Biodanza
5. Vaardigheden voor een goed gesprek tussen vrijwilliger 
 en hulpvrager
6. Intervisie
7. Hoe schrijf ik een (pers)bericht of artikel
8. Omgaan met grenzen

aanmelden
Je kunt je voor maximaal twee workshops inschrijven door 
een mail te sturen naar: vrijwilligerscollege@vivaan.nl met 
vermelding van de keuze voor de workshops. 
Voor meer informatie: Nezahat Akbal; 06 -14342408 of 
Mary van Egmond 06-14342411.
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Familie Van Venrooij geraakt door 
vrijwilligerswerk in Zambia

In DeMooiBernhezeKrant van 18 
juni was in een artikel te lezen 
waarom het gezin er voor koos op 
deze bijzondere manier de vakan-
tie door te brengen. Nu kunnen ze 
terugkijken en concluderen dat de 
boeiende zomerweken in Zambia 
nog maar moeilijk te bevatten zijn. 
“Die mensen hebben daar echt 
niets”, vertelt Francis. “We heb-
ben enkele huisjes van binnen ge-
zien. Een moeder slaapt met haar 
twee jongste kinderen op een bed 
en de overige kinderen slapen op 
een stuk karton op de grond. Het 
is allemaal heel karig. Het is écht 

overleven wat de mensen daar 
doen.” 

De familie Van Venrooij heeft voor 
de reis naar Zambia geld ingeza-
meld voor de farm en is de sponso-
ren daar erg dankbaar voor. De vier 
vrijwilligers verbleven vier weken 
in een dorp waar voornamelijk ge-
handicapte en kwetsbare mensen 
wonen. “We hebben meegehol-
pen aan de bouw van een kippen-
hok, een school en een verharde 
weg”, vertelt Marcel. “En we heb-
ben een hinkelpad gemaakt”, valt 
dochter Femke haar vader in de 

rede. “En ik heb gemetseld”, ver-
telt Rick trots.  

Kippenhok
De werkzaamheden verliepen niet 
altijd even soepel. De bouw van 
het kippenhok heeft bijvoorbeeld 
een week geduurd. “In Zambia ge-

beuren dingen niet ‘effe’ snel zoals 
dat in Nederland gebeurt”, zegt 
Francis. “Het halen van het zaag-
sel verliep erg stroef, omdat het 
zaagsel op de markt niet in zakken 
werd verkocht. Eerst moesten we 
aan de andere kant van de markt 

zakken kopen en vervolgens weer 
terug, zodat het zaagsel in de zak-
ken geschept kon worden. En dan 
nog het vervoer met die zakken 
terug!”

“Het was onze eerste keer in Zam-
bia. Het was een erg mooie ma-
nier om mensen op zo’n manier te 
helpen. We zijn intensief met de 
dorpsbewoners bezig geweest en 
onze kinderen hebben veel vriend-
jes gemaakt. Of Femke en Rick nu 
op een camping in Frankrijk zit-
ten of in Zambia, de taal kennen 
ze toch niet. Vriendjes maken gaat 
overal hetzelfde”, vertelt Francis.

Wat de familie volgende zomer 
gaat doen, weet Marcel nog niet, 
maar terug naar Zambia zou zo 
maar kunnen. “Mensen in Zam-

bia hebben bijna niets. We heb-
ben niet het idee dat we in Zambia 
klaar zijn.”

HEESWIJK-DINTHER - Marcel en Francis van Venrooij en hun kinderen 
Femke (11) en Rick (10) hebben een inspirerende zomer achter de rug. 
Het gezin uit Heeswijk-Dinther deed vier weken vrijwilligerswerk in 
Zambia op de Linda community farm, een leefgemeenschap voor blinde 
en gehandicapte mensen. “Het heeft ons echt geraakt”, zegt Francis.

‘het is écht Over-
leven wat mensen 
in Zambia dOen’

CARAVANSHOW
zaterdag 20 en zondag 21 september

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!

Nieuwste 
satellietzoeker 

EISS 

Diverse merken movers
voor de scherpste prijzen

vanaf € 695,--

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

Demonstratie Movers Schadeherstel

WWW.VANUDENCARAVANS.NL

Nieuw + 
Topoccasions

Enduro en Al-Ko Mammut.

10 % extra korting op Truma XT mover. 

ZONDAG 

GEOPEND 
ZONDAG 

GEOPEND 
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b o UW t
BerNHeZe UW BOUWPeriKeLeN iN BerNHeZe BOUWT?

iNFO@DeMOOiBerNHeZeKraNT.NL

Een rondje op de bouw…
bij de specialisten 

THUIS IN ALLE ASPECTEN VAN HET BOUWPROCES

St. Servatiusstraat 6
5473 GB Dinther (gem. Bernheze)
Tel: 0413 - 29 34 54

E-mail: g.b.a@home.nl
Website: www.gbainfo.nl

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch

06-5374 0305

Column
OnnO

WAt iS eeN 
WijZiGiNGSPLAN?
Een bestemmingsplan is een juridisch 
kader van de gemeente waarin staat 
wat er met de ruimte in de gemeente 
mag gebeuren. In een bestemmingsplan 
wordt dus geregeld hoe grond en 
gebouwen gebruikt mogen worden, of er 
gebouwd mag worden en wat er dan
gebouwd mag worden.

Bij het vaststellen van een 
bestemmingsplan kan de gemeenteraad 

het college van Burgemeester en Wethouders toestaan de 
bestemming van een gebied te wijzigen in een andere bestemming. 
We hebben het dan over een wijzigingsplan. 

Een wijzigingsplan wordt vaak verward met een (partiële) herziening 
van het bestemmingsplan. Hoewel beide plannen in feite een klein 
nieuw bestemmingsplan zijn, is er toch een belangrijk verschil. 

Een wijzigingsplan is een plan dat wordt opgesteld overeenkomstig 
de wijzigingsbevoegdheid uit een bestaand bestemmingsplan (het 
moederplan). Wat betekent dat?
In het moederplan staat een aantal voorwaarden waaraan moet zijn 
voldaan. Burgemeester en wethouders moeten dus aantonen dat aan 
die voorwaarden is voldaan, voordat ze het wijzigingsplan vaststellen. 
Een ander belangrijk kenmerk van een wijzigingsplan is dat de nieuwe 
bestemming qua uitwerking gelijk is aan eenzelfde bestemming uit 
dat moederplan. 

Bijvoorbeeld: een nieuw gecreëerde woonbestemming biedt dezelfde 
bouwmogelijkheden als een woonbestemming uit het moederplan. Bij 
een partiële herziening is er de vrijheid om een nieuw plan naar eigen 
inzicht op te stellen, waarbij uiteraard wel aan diverse regels moet 
worden voldaan.

De procedure van een wijzigingsplan lijkt erg op die van een 
bestemmingsplan: ook het wijzigingsplan moet ter inzage worden 
gelegd, zodat iedereen een zienswijze over en later beroep tegen het 
plan kan indienen. 

Loopt u met de gedachten om een (bouw)plan te realiseren, laat u 
goed adviseren!

onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl
06-2909 9005

ONNO TRUSCHEL is 
zelfstandig adviseur op het 
gebied van ruimtelijke 
ordening en eigenaar van 
RO Connect in Heesch.

• Dienstverlening, beton, grond en wegenbouw
• Container plaatsing
• Grondwerk
• Het aanleggen van betonverhardingen

Loosbroeksestraat 2

5384 SV Heesch

0412-456277

 06 - 22502062

info@vanvenrooijtransport.nl

VERHUUR VAN AUTO MET KRAAN EN SEMI-DIEPLADER

VAN VENROOIJ
      TRANSPORT VOF

een wij zIGInGSPlAn moeT Voldoen AAn 
de vOOrwaarden van het mOederplan

De Morgenstond 35 n 5473 HE Heeswijk-Dinther
T. 06 21 66 61 28 n info@pakhuys35.nl

www.pakhuys35.nl

n Kantoorruimte
n Opslagruimte
n Ruimte voor ZZP-ers

TE HUUR:

Runstraat 5 / 5384 VH Heesch
Telefoon 0412-45 65 02
info@verhoeven-montage.nl
www.verhoeven-montage.nl

HUPNAAR
HUBO!

Binnenzonwering 
op maat?

20% 
OP ALLE MAATWERK 
BINNENZONWERING

Knip de bo
n 

uit en 
profiteer!

*Geldig van 3 maart t/m 22 maart 2014. Vraag naar de voorwaarden.2 909999 999921

KEUZE-
KORTING*

Laat je adviseren door Hubo

026_Binnenzonw_Adv_A5_148x210mm.indd   1 17-02-14   11:41

Hubo Nistelrode
Maxend 5
5388 GH
NISTELRODE
0412-611033

info@hubonistelrode.nl

15% KORTING

OP RAFFITO
SCHUIFDEURKASTEN

Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch
06-22692338 
www. vanheijdendakkkappellen.nl

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom 
 open op zaterdag van 
 10.00 - 14.00 uur
* Gratis een vrijblijvende 

prijsopgave aan huis

Kortingen tot 10%
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H O U T H A N D E L

van der heijden

Genomineerd voor 
Bernhezer Ondernemer 
van het Jaar 2014 !

www.houthandelvanderheijden.nl

Het bestuur van het Bernhezer Business Event heeft besloten om 
Houthandel Van der Heijden kandidaat te stellen voor Bernhezer 
Ondernemer van het Jaar 2014! 

Daarmee is ons team natuurlijk hartstikke blij. In elk geval geeft dat 
een extra feestelijk tintje aan onze vorig jaar geopende Showroom. 

Laat u inspireren en kom naar onze Showroom, waar u op uw gemak 
alle verschillende tuinhuizen, overkappingen en andere mooie 
maatwerk-producten kunt bekijken.

op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 31 mei 2014

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

VOORJAARSACTIE 30% KORTING

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN
OP WWW.VANDERSANGENGARAGEDEUREN.NL

zomeractie 30% KortiNG
op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 30 juni 2014

op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 31 mei 2014

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

VOORJAARSACTIE 30% KORTING

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN
OP WWW.VANDERSANGENGARAGEDEUREN.NL

zomeractie 30% KortiNG
op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 30 juni 2014op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 31 mei 2014

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

VOORJAARSACTIE 30% KORTING

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN
OP WWW.VANDERSANGENGARAGEDEUREN.NL

zomeractie 30% KortiNG
op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 30 juni 2014

Houthandel Van der Heijden genomineerd voor 
Bernhezer Ondernemer van het Jaar 2014 

Het is dit jaar alweer 28 jaar ge-
leden dat Sam van der Heijden 
vanuit Heesch startte met de ver-
koop van sloophout en tuinhout. 
Toen nog met één vaste werkne-
mer. Inmiddels is het bedrijf be-
hoorlijk gegroeid, heeft het meer-
dere vestigingen en een vijftigtal 
medewerkers. 

Vanuit de houthandel is ook het 
vloerenbedrijf ontstaan. Naast 
Houthandel Van der Heijden, zijn 
ook Van der Heijden Vloeren en 

Heywood Vloeren al jaren actief 
op de markt.

Uniek
In 2008 opende Van der Heijden 
Vloeren in Oss haar showroom. 
Daar zijn zoveel verschillende 
vloeren te zien, daar moet je echt 
de tijd voor nemen. En het design 
van de winkel zelf is ook uniek. 
Vorig jaar opende Houthandel 
Van der Heijden haar volledig 
nieuwe showroom in Heesch. 
Qua architectuur prachtig om te 

zien en binnen is het helemaal de 
moeite waard, want diverse tuin-
huizen en overkappingen wisse-
len elkaar af. Modern en trendy, 
maar ook klassiek en rustiek. 
Allemaal maatwerkproducten, 
waar Van der Heijden terecht 
trots op is. Het mooiste maat-
werk voor huis en tuin komt dus 
écht uit Heesch.
Kijk voor meer informatie op: 
www.houthandelvanderheijden.nl 
en 
www.vanderheijdenvloeren.nl 

HEESCH - De jury van het Bernhezer Business Event, bestaande uit Wim Tolboom, Jan Maas en burge-
meester Marieke Moorman, heeft Houthandel Van der Heijden genomineerd voor Bernhezer Onderne-
mer van het Jaar 2014. Samen met Heerkens Groente en Fruit en XRC Services, beide uit Nistelrode. Dat 
is dus spannend.

Hans van der Velden aannemersbedrijf 
nu ook erkend leerbedrijf

Ondertussen, 1,5 jaar later, is 
leerling Teun bij Hans in dienst 
en volgt een BBL opleiding voor 
timmerman in de bouw. Hier-
voor gaat hij een dag in de week 
naar school en de overige da-
gen werkt hij mee met Hans op 
projecten. Ze werken intensief 

samen en voor Hans is het heel 
boeiend om Teun te begeleiden, 
ook al kost hem dat aardig wat 
tijd aan instructies, opleiding en 
examens. 

Ondertussen blijft hij zelf ook 
meewerken. En Teun? Die is heel 
blij met de enorme diversiteit aan 
werkzaamheden die hij doet, on-
der toezicht van Hans. Hij leert 
heel veel van de nieuwbouwpro-
jecten waarin ze werken, maar 
ook renovatie bij boerderijen en 
onderhoudswerkzaamheden aan 
panden. 

Projecten
Hans van der Velden Aanne-
mersbedrijf is specialist in de 
bouw voor particulieren en kleine 
bedrijfsprojecten in nieuwbouw, 
renovatie en onderhoud. Vanuit 
Vorstenbosch werkt hij in een 
ruime regio rond Vorstenbosch, 

waarbij hij altijd zelf met zijn leer-
ling samenwerkt. Hans vindt het 
belangrijk dat een opdracht goed 
en naar tevredenheid wordt op-
geleverd. 

Net zoals hij het belangrijk vindt 
om leerling Teun goed te bege-
leiden in zijn opdrachten. Daar-
voor staat de 1:1 relatie garant.

HaNS VaN Der VeLDeN 
aaNNeMerSBeDriJF
Bosweg 5
5476 VG Vorstenbosch
T. 06-46595101

Hans van der Velden met leerling Teun op het project Delst 10 in Nistelrode Foto: Ad Ploegmakers Tekst: Martha Daams

VORSTENBOSCH – Toen Teun Geenen contact opnam met Hans van der Velden voor een stageplek, om 
ervaring op te doen voor zijn opleiding bij ReVaBo, vond Hans van der Velden van het gelijknamige aanne-
mersbedrijf dat een goed plan. Iets meer dan een jaar later voldoet Hans van der Velden aan de criteria van 
een erkend leerbedrijf, dankzij cursussen die hij daarvoor volgde en die elke twee jaar herhaald worden.

 ‘TeUn IS Blij  meT de GRoTe dIVeRSITeIT 
aan werkZaamheden’

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

Vorstenbosch
Tel.: (0413) 342768
Mobiel: (06) 51246525
avanderzanden@home.nl

Advertorial
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duurzaam b o U
DUUrZaaM

W E N

Roze plafonds 
VORSTENBOSCH - Afgelopen zaterdag was het weer zover: ik kon me weer 
eens een echte bouwvrouw voelen. Tegen het dak op de eerste verdieping 
moesten nog gipsplaten geschroefd worden en dat was een mooie klus die mijn 
vriend en ik samen konden doen. Echt weer even de handen uit de mouwen 
steken. Het aanbrengen van gipsplaten had ik al eens gezien in woonprogram-
ma’s op televisie, dus ik dacht dat we in een uur of drie wel klaar waren. Maar 
schijn bedriegt, want het ophangen van de platen komt heel erg secuur en laat 
dat nou net niet mijn sterkste kant zijn. Zo gemakkelijk als het leek, zo anders 
was de praktijk: afmeten, snijden, recht hangen en schroeven: dat viel tegen. 

Naarmate ons werk vorderde, werd ik er steeds beter in en trots als een pauw liep ik aan het einde van de middag door het huis. Ik sta er nog steeds van te kijken wat er 
allemaal moet gebeuren voordat het huis echt af is. En ook alle materialen die gebruikt worden, het overgrote deel, zie je straks niet meer terug. Heel erg leuk om te we-
ten waaruit ons huis allemaal is opgebouwd. Terwijl wij boven zwoegden, was de stukadoor beneden flink bezig. Ook dat is een bijzonder vak. Na het beschermen van de 
vloer en de kozijnen, begint hij met het voorlijmen en brengt hij de hoekprofielen en stucstops aan. Dan komt het grote werk: de wanden en plafonds stukadoren, in ons 
geval glad pleisterwerk. Voor heel even had het plafond mijn favoriete kleur: roze. Helaas bleek dit de voorlijm te zijn waardoor het stukwerk beter hecht. Inmiddels is de 
roze kleur verdwenen en is het belangrijk dat het stukwerk goed gaat drogen. Dan kunnen we er echt kleur aan gaan geven! 
Precies één jaar geleden verscheen mijn eerste column in DeMooiBernhezeKrant. En nu, één jaar later, staat ons huis er prachtig bij en zijn we binnen flink bezig met de 
afwerking. De trap is opgemeten, de tegelzetter is gestart en we praten over een verhuisdatum. Het einde (of het begin) is in zicht! 

Column van een bouwvrouw

Deze duurzame woning wordt gebouwd door:

Ook thuis in energiezuinig (ver)bouwen

Zonnepanelen 
Oplaadzuilen
LED-verlichting 
* Agrarische toepassing
* Sportaccommodaties
* Industriële toepassing

Heeswijk-Dinther • www.technitrexx.nl 

•	 Hoge	opbrengst	
•	 op	maat	gemaakt	
•	 besparen	op	de	energie-

kosten

P r o f e s s i o n e e l  g e w o o n  i n  B e r n h e z e

Sanne hangt een gipsplaat aan de muur 

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENn Kozijnen
n Ramen
n Deuren
 Schuifpuien
n Vouwwanden

COLOFON

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

• BECO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel Eco
• Technitrexx
• Roscobouw

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

• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• Raamdecoratie
  totaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Uce.nl

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

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.

Voor al 
uw Bedrijfs-
kleding

VERHUISBERICHT
Wij zijn gesloten van 22 t/m 30 september 

in verband met een verhuizing

Vanaf 1 oktober bent u welkom 
op Bosschebaan nr. 68 in Heesch

Suzan en Hanneke

• Bedrijfskleding

• Veiligheidsschoenen

• PBM’s

• Outdoorkleding

• Wandelschoenen

• Winterlaarzen

• Voor iedere Branche

• Zowel Dames als Heren

• Vanaf 1 stuks

Geld 
verdienen?
Kies voor duurzame energie 

www.haaldezoninhuis.nl

Geen 

btw voor 

particulieren
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nu in verkoop fase de boomgaard

ga naar www.zwarte-molen.nl

Prijzen vanaf € 172.500,- v.o.n.

Royale rij- en hoekwoningen
Woonoppervlakte van 113 m2

Perceeloppervlakte van 104 m2 tot 316 m2

Inhoud van 398 m3 tot 491 m3

Prijzen vanaf € 172.500,- v.o.n.

Ruime twee-onder-één-kapwoningen
Woonoppervlakte van 123 m2

Perceeloppervlakte van 212 m2 tot 244 m2

Inhoud van 446 m3

Prijzen vanaf € 237.000,- v.o.n.

Verkoop en informatie
Makelaardij Ton van Lanen & Partner
T: 0413 25 02 58 • www.vanlanen.nl

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

Ontwikkeling
Ontwikkelingsmaatschappij De Meierij BV

Realisatie
Bouwbedrijf Wagemakers BV
www.bouwbedrijfwagemakers.nl

Dan is nu het moment om in BE-
WEGING te komen. Pak de draad 
weer op en begin weer met spor-
ten. Stel uzelf een doel en kom in 
BEWEGING!

Het team van FysioCentrum 
Heesch wil u daar graag bij hel-
pen middels een prijsvraag.
De prijsvraag is als volgt: Post op 
facebook en/of twitter uw or-
gineelste, creatiefste of mooiste 
vakantiefoto/afbeelding met als 
onderwerp BEWEGING. 

ZO DOe Je Mee!
Facebook: vermeld bij je foto/af-
beelding @FysioCentrumHeesch 
en #FCHBEWEGING 
Twitter: vermeld bij je foto/af-
beelding @fysioheesch en #FCH-
BEWEGING

De winnaar/winnares krijgt een 
abonnement van 3 maanden om 
twee keer per week te komen 
sporten bij FysioCentrum Heesch. 
Daarnaast ontvangt de winnaar/

winnares de prijswinnende foto/
afbeelding op groot formaat.

De prijsvraag loopt tot en met 28 
september 2014!
Kom in BEWEGING!

*Lees de voorwaarden op 
www.fysiocentrumheesch.nl

in BeWeGiNG met 
Fysiocentrum Heesch!

Advertorial

HEESCH - Hoe was uw vakantie? We hopen dat het leuk, bijzonder 
en fijn was. Ook hopen we dat u ontspannen bent terugkomen.

Win 3 maanden 
sporten met uw 
meest flitsende 
vakantiefoto!
Extra prijs: een prachtige uitvergroting van uw vakantiefoto!

Kom in beweging!

Doe mee aan het bevrijdings-
ontbijt op 21 september 

Sparen of ontbijtbonnen kopen
Maximaal 500 personen kunnen 
deelnemen aan het ontbijt, dus: 
vol = vol. 
Zegels sparen voor gratis deelname 
kan nog tot en met 19 september.
Een volle kaart met zegels kan 
worden ingeleverd bij de stand van 
De Wojstap in de bibliotheek. 

En wel op woensdagmiddag 17 - 
en vrijdagavond 19 september. 
Tijden zijn: woensdag: 15.00 tot 
17.00 uur, vrijdag 17.30 tot 19.30 
uur. Indien nodig zal de stand ook 
bemand zijn op donderdag 18 en/
of zaterdag 20 september. 

Dat wordt aangekondigd met de 
posters in de bibliotheek. 

Wie geen volle spaarkaart heeft, 
kan in de voorverkoop bij de stand 
van De Wojstap ontbijt-bonnen 
kopen voor € 5,- per bon. Of op 
zondag 21 september in de tent 
voor € 7,50. 

Dokter op Dinsdag@
Bernhoven: traumachirurgie
UDEN - Op dinsdag 30 septem-
ber start de Dokter op Dinsdag in 
Bernhoven weer, met als  thema 
traumachirurgie.

In termen van traumachirurgie 
betekent trauma een verwonding 
of beschadiging aan het lichaam, 
meestal acuut ontstaan na een 
ongeval. Binnen de vakgroep chi-
rurgie van Bernhoven werken vier 
traumachirurgen. Traumachirurgen 
richten zich op de (chirurgische) 
behandeling van ongevalpatiën-
ten. Daarbij beperken zij zich niet 

alleen tot botbreuken. Ook hersen-
letsel, long-, vaat- en darmletsel 
zijn bijvoorbeeld gebieden waarin 
de traumachirug letterlijk opereert. 
In ons land wordt 80 procent van 
de ongevalsslachtoffers behandeld 
door traumachirurgen.

De traumachirurgen werken met 
veel specialismen samen, en zij 
werken op diverse locaties binnen 
het ziekenhuis. Uiteraard op de 
operatiekamer. Maar even zo vaak 
ook de spoedeisende hulp. In de 
meeste gevallen zal de traumapati-

ent immers via die ingang het zie-
kenhuis binnenkomen. Daar vindt 
de eerste opvang plaats.

Vooraf aanmelden
De lezing vindt plaats in Bernho-
ven Uden, van 19.30 tot 21.00 
uur. Toegang is gratis, maar aan-
melden is verplicht. 
Inschrijving gebeurt op volgorde 
van binnenkomst via de mail: psb@
bernhoven o.v.v. naam, adres, te-
lefoonnummer en aantal personen 
of door te bellen naar 0413 - 40 
29 00.

www.mooihdl.nl INfoRmEERt, boEIt 
EN INtEREssEERt

zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart

Voor de voorverkoop geldt: 
zolang de voorraad strekt. 
Voor meer informatie over de 
bevrijding van HDL zie 
WWW.BEVRIJDINGHDL.NL
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InformatIe
 voor de

KERNEN

(H)EERLIJK, BEWUST EN 
AMBACHTELIJK BROOD

BROOD VAN 
DE WEEK
Meergranenbrood

€ 1,25
NIEUW 
Speculaas 
Woepie’s 4 voor

€ 3,00

€ 3,00
BIJ AANKOOP VAN 

€ 5,- OF MEER
 zak afbakbroodjes

GRATIS

ACTIES

VOOR

VRIJDAG 19 SEPTEMBER: 
markt Nistelrode tot 12.00 uur. 

WOENSDAG 24 SEPTEMBER: 
standplaats Heesch tot 12.30 uur.

10 HABSBURGERS 
Zoete roomboterbroodjes

Recht 
dichtbij….

Alcoholfuik
En dan rij je opeens de alcoholfuik in…….. Blazen! En toch (iets) 
teveel….. Rijverbod, bloedafname, rijbewijs ingevorderd. Het was toch 
iets meer dan je dacht. 

De machine komt op gang. Een brief van het OM over de invordering 
van je rijbewijs en de tijd dat je het niet terugkrijgt. Uitnodiging 
voor een OM-zitting in verband met het opleggen van een straf. En 
daar bovenop: een brief van het CBR. Je wordt uitgenodigd voor het 
alcoholslotprogramma en je rijbewijs wordt ongeldig verklaard.

Alcohol in verkeer wordt zwaar aangepakt. Op zichzelf begrijpelijk als 
je ziet hoeveel ongelukken en letsel daaruit voortkomen. Maar als je 
zowel vanuit het strafrecht via politie en OM en/of rechter een straf 
krijgt en daarnaast het CBR je nog aanpakt, dan is dat wel wat veel.
De wetgever heeft dat wel bedacht en deze dubbele straf (want 
dat is het in feite) behoorlijk dicht geregeld. Veel verweer is er niet 
mogelijk. Maar de Raad van State (de hoogste bestuursrechter) en 
ook andere bestuursrechters hebben in een aantal gevallen gezegd dat 
deze opeenhoping van straf en maatregel te ver gaat, ook al omdat de 
kosten van een alcoholslotprogramma € 4.000,- tot € 5.000,- bedragen.

Voor advies: rhaakmeester@liebrandruijsadvocaten.nl
Rob Haakmeester, advocaat 
T: 06 11 72 70 28

Column

Goed dat hij mij aansprak, want 
Lokaal heeft zodoende afgelopen 
week bij de commissievergadering 
Ruimtelijke Zaken aan de wethou-
der kunnen vragen om de situatie 
aan te pakken via de welstandswet. 
Prompt antwoordde die te bezien 
of de situatie verbeterd kan wor-
den en of dat onze suggestie om 
de plek waar nu onkruid groeit te 
verharden uitvoerbaar is. Het par-

keerprobleem kan zo ook worden 
opgelost. Als politicus ben je dan 
blij dat een inwoner je heeft aange-
sproken op een kennelijk probleem 
en dat je het via de goede wegen 
bij de juiste persoon hebt neer kun-
nen leggen. Uiteraard blijft Lokaal 
de situatie wel in de gaten houden.
Een probleem van andere aard is 
het bestemmingsplan buitenge-
bied. U heeft ongetwijfeld gelezen 

of gehoord dat dit bestemmings-
plan op een significant aantal pun-
ten aangepast moet gaan worden. 
Ik twijfel er niet aan dat dat zorg-
vuldig en evenwichtig gaat gebeu-
ren. Immers, als er in het gemeen-
tehuis nog assistentie nodig is om 
dit brandje te blussen, kunnen ze 
gerust te rade gaan bij de Nisseroise 
brandweer, want die zijn niet voor 
niets landskampioen geworden!

Lokaal: Over welig tierend onkruid 
en het blussen van brandjes 

BERNHEZE - Een tijdje geleden werd ik door een collega-muzikant bij fanfare 
Aurora aangesproken op de situatie bij het kruispunt in Heesch. Als omwonende 
ergerde hij zich aan de situatie waar het vroegere café ’t Kruispunt (later Pellus) 
stond. En terecht, want het onkruid tiert er welig! Daar komt bij dat er op die 
plek ook parkeerproblemen zijn door een gebrek aan parkeerplaatsen.

Roel Monteiro, Raadslid voor Lokaal

Voor het uitvoeren van deze taken 
krijgt de gemeente minder geld. Te 
weinig om de dingen te laten zoals 
ze nu zijn. Wat betekent dit? 
Dit betekent dat we als gemeente 
goed moeten bespreken hoe we 
deze zorgtaken zorgvuldig kunnen 
uitvoeren, zodat iedereen díe zorg 
krijgt die hij of zij nodig heeft.
Want deze lastige klus kunnen we 
alleen goed klaren als we de zaken 
anders gaan organiseren dan tot 
nu toe het geval is geweest.

Bernheze heeft samen met een 
aantal andere gemeenten een be-
leidsplan opgesteld. Dit plan ziet er 
in principe goed doortimmerd uit. 
Dat wil niet zeggen dat D66 geen 
vragen had over een aantal be-
langrijke onderwerpen. D66 vindt 
het bijvoorbeeld erg belangrijk dat 
duidelijk is waar mantelzorgers te-
recht kunnen als zij ondersteuning 
nodig hebben. En dat er een on-
afhankelijke ombudsman wordt 
aangesteld waar u terecht kan als 

er onverhoopt dingen misgaan. 
D66 stelt ook vragen over het 
waarborgen van privacy, zodat uw 
gegevens niet op straat komen te 
liggen.

In onze ogen biedt het beleidsplan 
een vernieuwende kansrijke visie 
op de Wmo. D66 kan zich vinden 
in dit plan, maar zal de uitvoering 
ervan kritisch volgen.

www.D66Bernheze.nl.

D66: de Wmo 

BERNHEZE - Vanaf 1 januari komt de Wmo, net als de Jeugdzorg en de Partici-
patiewet, naar de gemeente. Wat betekent dit? 
Dit betekent dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor de huishoudelijke 
hulp en dagbesteding. Dat betekent dat deze zorg voortaan dichterbij huis ge-
regeld zal worden. Dat is volgens ons een voordeel van de regeling, de lijntjes 
worden een stuk korter.

Annemieke Boellaard, fractievoorzitter D66 Bernheze

De regering wil één regeling voor 
de onderkant van de arbeidsmarkt. 
Dus worden de bijstandswet 
(WWB), de Wet sociale werkvoor-
ziening (WSW) en Wet werk en 
arbeidsondersteuning jonggehan-
dicapten (Wajong) samengevoegd 
tot één wet: de participatiewet. 
Deze gaat in op 1 januari 2015, 
onder verantwoordelijkheid van 
gemeenten. 

Bernheze
Onze gemeente zal vanaf 1 janu-
ari 2015 hiermee te maken krij-

gen. We worden verantwoordelijk 
als gemeente voor de werkgele-
genheid. Werkgelegenheid voor 
mensen met bijstand, of mensen 
met Wajong, of mensen met een 
WSW-indicatie. 

De SP is bezorgd. Waarom? Nou, 
omdat er gelijk een forse bezuini-
ging aan gekoppeld is. Juist op de 
hulp aan de zwakkeren in de sa-
menleving wordt stevig bezuinigd. 
De SP Bernheze is bang dat dit ook 
in onze gemeente niet ongemerkt 
voorbij zal gaan. Er zal heel goed 

gekeken moeten worden naar de 
inzet van het geld dat we hiervoor 
hebben. Onder de huidige om-
standigheden kan er niets weglek-
ken naar overhead of extra ma-
nagers! In het verleden zagen we 
helaas vaak dat het mis ging. Denk 
aan de Ferrari-rijders in de sociale 
woningbouw. 
Of denk aan de exhibitionistische 
zelfverrijking in de top van de ge-
zondheidszorg! Laten we daar een 
les uit leren. Het geld is voor de 
mensen die het nodig hebben. Niet 
voor managers!

SP: Zorgen over de partici-
patiewet

BERNHEZE - Volgens de regering moet de sociale zekerheid houdbaar en ‘acti-
verender’ worden gemaakt. Daarom wordt bezuinigd op werk, inkomen en be-
geleiding van mensen met een arbeidsbeperking en werklozen. Kabinet Rutte-2 
wil ook de bijstand strenger en ‘activerender’ maken. 

Frenky Heurkens Voorzitter SP Bernheze

Iedere vrijdag op 
de markt Nistelrode
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Centrummanagement zorgt 
volgend jaar weer voor 
hanging baskets.

www.centrumheesch.nl

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

het WORdt ANdeRS

Mijn voorspelling dat onze inwoners het te druk zouden krijgen om 
op tal van gemeentelijke acties in te spreken lijkt met betrekking tot 
het bestuursakkoord al direct uitgekomen.’
Waar we onofficieel horen van veel reacties als geen reacties, kunnen 
wij er alleen maar naar gissen, want echte duidelijkheid hebben we 
nog niet kunnen verkrijgen. Niet uit het Brabants Dagblad en ook 
niet uit de verslaglegging van de op 8 september jl. hierover gehouden 
commissievergadering. Op de website is nog geen verslag te vinden, 
laat staan een digitale opname van de vergadering, terwijl dat rondom 
een dergelijk belangrijk onderwerp toch te verwachten was. Eerder 
gaf ik aan dat het niet de gemeente moet zijn die bepaalt wanneer 
men mag inspreken, maar de inwoner zelf. Het is daarom ook dat 
dat de gemeente die inwoners anders moet gaan benaderen en niet 
kan verwachten dat zij op een door de gemeente geplande avond en 
tijdstip zo maar komen opdraven. Het zal echt anders moeten en dat 
vereist eerder aanpassing van de gemeente dan van de inwoners. De 
inwoners moeten bepalend zijn en dat vereist een andere houding 
van de gemeente. Veel gemeenten in Nederland zijn zoekende hoe 
inspraak anders  gestalte te geven en ik ben erg benieuwd hoe ons 
gemeentebestuur die uitdaging oppakt.

Gegroet Adriaan.

Column
adriaan

Naam: MART SMITS
Leeftijd: 23 jaar
Woonachtig in: Nistelrode
Politieke Partij: CDA
Waarom raadslid: Geen 
commentaar vanaf de zijlijn 
maar echt iets willen doen, met 
een gemeenteraad die ook een 
afspiegeling is van de samenleving. 
Opleiding: Tweetalig VWO, 
Bedrijfskunde MER.
Huidig beroep: Student & bijbaan 

in de horeca.
Hobby’s: Wintersport, golf, enkele goede tv-series of op vakantie een 
mooi boek. 
Missie: Een moderne, frisse en vooruitstrevende kijk op de 
samenleving, binnen de politiek of waar dan ook. Om uw stem te zijn 
in de gemeenteraad, uw vertegenwoordiging.

raadsleden uit de anonimiteit
We stellen vandaag het laatste raadslid aan u voor

Vertrouwen in burgers
Wij zijn voorstander van vertrou-
wen geven aan mensen. In overleg 
kom je verder dan door de ene re-
gel door de andere te vervangen. 
CDA Bernheze vindt dat inwoners 
zelf heel goed weten wat past. Zij 
hebben zelf toch ook belang bij 
een prettig straatbeeld. De huidige 
welstandswetgeving heeft ons ook 
niet behoed voor sommige discu-
tabele ontwerpen. Die zijn welis-
waar architectonisch verantwoord, 

maar smaak blijft nu eenmaal een 
persoonlijk iets.

Een andere benadering
Maar laten we, als we het dan 
toch anders willen gaan doen, 
eens daadwerkelijk durven kiezen. 
Daarmee kunnen we snelheid van 
vergunningverlening bevorde-
ren. Want zeg nou eerlijk, wie zit 
er nou te wachten op het feit dat 
de tekening weer moet worden 
aangepast, en opnieuw naar de 

gemeente moet, omdat de ramen 
niet rechthoekig maar vierkant 
moeten zijn of dat het dakraam 
een halve meter naar het midden 
van het dak moet. 

Daar waar monumentale panden 
en cultuurhistorische gebouwen 
niet door andere wetgeving wor-
den beschermd kunnen we een 
uitzondering maken, maar voor 
het overige kiest het CDA Bern-
heze voor welstandvrij.

CDA: Bouwen met welstand? 
Of kunnen we zonder 

BERNHEZE - Welstand verminderen, dat was het voorstel van het college in de 
commissie ruimtelijke zaken van begin september. Vermindering van de regel-
druk, wij staan er volledig achter. Dat staat ook in het coalitieakkoord. Toch le-
zen we in het voorstel, dat er een aantal welstandplichtige gebieden overblijven 
en dat er een excessenregeling in het leven wordt geroepen. Dat kan naar onze 
mening anders. CDA Bernheze wil vooraf duidelijkheid creëren bij plannen en 
wil niet achteraf burgers op de vingers tikken. 

Fractie CDA Bernheze

Cumulatie
De Raad van State gaat volledig 
voorbij aan cumulatieve effecten, 
terwijl de omvang van de veesta-
pel in Bernheze het grootste risico 
is. Ook Progressief Bernheze weet 
dat boeren hun best doen over-
last te beperken, maar in Bernheze 
zitten te veel kippen, varkens en 
koeien dicht op elkaar. Er is ontzet-
tend veel transport nodig voor het 
aan- en afvoeren van dieren, voer 
en mest. Het risico op het ontstaan 
en de verspreiding van ziektes is 

groot. Een epidemie als Q-koorts 
kan zomaar ontstaan.

Vergunningen
Meerdere bedrijven krijgen nu de 
ruimte stallen bij te bouwen. Om-
dat een aantal van deze bedrijven 
de vergunningen voor deze stallen 
al hebben, komen deze bedrijven 
onder de aanscherping van de 
geurverordening uit. Tienduizen-
den kippen en varkens krijgt Bern-
heze erbij. In de top drie van ge-
meenten met de meeste dieren per 

vierkante kilometer gaat Bernheze 
verder stijgen.

Opgave
Er ligt een zware taak bij de ge-
meenteraad om het belang van de 
volksgezondheid voor de samenle-
ving anders in te vullen. Eenvoudig 
zal dit niet zijn. 

Het belang van toezicht en hand-
having wordt nog groter. Maar op 
dit punt geeft de rekenkamercom-
missie Bernheze geen voldoende.

Progressief Bernheze: Meer vee in 
Bernheze

BERNHEZE - De Raad van State heeft belangrijke onderdelen van het nieuwe be-
stemmingsplan buitengebied afgekeurd. Dit plan, waar de gemeenteraad una-
niem mee heeft ingestemd, beperkte de groei van het aantal varkens en kippen 
rond de dorpen om de risico’s voor de volksgezondheid te verkleinen. Door deze 
onbegrijpelijke uitspraak nemen de uitstoot van stank, fijnstof en andere risico-
stoffen voor de volksgezondheid weer toe.

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze

Altijd in de buurt
Iedereen verdient een bank in de buurt. 

Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs in dorpen 
en kleine steden. Gewoon, een kantoor om de hoek met 

een bekend gezicht.  Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt. 
Op kantoor, via internet of app.  RegioBank is altijd dichtbij.

Welkom!

Wij zijn uw bank.
Van Heck Assurantiën
't Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl

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

rivez assurantiën 
& risicobeheer
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

Wat doet 
een raadslid 
eigenlijk? 
Een raadslid vertegenwoordigt als 
gekozen volksvertegenwoordiger 
een deel van de burgers in zijn ge-
meente. Hij krijgt hiervoor een ver-
goeding die gekoppeld is aan het 
aantal inwoners van die gemeente. 
Raadslid zijn, kost in een grote 
gemeente niet noodzakelijkerwijs 
meer tijd dan in een kleine. Een 
raadslid woont o.a. de fractiever-
gadering bij, waarin het politieke 
standpunt van zijn partij over di-
verse zaken besproken wordt en 
de raadsvergadering, waarin het 
debat wordt aangegaan over be-
langrijke onderwerpen.
Hierin wordt altijd via de voorzitter 
gesproken.

Veel spaargeld ligt thuis in 
potjes, kluisjes en oude sokken
Nederlanders zijn bijzonder spaarlustig: voor miljarden euro’s staat er op 
onze spaarrekeningen in Nederland of elders. Maar ook thuis in de ‘oude 
sok’ wordt een vermogen opgepot. Uit onderzoek van Plus Magazine 
onder een groot aantal 50-plussers blijkt dat we met z’n allen, buiten het 
bereik van de banken, een vermogen oppotten. 
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wie
is deze Bernhezenaar?

Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
office@demooibernhezekrant.nl onder vermelding 

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

ooGcontact

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782eelen

Oplossing
vorige week:

Dennis v.d. Heuvel
uit Nistelrode

Winnaar:
Monique van Grinsven

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

Easy

3 6 4 9

7 5 8

1 8 5 9 4

2 1 7 6

6 7 3 5

4 3 6 9

5 7 3 9 2

2 3 5

9 8 7 4

Puzzle #284017

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

mooIBernHeZertJe

aaNGeBODeN
PeDicUre NiSTeLrODe
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

PeDicUre 
HeeSWiJK-DiNTHer
Jacqueline Verhagen, 
Oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. Ook bij diabetische 
en reumatische voet met 
vergoeding. Heel de zomer 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
Ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

HaTHa YOGa LeSSeN
Vanaf vrijdag 3 oktober 
wekelijks Hatha yogalessen 
bij cc Servaes te Heeswijk 
Dinther. Tijd: 9.30-10.30 
uur. De lessen zijn geschikt 
voor jong en oud en worden 
gegeven door Esther Stoop 
van praktijk de Wensbron. Gun 
jezelf een moment van rust en 
ontspanning. Meer info: 
www.praktijkdewensbron.nl.

LaDieS-NiGHT iN De WiS 
iN LOOSBrOeK
Kom op vrijdag 19 september 
vanaf 19.30 uur profiteer van 
diverse leuke aanbiedingen.
Heesakkers Kadoshop
Abdijstraat 12
5473AE Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl

GeVraaGD
WaLNOTeN
Ik kom ze eventueel zelf rapen.
Info: 06-53584742.

Te KOOP
HaarDHOUT
Goed gedroogd, eiken.
Per m3 € 65,-. Vanaf 3 m3

gratis thuisbzorgd. 
Tel: 06-51315242.

aLLe STOFZUiGerZaKKeN 
en onderdelen uit voorraad 
leverbaar. Tevens kunt u bij ons 
terecht voor, scheerkoppen, 
batterijen en alle soorten 
gloeilampen, LED-lampen en 
spaarlampen. Parkeren voor 
deur. Dinsdags gesloten.
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl

ZONNeHeMeLBUiZeN 
cLeO PerFOrMaNce 
100W 
€ 9,95 p/st. Sylviania 
Snelbruiners 100w € 11,95 
p/st. Oude buizen GRATIS 
doormeten op gesteldheid. 
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl 

Te HUUr/ Te KOOP

BeDriJFS – OF 
OPSLaGrUiMTe 
300 of 420 M2
Nieuwe Erven 24 Heesch 
Tel. 0412-452582.

WILt U EEN ZoEKERtJE 

PLAAtsEN? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. 

office@demooibernhezekrant.nl of 
0412-795170.

Behandeling 
volgens afspraak 

Claudia Verhoeven

Schutsboomstraat 5 in Heesch

aan het werk
WILT U OOK EEN VACATURE PLAATSEN?
Stuurt u ons de informatie en het logo en wij maken de 
advertentie voor u op in het daarvoor passende formaat.

Actief Reklame Verspreidingen Brabant BV verzorgt wekelijks 
de verspreiding van huis aan huis bladen en folders binnen de 
regio Noord-Oost Brabant. Om dit proces zo goed mogelijk te 
laten verlopen heeft onze organisatie een afdeling, welke verant-
woordelijk is voor de bewaking van de kwaliteit en alle aspecten 
die hier toe behoren. Binnen deze diverse functie ben je eerste 
aanspreekpunt voor onze bezorgers, beheer je de werving en se-
lectie van bezorgers en controleer je de uiteindelijke bezorging. 

Voor deze functie zijn wij opzoek naar het volgende profiel:
• Minimaal MBO niveau 3.

• Kennis van Microsoft Office.
• Uitstekende kennis van de Nederlandse taal 

in woord en geschrift.
• Bezit van Rijbewijs B.

• Grote mate van zelfstandigheid.
• Flexibele instelling.

• Leergierig.
• Woonachtig binnen een straal van 20 km van ’s-Hertogenbosch.

• Minimaal 2 jaar werkervaring.

Interesse? Stuur je CV met je motivatie naar  info@arvb.nl o.v.v  
‘Vacature bezorgersadministratie’.

Meer informatie: Dhr. H. Verhoeven 073-5443030.
Acquisitie op deze vacature is niet gewenst.

VACATURE
MEDEWERKER

BEZORGERSADMINISTRATIE 
(40 UUR)

Postbus 434 - 5240 AK Rosmalen
Biestkampweg 3 - 5249 JV Rosmalen - Tel. 073-5443030 - Fax 073-5443039

Werken
bij Laverhof

Ben jij een enthousiaste 
medewerker, dan zijn wij op 
zoek naar jou!
Bij Laverhof hebben we vacatures voor de volgende 
functies:

Wijkverpleegkundige 
Zorg Thuis Heeswijk, 28 uur

Verzorgende IG 
St. Barbara, Cunera/De Bongerd, Zorg Thuis Schijndel,
meerdere vacatures voor diverse contracturen

Verpleegkundige
Cunera/ De Bongerd, fl exibel contract (minimaal 8 uur)

Kijk voor meer informatie over Laverhof en de 
openstaande vacatures op 
www.laverhof.nl/ werken&leren

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

Geen zin of tijd in onderhoud?  
informeer naar  interessante 
jaar contracten.

Adv Langens Hoveniers 109x53_5.indd   1 27-05-14   21:18



Woensdag 17 september 2014 19
  

Samen sterker

Kijk op www.rabobank.nl/bernhezemaasland

Op zaterdag 27 september van 11.00 tot 16.00 uur geven onze experts geheel vrijblijvend antwoord

op uw hypotheekvragen. U krijgt inzicht in uw toekomstige maandlasten en ontdekt hoe u zich online

goed kunt oriënteren. We helpen u graag verder.

Een goede hypotheek begint met betaalbare maandlasten.  

Inlopen op 27 september is mogelijk op onze kantoren in Heesch (Schoonstraat 1) en Heeswijk-Dinther (Plein 1969 1)

Kom naar ons 
Inloopspreekuur.   

Vragen 
over uw 

maandlasten? 

Alwin: “Al in 2013 hadden wij onderschei-
dende ideeën over hoe je met klanten en 
de markt om moet gaan. Daarin is voor mij 

tijdens de crisis niets veranderd. Wat wel 
veranderd is, is dat de klanten van Connect 
vaak meer behoefte hebben aan advies, 
maar met minder middelen.” De strategi-
sche relaties die Connect met haar klanten 
heeft, geven wederzijds vertrouwen. “Ad-
vies en implementatie van behapbare op-
lossingen die aansluiten op de wens van 
onze relaties, daar draait het om”, meent 
Alwin. 

Niet alleen in hun klantbenadering zijn de 
adviseurs en accountants van Connect on-
derscheidend, maar ook wordt voortdurend 
gekeken naar mogelijkheden in fiscale en 
financiële zin waar de klant voordeel bij kan 
hebben. De mens achter de onderneming is 
belangrijk om tot resultaten te komen. Dat 
vindt Alwin van de Hurk op een aangename 
manier terug tijdens de bijeenkomsten van 
Ondernemersvereniging Heesch.

Ook lid worden? 
www.ondernemersverenigingheesch.nl

Ondernemersvereniging Heesch:

connect houdt verbinding open
HEESCH – Alwin van den Hurk van Connect Accountants & Belastingadviseurs onder-
steunt en adviseert het midden- en kleinbedrijf in de regio. Via de Ondernemersvereni-
ging Heesch heeft hij contact met ondernemers die hij anders niet zou zien en weet op 
deze manier wat er in ondernemend Heesch speelt. 

Alwin van den Hurk

aLWiN: ‘Advies en implementatie van behapbare oplossingen 
die aansluiten op de wens van onze relaties, daar draait het om’

Maak kennis met De Dierenvriendjes
tijdens de eerste ‘kijkdag’
Agrarische kinderopvang leert ontdekken op de boerderij

Bent u op zoek naar zo`n opvang in de regio? 
Op zaterdag 20 september, 8 november en 
13 december tussen 11.00 en 15.00 heeft 
u de gelegenheid om te komen kijken hoe 
de verbouwing vordert. Er staat een kopje 
koffie voor u klaar. Judith en Nancy zullen u 
alles vertellen over deze unieke manier van 
opvang, welke zich onderscheidt van de re-
guliere kinderopvang door de mogelijkheid 
tot samenwerking met het agrarisch bedrijf. 
Hierdoor bieden ze een veelzijdige en na-
tuurlijke speel- , leer- en leefomgeving. Ze 
zijn nu nog hard aan het werk met de ver-
bouwing, maar hopen u begin 2015 te kun-
nen verwelkomen op deze mooie locatie.

De Dierenvriendjes is 52 weken per jaar 
open van maandag tot en met vrijdag van 
7.30 tot 18.00 uur. 

Met uitzondering van officiële feestdagen 
en de vrijdag na Hemelvaart. Voor meer 
informatie over verlengde of flexibele op-
vang kunt contact opnemen of kijken op de 
nieuwe website. 

PS: Alle kinderen die het leuk vinden, mo-
gen op dierendag - zaterdag 4 oktober tus-
sen 11.00-12.00 uur - bij De Dierenvriend-
jes op de foto met hun eigen knuffel of een 
echt dierenvriendje van de boerderij. 

Advertorial

BERNHEZE – De realisatie van De Dierenvriendjes, agrarische kinderopvang op de boer-
derij, vordert snel. Voor Judith en Nancy komen de uitgewerkte ideeën nu tot uiting op 
het erf aan ’t Broek in Nistelrode. Het hart van Bernheze waar kinderen over enige tijd 
kunnen genieten van vrijheid en ruimte, om te ontdekken wat de natuur en de boerderij-
dieren allemaal in petto hebben. De kijkdag zorgt voor een eerste indruk van de verbou-
wing van de jongveestal.

kinderopvang op de boerderij

de dierenvriendjes
kinderopvang op de boerderij

de dierenvriendjes

De Dierenvriendjes
‘t Broek 8a - 5388 XJ Nistelrode
Nancy Theunisz – van den Broek                                                         
Judith van den Broek – van der Wijst
info@dedierenvriendjes.nl
www.dedierenvriendjes.nl
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20 lessen Engels voor basisschool-
jeugd
Een goede voorbereiding voor het 
voortgezet onderwijs is een stevige 
basis van de Engelse taal. De cur-
sus Engels wordt op maandagmid-
dag van 16.00 tot 17.00 uur gegeven 
door Yvonne Hendriks bij de Eijn-
deric in Heesch en is bedoeld voor 
kinderen die in groep 7 of 8 zit-
ten van de basisschool. We starten 
op 22 september. De cursusprijs is 
€ 109,50 p.p.

Grote koekjes bakken en decoreren 
Tijdens deze workshop ga je koekjes 
bakken en op een leuke manier ver-
sieren. Woensdagmiddag 24 sep-
tember 14.00 - 16.00 uur in Heesch. 
Prijs € 15,- p.p.

Kookclub Heeswijk
Eén maandagavond per maand 
komt de Kookclub in Heeswijk bij 
elkaar om gezamenlijk culinaire 
gerechten te bereiden en vervol-
gens hiervan te genieten. Elke keer 
weer een verrassende avond met 
verschillende gerechten die samen 
een heerlijk menu vormen, toege-
spitst op het seizoen en zoveel mo-
gelijk afgestemd op de wensen van 
de deelnemers. Angeline Cooymans 
verzorgt deze 6 bijeenkomsten van-
af maandagavond 6 oktober. De 
prijs bedraagt € 174,- p.p.

Ambachtelijk bakken
Op een ambachtelijke wijze brood 
of vlaai bakken, dat kan bij de 
Eijnderic in Heeswijk. Wat u bakt 

neemt u natuurlijk mee naar huis. 
Tussen het bakken door is er ook 
tijd voor informatie over de (regi-
onale) grondstoffen, het kneden en 
het rijzen. Op maandagavond 29 
september bent u vanaf 18.30 uur 
welkom bij het brood bakken, de 
kosten hiervoor zijn € 23,- p.p. 

De workshop vlaai bakken is vervol-
gens op maandagavond 13 oktober 
om 19.00 uur en kost € 24,- p.p.

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

Advertorial

Cursussen en workshops: jeugd en volwassenen

Wethouder Van Moorselaar 
leest ‘Piekobello’ voor
HEESCH - Kinderopvang Huma-
nitas onderschrijft het belang van 
(voor)lezen en taal in de breedste 
zin van het woord. Om dit extra 
zichtbaar te maken, deed Huma-
nitas mee met het Woezel & Pip 
voorleesrecord. 

Ook de gemeente vindt dit belang-
rijk en heeft analfabetisering en 
het bestrijden van laaggeletterd-
heid hoog in het vaandel staan. 
Wethouder Jeugdzaken Rein van 
Moorselaar heeft dinsdag 9 sep-
tember met enthousiasme voorge-
lezen op één van de peutergroepen 
van Kinderdagverblijf Piekobello. 
De kinderen reageerden enthousi-
ast en vroegen hem veel.
Na het lezen genoot de wethouder 
van de bijbehorende liedjes die de 
kinderen ten gehore brachten. Wethouder Van Moorselaar leest voor

HEESWIJK-DINTHER - Afgelo-
pen vrijdag was het dan zover; 
de Grand Opening van Imeet in 
Heeswijk-Dinther. 

Deze avond was het jeugd- en jon-
gerencentrum geopend van 19.00 
tot 23.00 uur en konden ouders 
kennismaken met Imeet. Naast de 
discozaal en het speellokaal, mocht 
Imeet de ontmoetingstuin gebrui-
ken, waardoor ze iets spectaculairs 
konden bieden: een Boxwand. 
Ook erg in trek was de survival-
baan van 30 meter, met op het 
einde een waterbaan. De kinderen 

konden lekker rondrennen tot het 
donker werd.

Frikandellen
Daarna ging het feest gewoon 
door in de discozaal. Er kwamen 
deze avond 134 kinderen naar de 
Grand Opening. En met dank aan 
restaria Ritchie werden de buikjes 
gevuld met lekkere frikandellen. 
Zowel voor de kinderen als voor 
de vrijwilligers was het een mooie 
avond. 

Imeet is elke vrijdag geopend van 
20.00 tot 23.00 uur.

Veel kinderen op Grand 
Opening imeet 

regenboogviering in 
Heeswijkse kerk
HEESWIJK-DINTHER - In de kerk van Heeswijk is er op zondag 21 
september weer een Regenboogviering. Het thema van deze viering 
is: De ark van Noach.

In deze viering wordt het verhaal over Noach en de dieren in de ark 
verteld en over de betekenis van de Regenboog. Er wordt samen ge-
zongen, gebeden, een kaarsje opgestoken en iets leuks gemaakt. Na 
afloop is er koffie/thee/ranja voor iedereen. De viering begint om 
11.00 uur en is geschikt voor kinderen van 3-7 jaar.

Basisschool Delta groeit en 
heeft vliegende start
HEESCH - Deze week is het on-
derwijs in het zuiden van ons land 
begonnen aan de vierde week. Zo 
ook Basisschool Delta in Heesch. 

In deze tijd van krimpende leer-
lingaantallen is Delta een groei-
ende school. Begon Delta vorig 
schooljaar nog met 37 leerlingen, 
op dit moment is de school onder-
weg naar de 60 leerlingen. Ook de 
onderbouwgroep kent een flinke 
aanwas en zal medio dit jaar op 21 
leerlingen uitkomen met de nu be-
kende inschrijvingen. 

Net voor de zomervakantie is een 
nieuwe rekenmethode aange-
schaft: Reken Zeker! Een methode 
die kiest voor eenduidige oplos-
singen, zonder de leerling in een 
wirwar van oplossingen te bren-
gen. Staartdelingen, keersommen 
onder elkaar, ook voor ouders heel 
herkenbaar.

Sinds begin van dit schooljaar vol-
gen alle leerlingen van groep 4 t/m 

8 het opstartprogramma om zich 
de werkwijze eigen te maken. In-
formatie over de school werd het 
afgelopen weekend ook uitgedra-

gen op Heesch Presenteert. Voor 
het eerst nam Delta hieraan deel 
en veel bezoekers wisten de weg 
naar de kraam te vinden.

covermodellen Maud en 
Demi ontvangen ‘hun’ 
Blauwe Kei Junior op school

Maud en Demi Verstegen ontvangen het eerste exemplaar van De Blauwe Kei 
Junior 2014-2015 Foto: William Opheij

HEESWIJK-DINTHER/VEGHEL - In mei zette Theater De Blauwe Kei 
de wedstrijd ‘Wie wordt het nieuwe gezicht van De Blauwe Kei Junior 
2014-2015?’ uit. Maud en Demi Verstegen uit Heeswijk-Dinther wer-
den tot winnaars uitgeroepen. 

Zij wonnen hiermee een fotoshoot, een feestelijke overhandiging van 
De Blauwe Kei Juniorfolder op hun school, vrijkaartjes voor een kinder-
voorstelling en vrijkaartjes voor De Blauwe Kei Junior Dag op zondag 26 
oktober, die zij tevens officieel mogen openen. Het eerste exemplaar van 
De Blauwe Kei Juniorfolder 2014-2015 werd op woensdag 10 september 
door Diana van Huijgevoort, de spil van de Juniorclub, overhandigd aan 
Maud en Demi.
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Haarmode Axzent in de Verdilaan 
in Heesch is net als de eigenaresse 
persoonlijk en een tikje eigenwijs. 
Ingrid Huyben heeft in haar acht-
jarig bestaan als ondernemer een 
fijne klantenkring opgebouwd met 
tevreden mensen. Zij onderstreept 

daarbij ook nu nog haar uitgangs-
punten van toen; “In elk mens zit 
iets moois en het mooiste van mijn 
vak is dat eruit te halen en te be-
nadrukken.”

Vernieuwend
Elk jaar volgt Ingrid cursussen 
en gaat ze naar shows om op de 
hoogte te blijven van trends en 
mogelijkheden. Daar neemt ze dan 
het beste van de nieuwste trends 
mee en voert die op haar eigen 
wijze door bij haar klanten, want 
op nummer één staat dat het haar 
bij de persoonlijkheid van haar 
klanten moet passen. De nieuwste 
ontwikkelingen van dit najaar ma-
ken haar vak nog leuker. Naast steil 

haar zie je ook steeds meer slag en 
krullen. Het haar mag lang en kort 
zijn en ook de kleur is levendiger.
“Natuurlijke kleuren zijn altijd 
mooi, maar nu zie je steeds meer 
variaties in het ombre effect waar-
bij ook speciale lichteffecten in het 

haar kunnen worden gebracht. Dit 
kan in diverse kleuren en kleuren-
intensiteiten die het geheel leven-
dig en sprankelend maken,” ver-
telt Ingrid enthousiast.

Bruidskapsel
Op die heel bijzondere dag in je 
leven wil je niets aan het toeval 
overlaten. Zeker jouw kapsel niet. 
Tijdens een proefsessie, ongeveer 
zes weken van tevoren, neemt In-
grid uitgebreid de tijd om samen 
met jou te bepalen welk bruids-
kapsel jou tot mooiste bruid zal 
maken. 

Hierbij houdt Ingrid ook weer reke-
ning met jouw haartype, gezichts-

vorm en persoonlijkheid. Haar ja-
renlange ervaring en de continue 
bijscholing geven je de garantie 
dat je op de dag zelf de mooiste 
bruid bent; met kort haar, met lang 
haar, los of opgestoken. Als dan 
een week voor de grote dag het 

juiste model geknipt wordt en de 
kleur opgefrist, geeft dat rust. 
Op de dag zelf zorgt de goede 
voorbereiding, samen met de vaar-
dige handen van Ingrid, dat jij klaar 
bent voor een feest tot in de kleine 
uurtjes. 

Verdilaan 31
5383 CH Heesch
06-45042430
www.haarmodeaxzent.nl

Haarmode axzent haalt het beste in jou naar voren
Ingrid Huyben: “Mooi haar is voor iedereen anders”

Ingrid Huyben in haar salon  Tekst: Martha Daams Foto: Fons Baerken

HEESCH – Het is heerlijk dat er weer meer variatie komt in het haar, vindt Ingrid Huyben van Haarmode Ax-
zent in Heesch: “Kleur en model worden afgestemd op datgene dat bij je past en er wordt niet een standaard 
modellijn of modekleur voorgeschreven. Het haar mag weer passen bij je persoonlijkheid en persoonlijke 
voorkeur.”

Advertorial

‘Naast steil haar zie je ook steeds meer slag en krullen’

20% korting 
op het eerste 

consult
Geldig in september 2014
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5383 KC Vinkel
Nederland

Openingsactie Wij zijn een service verlenend bedrijf op het gebied van alle interne 
transportmiddelen. Klanten zijn bij ons aan het juiste adres voor: 
service & onderhoud, veiligheidskeuringen,  
verkoop, verhuur en batterijenservice.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste

Wij zoeKen een collega die:
- Affiniteit heeft met heftrucks en interne transportmiddelen
-  Over technische vaardigheden beschikt  

(ook auto- en landbouwmechanisatie-monteurs zijn van harte 
welkom om te solliciteren)

- Enthousiast en gedreven is.
-  Representatief is en over goede communicatieve vaardigheden beschikt.

Wij bieden:
-  Een interessante en zeer afwisselende baan  

(zowel in de werkplaats als in de buitendienst).
- Mogelijkheid tot het volgen van vakgerichte opleiding.

geïnteresseerd?
Stuur uw schriftelijke sol-
licitatie met cv naar Bevers 
Heftruckservice t.a.v. 
de heer P. Bevers, 
Voltaweg 4, 
5482 TM Schijndel. 
Of e-mail naar pieter@beversheftruckservice.nl
Aanvullende informatie kunt u telefonisch inwinnen bij de heer P. 
Bevers tel.06-50955321

servicemonteur

WWW.beversheftrucKservice.nl

Vanuit een middenstandsgezin met vi-
sie, eerlijkheid en duidelijkheid groeide 
Peter van Uhm uit tot Commandant der 
Strijdkrachten. Een functie op het raak-
vlak van de dynamische en veeleisende 

militaire en politieke wereld. 
Generaal van Uhm neemt zijn gasten tij-
dens het seminar mee in zijn bevlogen 
verhaal met daarin de keerpunten in zijn 
carrière die hem hebben gevormd tot 
wie hij nu is. Met bijzondere anekdotes 
snijdt hij onderwerpen aan als leider-
schap, teambuilding en crisis, time- en 
stressmanagement.

Programma 
Tijdens het seminar wordt tevens het 
nieuwe programma van het Onderne-
merslokaal, seizoen 2014-2015, gepre-
senteerd. Na afloop van het seminar is 
er de mogelijkheid om tijdens een net-
werkborrel na te praten met andere aan-
wezigen.
Deelname is gratis, na inschrijving via 
de website www.ondernemerslokaal.nl. 
In tegenstelling tot wat eerder gecom-
municeerd is, start het seminar om 20.00 
uur, ontvangst met koffie en thee om 
19.30 uur.

Generaal Van Uhm te gast op 
seminar Ondernemerslokaal
HEESCH - Het Ondernemerslokaal nodigt alle ondernemers in Bernheze, Maas-
donk en Lith uit voor een inspirerend seminar met voormalig Commandant der 
Nederlandse Strijdkrachten generaal Van Uhm op woensdag 1 oktober in De Pas 
in Heesch. 
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Met deze lezing wil de heemkun-
dekring een bijdrage leveren aan 
de herdenking van de bevrijding 
van Heesch 70 jaar geleden. 
Heemkundekring ‘De Elf Rotten’ 
geeft aan Joop Thuring uit Heesch 
de gelegenheid die meest mar-
kante periode uit het midden van 
de vorige eeuw met betrekking tot 
de geschiedenis van Heesch op in-

dringende wijze op te dissen. 
Het intieme zaaltje van deze 
heemkundekring aan de Schoon-
straat, met een beperkte zitruimte 
- die speciaal voor deze gelegen-
heid wordt aangepast - gaat op 
donderdag 25 september, precies 
70 jaar na dat historisch aanvangs-
moment - om 19.45 uur open. Een 
kwartier later wordt met de lezing 

begonnen en daartussen staat nog 
een pauze gepland. 
Zondag 28 september is tussen 
13.00 en 17.00 uur ook de speciale 
gelegenheidstentoonstelling te be-
zoeken over dit markante en dra-
matische tijdstip, waarna Heesch 
heel snel veranderde. 
Locatie: de Heemschuur, Schoon-
straat 35 in Heesch.
Aanvang: 20.00 uur.
De entree voor niet-leden bedraagt 
€ 4,-, inclusief koffie of thee.

Lezing over slag om Heesch in 1944
HEESCH - Heemkundekring ‘De Elf Rotten’ verzorgt op donderdag 25 
september een lezing over de bevrijding van Heesch in 1944. 

Deze Heilige Mis werd voorgegaan 
door pastor Joost Jansen, de mu-
zikale begeleiding werd door het 
gildekoor uitgevoerd. 

Jeugdkoning Johan Dangé werd 
bedankt en de nieuwe jeugdko-
ning Sem Verhoeven werd geïn-
stalleerd onder luid applaus van de 
kerkgangers. 

Het moment van afscheid van gil-
dekoning Harrie van Kaathoven 
was een feit, waarna de nieuwe 
gildekoning René Habraken na de 
eed van trouw en het schreiden 
over het gildevaandel zich Gildeko-
ning 2014-2015 mocht noemen. 

Vendelhulde
Na de Heilige Mis werd door het 
gilde een vendelhulde gebracht 
aan de nieuwe gildekoning en 
jeugdkoning in de pastorietuin. 
Hierna begaf het gezelschap zich 
naar het gildehuis en was er ge-
legenheid tot feliciteren. Waar-
nemend burgemeester Peter van 
Boekel had een warm woord voor 
gildekoning René Habraken en 
jeugdkoning Sem Verhoeven. 

Het gildehuis zat propvol belang-
stellenden zoals familie, vrienden, 
kennissen en gildemensen uit Din-
ther én Heeswijk. Allen wilden de 
nieuwe koningen feliciteren met 

hun installatie. Het bevrijdingsfeest 
ging hier en daar van start, waar-
door de receptie minder uitliep dan 
in andere jaren.

rené Habraken geïnstalleerd als 
nieuwe gildekoning
HEESWIJK-DINTHER - Zondag 14 september klonken er ‘s ochtends om 
9.30 uur tromslagen en bazuingeschal in het nog slaperige Dinther. Het 
St. Barbaragilde was op weg om de afscheid nemende koning Harrie 
van Kaathoven af te halen en zo samen naar de te installeren koning 
René Habraken te gaan en deze te begeleiden naar de kerk. 

KBO Bernheze
KBO DiNTHer
Cultureel en zorgzaam

KBO-Dinther naar 
XXL expositie
HEESWIJK-DINTHER - Zoals ieder 
jaar brengt KBO Dinther weer een 
bezoek aan een museum. We heb-
ben dit jaar gekozen voor het Bra-
bants Museum in Den Bosch. 

Er is ontzettend veel te zien over 
de Brabantse rijkdom, geschiede-
nis, kunst en cultuur. Nu is er de 
tentoonstelling XXL over de grote 
gezinnen en het drukke leven van 
een huis vol broers en zussen. 
Velen van u zullen zich dat zeker 
nog herinneren. Ook de exposi-
tie ‘Plaatsen van herinnering’ met 
foto’s van interieurs van Wijnanda 
Deroo is een aanrader.
We vertrekken op vrijdag 19 
september om 13.00 uur vanaf  
CC Servaes met de fiets. We zijn 
rond 17.30 uur weer thuis.

De afstand is ongeveer 15 kilo-
meter. Kun je dit niet fietsen, dan 
mag je met de auto mee. Hiervoor 
betaal je € 2,- per persoon. Als we 
met meer dan 15 personen zijn 
krijgen we € 3,- p.p. groepskor-
ting.
Opgeven bij Anny van de Broek of 
mailen naar info@kbo-dinther.nl.

regel zorg met 
de Senior cliënt-
ondersteuner
BERNHEZE - Zorg of hulp(middelen) 
nodig? U regelt het via de Wmo 
2015, samen met de Senior Cliënt-
ondersteuner. 

Wie zorg of hulpmiddelen nodig 
heeft, of hulp bij het huishouden 
of de dagbesteding, kan zich vanaf 
1 januari 2015 melden bij de ge-

meente. Die bekijkt voor welke 
voorzieningen iemand in aanmer-
king komt.
De gemeente zal daarbij eerst kij-
ken wat u zélf of met behulp van 
uw omgeving kunt oplossen. Dat 
is wettelijk zo geregeld in de Wmo 
2015. In diezelfde wet is geregeld 
dat iedereen die met een hulp-
vraag naar de gemeente gaat, 
recht heeft op cliëntondersteu-
ning. Het is immers niet eenvoudig 
om in contact met de gemeente te 
zorgen dat u ook krijgt wat u nodig 
heeft. De cliëntondersteuner kan 
daarbij helpen.
Uitgangspunt bij alle veranderin-
gen is: ‘Ik doe zelf wat ik kan, wat 
ik zelf niet kan, doe ik samen en 
anderen doen wat ik niet meer sa-
men kan’. 
Over hoe cliëntondersteuning van-
af januari 2015 in Bernheze gere-
geld zal gaan worden, wordt nog 
overleg gevoerd.

Themamiddag 
KBO-Dinther
HEESWIJK-DINTHER - Voor alle 
senioren organiseert KBO Din-
ther weer een themamiddag. Deze 
is op woensdag 24 september in  
CC Servaes. Aanvang om 13.30 
uur met koffie/thee. Twee thema’s 
komen aan de orde: brandpreven-
tie en gezonde beweging voor ou-
deren.

Voor de pauze zet Tjerk de Laat 
van de Regionale Brandweer uit-
een hoe men zo veilig mogelijk 
kan wonen om brand te voorko-
men. De presentatie is interactief 
en vraagt om deelname uit het 
gezelschap. Alleen luisteren is er 
niet bij, hij gaat graag het gesprek 
aan met de aanwezige gasten. De 
voorlichting is gericht op de brand-
veiligheid in huis. Waar zitten de 

risico´s? Om hoeveel branden gaat 
het nu eigenlijk? Vallen daar veel 
slachtoffers bij? 

Wat komt de brandweer vaak te-
gen? Wat kunt u zelf doen om dit 
te voorkomen? Wat is de eigen 
verantwoordelijkheid van de bur-
ger? Wat is de verantwoordelijk-
heid van de brandweer?

Na de pauze komt Saskia van Uden 
(fysiotherapeut) uitleg geven over 
haar werk. 

Waarom is bewegen zo belangrijk? 
Wat is de meerwaarde van bewe-
gen onder begeleiding? Wat is de 
inhoud van het programma? Hoe 
krijgen we plezier in het bewegen? 
Een speciaal programma voor 
mensen van 55 jaar en ouder.

Welkom, het belooft een interes-
sante middag te worden!

‘DE WAARD ALLERLEI’
Keuze uit 10 mini voorgerechtjes (max. 4) € 9,50

En ook 10 mini toetjes (max. 4) € 7,50
Hoofdgerecht van de à la carte kaart.

Kijk op de site voor info en reservering www.restaurantdewaard.nl  - 0412-451755

GEZELLIG MET VRIENDEN OF FAMILIE

HET WAARDSE DRAAIPLATEAU 
van 8-20 personen € 31,- p.p.

5 voorgerechtjes, 2 soepjes, 5 hoofdgerechten en 
5 nagerechten. Dit per gang gepresenteerd op 

een groot ronddraaiend plateau.

GOUD VOOR 100 JAAR EXPERTISE 

DE LA SALLESTRAAT 8  5384 NK HEESCH   
T. 0412 624 855  WWW.CONNECT-ACCOUNTANTS.NL

 CONNECT VIERT 
GOUD, ZILVER, BRONS   

Voor Connect Accountants & Adviseurs is  
2014 een jubileumjaar. We vieren feest met  
vier jubilarissen. Goud voor een jubilaris met 
vijftig jaar vakkennis, een zilveren plak voor  
25 jaar en twee bronzen medailles voor  
12,5 jaar betrokkenheid bij onze organisatie. 

Vier topmensen, samen goed voor 100 jaar kennis, 
aandacht en betrokkenheid – dat zegt wel iets 

over onze organisatie. Over de stabiliteit van onze 
zakelijke dienstverlening, de betrouwbaarheid van 
ons maatwerk. Over onze persoonlijke aanpak bij 
financiële en fiscale ondernemersvragen. En over 
de prestaties die onze mensen leveren om het  
voor u helder en efficiënt te maken.

Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.connect-accountants.nl! 
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voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit

INfoRmEERt, boEIt 
EN INtEREssEERt
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BBe 2014: Feest voor ondernemend Bernheze
BerNHeZer BUSiNeSS eVeNT - 4 OKTOBer 2014

Als er één ding is wat je als onder-
nemer leert, dan is het wel het feit 
dat de klant Koning is. Altijd! Daar-
om is het een prettige traditie dat 
het Bernhezer Business Event voor 
één keer per jaar alle aandacht 
geeft aan de ondernemers in Bern-
heze. Om hen eens in het zonnetje 
te zetten. Met extra aandacht voor 
een select aantal genomineerden 
die op het Bernhezer Business 
Event gaan strijden voor de titel 
‘Bernhezer Ondernemer van het 
jaar’ en de aanmoedigingsprijs 
‘Jonge Bernhezer Ondernemer van 
het jaar’. 

SFeerVOL GrOeN DecOr
De organisatie van het Bernhezer 
Business Event is in haar nopjes 
met de feestlocatie van dit jaar. 
De familie Langenhuizen van Lan-

genhuizen Plant in Loosbroek, stelt 
haar prachtige bedrijfslocatie be-
schikbaar om een groen en sfeer-
vol decor te creëren voor de fees-
telijke ondernemersavond.

GeZeLLiG ‘LOUNGeN’
Een ondernemersfeest biedt alle 
gelegenheid om lekker te ontspan-
nen, maar bovenal wordt de gele-
genheid geboden om eens ‘n keer 
bij te praten met andere Bernhezer 
Ondernemers. Een sfeervolle loun-
gesetting - compleet met oude 
‘vintage’ bankstellen en stoelen - 
zal daar zeker aan bijdragen.

FOODPLaZa DOOr BerNHe-
Zer ‘SMaaKMaKerS’
Binnen de gemeente Bernheze zijn 
tal van smaakmakers actief. Bak-
kers, slagers, restaurants. Een aan-

tal van hen heeft zich bereid ge-
toond om hun vakmanschap in te 
zetten zodat de feestelijke avond 
vooral ook een smaakvolle avond 
wordt. 

eeN BeKrONiNG OP HeT 
ONDerNeMerScHaP
Hoewel het Bernhezer Business 
Event een feest van en voor Bern-
hezer ondernemers is, is de hoofd-
aandacht van de avond natuurlijk 
‘gereserveerd’ voor de prijswin-
nende ondernemers. De Bernhezer 
Ondernemer van het jaar én de 
jonge Bernhezer Ondernemer van 
het jaar. Enerzijds de bekroning 
van langjarig succesvol onderne-
merschap en anderzijds een aan-
moediging om vooral door te gaan 
op de weg die je als ondernemer 
ingeslagen bent.

in company

Een avond vol plezierige verrassingen  Foto: Marcel Bonte

Hallo Bernhezer Ondernemer... ben jij er ook bij?

Jaarlijks ontvangen we vele honderden Bernhezer ondernemers als 
gast op het Bernhezer Business Event. Daar zijn we als organisatie erg 
verheugd over. Toch zijn er ook nog tal van ondernemers die we ‘mis-
sen’. En dat is jammer. Want tenslotte organiseren we het voor alle 
ondernemers...dus ook voor jou. Dus, kom op! Reserveer een kaartje 
en laat je zien op het Bernhezer Business Event. Wat wil je nog meer? 
Een avondje netwerken én een avondje plezier...

Dank aan onze sponsoren en vrienden
Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend. Een ondernemersfeestje met 
honderden Bernhezer ondernemers. Op een betoverende feestlocatie. 
Met drankjes en overheerlijke culinaire verwennerijtjes. Met sfeervol 
en swingend entertainment. Met enkele bijzondere Bernhezer onder-
nemers in het middelpunt. Dat kunnen we natuurlijk alleen maar doen 
omdat zoveel mensen zich daarvoor inzetten. Een bestuur, werkgroe-
pen, vrijwilligers en ondernemers die hun tijd inzetten. Ondernemers 
die sponsorpakketten afnemen en een geldelijke bijdrage doen. Een 
dankjewel is dan ook zeker oBusiness Event.

Toegankelijke informatie BecO

Speciale gast was burgemeester 
Marieke Moorman, die samen 
met voorzitter Peer Verkuijlen de 
nieuwe website online zette. Ze 
roemde het initiatief en de kracht 
om samen met tientallen vrijwilli-
gers duurzaam aan de slag te gaan 
op weg naar een energieneutraal 
Bernheze. Volgens de burgemees-
ter is het van groot belang wat 
BECO doet. 

Het past ook prima in het duur-
zaamheidsbeleid van de gemeen-
te. Daarom zal wethouder Wij-
deven zeker nauw samenwerken 
met BECO, aldus de burgemeester. 
Mooi nieuws was dat het college 
net had besloten om als gemeente 
lid te worden van BECO. 

Daarmee loopt Bernheze echt 
voorop in Nederland. Ook de bur-
gemeester zelf gaf een goed voor-
beeld door ook als inwoner van 
Bernheze lid te worden.

Bewust
Volgens voorzitter Peer Verkuijlen 
doet dat er allemaal toe. “BECO is 
van én voor de inwoners van Bern-
heze. 
Er is nog heel veel te doen op het 
gebied van bewust omgaan met 
energie en vooral ook het gebrui-
ken van duurzame energie. Hoe 
meer leden, hoe meer draagvlak 
en mogelijkheden BECO heeft om 
die doelen te realiseren”, aldus de 
voorzitter.

Online
Afgelopen tijd is ook hard gewerkt 
aan een nieuwe website voor 
BECO. Dat was nodig om voor le-
den en alle geïnteresseerden meer 
en betere informatie te verstrek-
ken. Het resultaat mag er zijn. De 
website heeft een frissere uitstra-
ling en de informatie is heel toe-
gankelijk. 
Onder de knop ‘zonnepanelen’ 
komt binnenkort ook een reken-
module waarbij op eenvoudig 
wijze voor de betreffende bezoe-
ker doorberekend wordt of het 
interessant is om zonnepanelen te 
leggen. 

Er is informatie over de energiekof-
fer die leden tijdelijk in bruikleen 
krijgen en waarmee direct energie 
en kostenbesparing mogelijk is. Op 
de website stelt BECO bezoekers 
ook in de gelegenheid om via een 
onafhankelijke dienst een vergelij-
king tussen energieleveranciers te 
maken, waarna eventueel beslo-
ten kan worden om over te stap-
pen. Dat en nog veel meer is op de 
BECO website te vinden. 

Zie: www.bernhezerenergie.nl

BERNHEZE - Het Energiecafé van de Bernhezer Energiecoöperatie (BECO) in het Willibrordcentrum in Hees-
wijk-Dinther was een groot succes. Centraal stond de introductie van de warmtepomp, die in de toekomst 
steeds meer toegepast zal gaan worden.

Ik ben er bij! 
Jan Maas

in company

Oud winnaar en trotse 
sponsor van het Bernhezer 
Business Event

4 oktober
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Graafsebaan 44 Heesch  |  Telefoon 0412 - 45 92 95  |  www.tegelhalheesch.nl

299,00

269,00 259,00

TOILETSET

LIGBAD VIRGINIA

LIGBAD PLAN

SPONSOREN: Alette fotografie, Autoschade Nistelrode, Badkamermarkt, Bernheze 
Media, Bouwbedrijf Berghege, Connect Accountants, De Winter media groep, 
depostBode, Dijkhoff Grondwerken, Factor64 Visie en Strategie, Gemeente bernheze, 
Heerkens Groente & Fruit B.V., Hermes Machinale houtbewerking, Houthandel 
Van der Heijden Heesch, IBN, Juice webbureau, Karwei, Kringloopbedrijf Bernheze, 
Langenhuijzen glas, Langenhuizen Plant, Lorijn Horeca, Maas Coating Group, Nellen 
Schoonmaak, OOVB adviseurs en accountants, Orca Group, Rabobank Bernheze 
Maasland, Restaurant ‘t Bomenpark, Rob van den Berg, Strijbosch, Tonny Wiegmans, 
C1000, V&S Autenthiek Bouwen, Van Bakel Elektro, Van Heugten & Partners, Van 
Munster Recyclers, Van Soest & Partners, Van Tilburg Mode en Sport, Weerdenburg 
Web Works, Wetering cultuurtechniek, Wihabo, X2com, XRC services.

VRIENDEN: Alferink OpticiÎn, Bernheze Makelaars & Adviseurs, Bosch & Van Oers 
Bouwkundigen, BouwOort Betoncentrale, Buro Tweevoud, Cinergie Groep B.V., Hans 
van Oort, Hedi Meubelen, Jos Wingens Herenhaarmode, Kees van Iersel, Marcel Bonte, 
ONS energiecollectief B.V., Optimisd, Printpoint Displays, Rˆsler Benelux B.V., Solving 
Efeso, ‘Traject, Van Happen Containers, Van den Akker Mercedes Uden, Van Mook 
Beveiliging, Vitaro - Robot grasmaaiers, Wijenberg Autobedrijf.



Woensdag 17 september 201424 
  

Datum:
Donderdag 25 september 2014 van 18.30 – 22.30 uur.
Entree:
€ 3,00 incl. comsumptie.
Locatie:
de Pas, de Misse 4 in Heesch, tel. 0412-451634
Voor info:
Marinda Vos, marinda@de-pas.nl

DonDERDaG 25 SEPTEmBER

Ladies e(n)Vent - dé lifestylebeurs waar 
mannen meer dan welkom zijn

In de sfeervolle theaterzaal maakt 
de tribune plaats voor de stands. 
Sponsoren van De Pas zijn verte-
genwoordigd maar ook vele ande-
re deelnemers vullen deze beurs. Er 
is veel te zien op het gebied van 
schoonheid, verzorging, gezond-
heid, dieetadvies, educatie, foto-
grafie, sieraden, bloemen, woon-
accessoires, sport, zien en horen, 
kleding, tassen, sieraden, shawls. 

De tattooshop vertelt u alles wat 
u wilt weten; u kunt het zelfs er-
varen. De website vermeldt welke 
deelnemers er allemaal aanwezig 
zijn. 
Tevens zijn er proeverijen, waarbij 
genoten kan worden van kleine 
culinaire hapjes en drankjes en er 
vinden deze avond diverse work-
shops plaats met een creatieve, 
een leerzame of spirituele invul-

ling. Op de avond zelf kan er inge-
schreven worden. 

PriJZeN
Op deze avond zijn drie fantasti-
sche prijzen te winnen.De hoofd-
prijs is een reischeque van € 250,-, 
beschikbaar gesteld door Vakanti-
eXperts TravelTeam uit Oss. 

De gelukkige winnaar van de 

tweede prijs gaat met een Nieuwe 
Najaarslook van Van Herpen Haar-
mode/Bijoux naar huis en de derde 
prijs is een Vriendinnen Fotoshoot 
gemaakt door Marcel Bonte Foto-
grafie.

De beurs is te bezoeken van 
18.30 tot 22.30 uur, De Misse 4 in 
Heesch.

Entree bedraagt € 3,- incl. con-
sumptie. Kaartjes zijn te reserveren 
via: www.de-pas.nl

Voor meer informatie mail naar 
info@de-pas.nl.

HEESCH - De tweede editie van het Ladies E(n)Vent vindt op donderdag 25 september plaats 
in De Pas in Heesch. Gebaseerd op het succes van vorig jaar en de vele positieve geluiden 
organiseren de initiatiefnemers met plezier ook dit jaar deze lifestylebeurs, waar vrouwen 
én mannen welkom zijn. 

Ladies
E(n)VENT

Maak kanS oP Mooie Prijzen!

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

WorkSHoPS

WWW.De-PaS.nL

Ladies
DonDerDag 25 september 2014

1e prijs: Reischeque t.w.v. € 250,- 
van VakantieXperts travelteam oss - www.vx.nl/travelteam  

2e prijs: Nieuwe Najaarslook t.w.v. € 97,-
door Van Herpen | Haar en Bijoux  

3e prijs: Vriendinnen Fotoshoot t.w.v. € 75,- 
door Marcel Bonte fotografie

Weijen 16  |  5388 HN Nistelrode  |  0412 610071

Wolletjes is natuurlijk ook aanwezig op het Ladies E(n)vent in De Pas te Heesch. 
Kom gezellig langs en kijk wat we allemaal te bieden hebben.  

Voor deze gelegenheid hebben we kant en klaar pakketten gemaakt. Een mooie 
Southbay sjaal van tweedgaren of in de mooie Jaipur. Een leuke omslagdoek gebreid 

in gerstekorrel van Punto van Katia en nog veel meer. Daarnaast hebben we de 
nieuwe winterboeken van Phildar Katia en Bergerac de France. Voor ieder wat wils.

Tijdens het Ladies E(n)vent geven wij ook een workshop armbreien. 
Ook voor de hakers onder ons een kleine workshop in het maken van gehaakte 
versiering voor tafellichtjes. Dus genoeg reden om langs te komen bij Wolletjes. 

We zien je graag bij ons in de stand.

Beautysalon La Vida
Beautysalon La Vida, een schoonheidssalon met 20 jaar ervaring, zowel in binnen- als 
in buitenland. Dit jaar willen wij nog meer mensen bereiken door mee te doen aan de 
Beauty Award. Vaak hoor ik nog: “Zitten jullie hier pas?” “Wat een leuke salon, ik wist 
niet dat jullie hier zaten en zoveel behandelingen hadden?”

Dus mannen en vrouwen: kies uit tien verschillende gezichtsbehandelingen, microder-
mabrasie, permanente make-up (ook de nieuwste hairstroke en mesjestechniek) mas-
sages, pedi- en manicure, wimperextensions, harsen, acne behandeling, injectables door 
een arts. 

Nieuwsgierig geworden? Ontvang tegen inlevering van deze advertentie een 
korting van € 5,- (1 per persoon, geldig tot 31 oktober 2014).

Donderdag 25 september in De Pas in Heesch

Beauty Award. Vaak hoor ik nog: “Zitten jullie hier pas?” “Wat een leuke salon, ik wist 

sages, pedi- en manicure, wimperextensions, harsen, acne behandeling, injectables door 

Donderdag 25 september in De Pas in Heesch
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Geopend van 12.00 – 17.00 uur
Bij aankoop vanaf € 50 een attentie

‘t Dorp 86a
Heesch

Aanwezig op Ladies E(n)vent 
met kleding en woonaccessoires

Bosschebaan 23 - 5384 VX Heesch - 0412 40 70 30
heesch@heesch.lifeandgarden.nl - www.lifeandgarden.nl

Openingstijden ma./vr. 9.00-18.00 uur 
vrijdag koopavond tot 21.00 uur en zaterdag 9.00-17.00 uur

Zondag open 
van 12.00 tot 17.00 uur

Sport – Inn
Bewegings- en afslankstudio

Kleine sportschool met vele mogelijkheden
onder persoonlijke begeleiding

Elma v.d. Wielen - Kampstraat 6 - Heesch
Tel. 0412-455353 - www.sport-inn.info

Power Plate
Cardiotraining
Vacutraining
Voedingsadvies

ACTIE:
Tijdens Ladies E(n)vent op 25 september

Mooie korting met de Power Plate

Datum:
Donderdag 25 september 2014 van 18.30 – 22.30 uur.
Entree:
€ 3,00 incl. comsumptie.
Locatie:
de Pas, de Misse 4 in Heesch, tel. 0412-451634
Voor info:
Marinda Vos, marinda@de-pas.nl

DonDERDaG 25 SEPTEmBER

Schoonheidsspecialiste

Jeanette van Haaren

Bleekloop 6 - 5384 WW Heesch
0412-483217 - 06-28586629

Le Salon Jeannette

De stand van Thuisschoonmaken.nl tijdens Heesch Presenteert

Donderdag 25 september in De Pas in Heesch

Kleinschalig en persoonlijk: 
Sport-inn 
De kleinschaligheid van Sport-Inn trekt steeds meer mensen. Bewegen en gezonde voeding zijn be-
langrijk om gezond en fit te blijven, weten we.

Maar niet iedereen houdt ervan naar grote sportscholen te gaan. Verlegenheid, overgewicht, onzeker-
heid of andere redenen kunnen aanleiding zijn om in een klein groepje te sporten. Eigenaresse van 
Sport-Inn is Elma van der Wielen. Zij geeft vakkundige en persoonlijke begeleiding bij het trainen met 
de Power Plate (trilplaat) voor optimale doorbloeding, cardioapparaten voor conditie en/of vetver-
branding, vacuümtraining voor ‘een maatje minder’ en vacuümmassage voor afname van cellulitis. 
Elma geeft ook persoonlijk voedingsadvies. 

Meer informatie tijdens Ladies E(n)vent of www.sport-inn.info.

Shoppen bij Life and Garden voor 
sfeer binnen en buiten
Met de komende herfst is het weer genieten van alle sfeerartikelen die Life and Garden voor u in 
de aanbieding heeft om een sfeervolle woonomgeving te creëren.
Zowel voor binnen als buiten biedt het tuincentrum in Heesch u een scala aan artikelen die een 
kleurrijke aankleding geven aan tuin, terras en kamer. 
Om u alvast in de stemming te brengen, heeft Life and Garden, tijdens het komende Ladies E(n)
vent in De Pas in Heesch op donderdag 25 september, een sfeerpresentatie ingericht. Hier kan  
elke bezoeker alvast kennismaken met diverse mogelijkheden om zijn of haar omgeving in te 
richten. Ook voor het opdoen van ideeën is het interessant om de stand van Life and Garden te 
bezoeken.
Op het tuincentrum is nu volop keuze om inkopen te doen voor een kleurrijke herfst en niet te 
vergeten de bloembollen die nu in de grond gaan en die in het voorjaar een waar kleurenfestival 
van uw tuin kunnen maken.
Tuincentrum Life and Garden; vanaf nu ook elke zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur geopend.
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Vanuit een sfeervol 
ingerichte locatie in 
Oss met speci� eke 
reisbeleving verzorgen 
Mariëlle van Boekel en 
haar 3 specialisten uw 
vakanties, groepsreizen 
en/of zakenreizen.

Bel 0412 -654 800 

en ervaar zelf dat
VX TravelTeam

héél veel extra’s biedt!

HÈT REISADVIESBUREAU VOOR 
TOERISTISCHE REIZIGERS, DIE:

Walstraat 40, 5341 CK  Oss
www.vx.nl/travelteam

• Hoge eisen stellen aan 
deskundige informatie

• Een reis willen die in alle 
opzichten goed, maar 
niet duurder is

• Gesteld zijn op privacy 
en service

• Aan de balie, telefonisch, 
per mail, online of 
tijdens een afspraak 
hun reservering willen 
regelen.

Haarwerken voor vrouwen 
tijdens en na chemobehandeling!

www.livage.nl                      06 - 243 94 158     Anita Vos

Wat maakt LiVage Oss en omstreken uniek:
 �  wij komen bij u thuis

 �   persoonlijke begeleiding

 �   maximale vergoeding

 �   3 werkdagen levertijd

 �   100% klanttevredenheid

 �   langdurige nazorg

Haarwerken voor vrouwen 
tijdens en na chemobehandeling!

www.livage.nl                      06 - 243 94 158     Anita Vos

Wat maakt LiVage Oss en omstreken uniek:
 �  wij komen bij u thuis

 �   persoonlijke begeleiding

 �   maximale vergoeding

 �   3 werkdagen levertijd

 �   100% klanttevredenheid

 �   langdurige nazorg

‘t Dorp 68, 5384 MC Heesch - telefoon 0412 - 45 13 32

www.haarmode-byouxvanherpen.nl

Tijdens het Ladies e(n)vent 
Demonstratie bruidskapsels 

en bruidsmake-up

workshops, bruids- en gelegenheids make-up
permanente make-up, wimperpermanent

Nieuwe Erven 7  5384 TA   Heesch    
tel 06 - 21644798    info@bbyr.nl          www.bbyr.nl  

www.klederij.nl

+31 (0)6 55 865 867
Heesch

Nieuwe
ruime 

locatie
’T DORP 30D
(2e etage)

Informeer 

naar onze 

naailessen!

Wilhelminaplein 41
5384 KP Heesch
0412-647777
www.beautysalonlavida.nl

KOSMETIEK

Livage 
“Iedere vrouw is uniek en verdient een persoonlijke bege-
leiding bij haar haarproblemen. Daarom werk ik met het 
LiVage zorgplan. LiVage ‘ontzorgt’ haar klanten geduren-
de het hele traject in de eigen vertrouwde omgeving. Ik 
bezoek mijn klanten thuis. 
Na een kennismakingsgesprek, zoek ik samen met de klant 
naar oplossingen voor de ontstane haarproblemen en naar 
de bijbehorende producten die passen bij de persoonlijk-
heid van de klant. Want geen vrouw is hetzelfde. Ik geef 
ondersteuning, begeleiding en nazorg tot het eigen haar 
weer aangroeit. 

Ook kan ik de klant helpen met het aanbrengen van make-
up om de wenkbrauwen en ogen er zo natuurlijk mogelijk 
uit te laten zien en het totaalplaatje zo compleet mogelijk 
te maken”, Anita Vos.

Mannen zijn 

meer dan 

welkom

uit te laten zien en het totaalplaatje zo compleet mogelijk 
te maken”, Anita Vos.
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Pannen-
koeken
doos à 15 stuks
Veldt

Normaal 7,95

Vleeskroket
20%
doos à 16 stuks
Diepvriesspecialist

Normaal 4,95

Beste prijs

Kleintje 
snack
doos à 96 stuks
Diepvriesspecialist

Normaal 9,99

Vriesvers 
fruit
Op alle zakken 
van Greens

zak à 450 gr.
Greens 

Normaal 1,89 / 3,49

7,49
Snack

Dessert

Snack

Snack

Roomijs-
bekers
doos à 10 stuks
Pikoli

Normaal 2,59

Handijs

Panini
ham-kaas, tonijn, 
geitenkaas, 
of kip-pesto
doos à 4 stuks 
Niko’s

Normaal 7,95

Lunchsnack

Kibbeling
zak à 750 gr.
Diepvriesspecialist

Normaal 7,49

Lasagne verdure, 
bolognese, 
of canneloni 
ricotta/spinazi
bak à 330 gr.

Barilla

Normaal 3,99

Hoofdgerecht

Helmond | De Hoefkens 1B | T: 0492-544407  Veghel | Gasthuisstr. 36 | T: 0413-344004  Deurne | Milhezerweg 19 | T: 0493-320051
Aanbiedingen alleen geldig in de Diepvriesspecialist winkels zolang de voorraad strekt, 

van woensdag 17 sep. t/m dinsdag 23 sep. 2014. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. 

www.diepvriesspecialist.nl

2,79 1,995,99

30%
korting

www.adcommunicatie.nl

Op al onze ambachtelijke 
bami- of nasi snacks
8 varianten

schaal à 4 stuks
Normaal 2,25 / 4,25 
Diepvriesspecialist

5,99 4,99

3,19

nieuw

0,33
per stuk

Lekker
met 

pannen-
koeken

0,20
per stuk

30%
korting

Heeswijk-Dinther loopt uit voor première film HaDee 24/24

Fotograaf Jacques Worms maak-
te de foto’s die in het boek over 
Heeswijk-Dinther terug te zien 
zijn. Voor de première van de film 
deed hij op het podium zijn verhaal 
aan presentatrice Heleen van de 
Veerdonk. Bij het maken van kiek-
jes bij Kasteel Heeswijk ging er wat 

mis. Jacques viel mét camera in het 
water, waarna hij zonder gezien te 
worden zijn weg zocht naar huis. 
“Mijn camera? Die doet het helaas 
niet meer”, vertelt hij.
Het eerste boek – dat een kleine 
tweehonderd pagina’s telt in plaats 
van de in eerste instantie afgespro-

ken 64 – werd door Ardith Man-
ders en Harry Mikkers overhan-
digd aan Tiny van der Aa. 

In de HaDee-film vertelt zij emoti-
oneel over haar demente man, die 
de première door zijn ziekte helaas 
niet bij kon wonen. 

Ondoenlijk
Frits Buijs was - samen met Frans 
van Lokven - verantwoordelijk 
voor de montage van de film. 
Ruim 28 uur aan materiaal, waar-
van zo’n anderhalf uur ingezonden 
beelden, is ingekort tot 42 minu-
ten. 

“Om een film te maken van 24 
minuten was ondoenlijk. Er zijn zo 
veel leuke stukjes.” Het selecteren 

van de beelden was lastig en op 
grappige wijze bood Frits hiervoor 
zijn excuses aan: “Wie gefilmd 
is maar niet in de film voorkomt, 
moet mij straks maar even aan-
spreken. Dan vertel ik je waarom jij 
eruit bent geknipt!”

De ‘spin in het web’ Nadja van 
Driel sprak over een zeer geslaagd 
project. “Het is helemaal goed ge-
gaan.”

HEESWIJK-DINTHER - Stralend van geluk keken de vrijwilligers van HaDee 24/24 toe hoe de tent steeds voller 
werd. De vele uren die zij kwijt waren aan plannen, opnemen en monteren van de film en het fotograferen en 
schrijven van het boek zijn vrijdag 12 september terugbetaald tijdens de première van de film HaDee 24/24.

‘een film maken 
van 24 minuten was 
ondoenlijk’

Een komen en gaan van gasten in feestelijke kleding  Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Lianne Gabriëls en Marcel van der Steen

Mevrouw Hulsman
winnares ToerMee

HEESWIJK-DINTHER - Mevrouw Hulsman ontving af-
gelopen woensdag haar door Van Esch Tweewielers be-
schikbaar gestelde fiets. Tijdens de 38e ToerMee op 7 
september van de Koninklijke Fanfare fietsten bijna 400 
fietsliefhebbers door de omgeving van Heeswijk. 

De populaire fietstocht, al jarenlang gesponsord door Van 
Esch Tweewielers, zorgt elk jaar voor fanatieke fietsliefheb-
bers die twee doelen voor ogen hebben: sponsorgeld voor 
nieuwe fanfare instrumenten verzamelen en meeloten 
naar de nieuwe fiets.

edwin Kling loopt de 
Jungfrau Marathon

ZWITSERLAND/NISTELRODE - Zaterdag 13 september 
liep Edwin Kling uit Nistelrode voor de 3e keer de Jung-
frau Marathon in Zwitserland. Een geweldige prestatie.
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Canadabaan 10 5388 rt Nistelrode 
tel: 0412-613320 
E-mail: info@steencentrum.nl

www.steencentrum.nl

Canadabaan 10 5388 Canadabaan 10 5388 
t

www.steencentrum.nl

t

SIErBEStrAtING • tUINtEGELS • MEGAtEGELS
NAtUUrStEEN • tUINVErLICHtING • tUINHOUt
tUINHUISJES  • BLOKHUttEN EN MEEr

ZATERDAG 20 SEPTEMBER
GROTE OPRUIMING
ALLEEN DEZE ZATERDAG
HOGE KORTINGEN!

GRATIS  adv ies 
 van een gerenommeerde hovenier

WORKSHOP  afvoegen voor  ieder
   type bestrat ing -  tegels :
              NOOIT MEER ONKRUID ! 
   Aanvang 14 uur.

Een lEUKE ATTENTIE  b i j  e lke  order !

Mevrouw Hulsman
winnares ToerMee
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Bernheze sportief

We voorzien u graag van een hapje en drankje.
Wij verzorgen voor u ook een sport- of feestmiddag/avond

Sportcafé de Zaert
Heilige Stokstraat 1 - Heeswijk-Dinther - 06-42968565

Na ’n uurtje sporten nog even ontspannen?

Prinses Irene begon ongeconcen-
treerd aan de wedstrijd, het waren 
dan ook De Merels die op 0-1 kwa-
men met een afstandsschot. Laura 
van de Ven trok de stand gelijk, 
waarna Marina van Venrooij van 
afstand 2-1 maakte en 5 minuten 
later scoorde Linda van Tilburg 3-1 
uit een korte kans. Daarna was er 
opnieuw een periode zonder doel-
punten. Prinses Irene had kansen, 
maar was niet effectief genoeg en 
wanneer je zelf vergeet te scoren, 
doet de tegenstander dat, Merels 
maakte 3-2. Dit stelde orde op 
zaken, Prinses Irene was weer bij 
de les. Lotte Wilbers rondde een 
doorbraak af, Linda van Tilburg 
scoorde uit een korte kans, en vlak 

voor rust kon Linda van Venrooij 
dat kunstje herhalen. Er werd in 
Nistelrode met 6-2 gerust.

Balverlies
Na rust was prinses Irene weer niet 
scherp genoeg. Lieke van Griens-
ven schoot raak, maar de aanval 
leed te gemakkelijk balverlies, wat 
De Merels de mogelijkheid gaf om 
terug in de wedstrijd te komen 
tot 7-4. Daarna liep Prinses Irene 
uit naar een 12-5 voorsprong. De 
verdediging van Prinses Irene deed 
goed werk. De belangrijkste aan-
valsters van De Merels werden zo-
als in de voorbereiding besproken, 
volledig uitgeschakeld en scoorden 
niet. De einduitslag was 15-6.

Korfbalsters 
Prinses irene winnen

NISTELRODE - Prinses Irene speelde zondagmiddag tegen promovendus 
De Merels uit Melderslo. Na het minimale verlies tegen koploper Altior, 
was het vandaag zaak om de twee punten in Nistelrode te houden.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

HAARLEM/OSS - Het pupillen A 
team van Van Buel Sports heeft 
zaterdag 13 september een derde 
plaats weten te bemachtigen tij-
dens het Spaarnetoernooi in Haar-
lem. 

Het nog jonge team wist zich in 
het sterke deelnemersveld goed 
staande te houden en versloeg in 
de strijd om het brons het team 
van Kenamju met 5-2. Het pupil-
len B team kwam ook sterk in actie 
maar moest genoegen nemen met 
een 5e plaats.

Opnieuw 
brons voor Van Buel Sports

budo

HVcH alleen in de tweede 
helft sterker dan Gestel
HEESCH – HVCH moest zondag 
tegen Gestel, voor velen kampi-
oenskandidaat nummer 1, met 3-1 
het onderspit delven. 

HVCH heeft nog nooit eerder zo’n 
sterke tegenstander in de compe-
titie ontmoet. De ploeg kreeg in 
deze wedstrijd nog wel de eerste 
kans, maar na vijf minuten was het 
al 1-0 voor Gestel. 

Vijf minuten later maakte Berr Gib-
bes de 2-0. Nu een schot vanuit 
stand, maar wel weer erg nauw-
keurig. De Heesche ploeg wist 
toen dat het een lastige wedstrijd 
ging worden. HVCH groef zich 
echter niet in en bleef voetballen. 
Voor rust werd het echter nog 3-0 
door Nelemans. 

Strijdbaar
Normaal gesproken is de wedstrijd 

dan wel gespeeld, maar HVCH 
kwam strijdbaar de kleedkamers 
uit en speelde een puike tweede 
helft. Er kwamen kansjes en een 
kwartier na rust was er het eerste 

tastbare resultaat. Bas van de Star 
frommelde de 3-1 binnen. On-
danks dat HVCH een groot deel 
van de tweede helft het overwicht 
had, werd er niet meer gescoord. 

voetbal

HEESWIJK-DINTHER - Altior 1 
speelde zondag 14 september een 
uitwedstrijd tegen Oranje-Wit in 
Leunen. Al snel in de eerste helft 
bleek dat de thuisploeg de over-
winning niet zomaar prijs zou ge-
ven. 

Altior ging teveel mee met het 
fysieke spel van de oranje-witten 
en de eerste helft ontaarde in iets 
wat meer weg had van rugby dan 
van korfbal. De ruststand was 2-4. 
Coach Jan van der Pas bracht in de 
rust orde op zaken en droeg zijn 
team op om beter om te gaan met 

de onsportieve manier van spelen. 
Altior startte de tweede helft met 
veel rust in het spel en hierdoor 
lukte het om de wedstrijd korfbal-
lend naar de eigen hand te zetten. 
De thuisploeg brak en wist geen 
overtuigend spel meer neer te zet-
ten. Altior deed dat wel en won 
uiteindelijk met 4-11. 

Klimroos 2 – Altior 2: 4-7
SVOC ’01 2 – Altior 3: 6-4
Miko ’76 2 – Altior 4: 4-10
SCMH 4 – Altior 5: 10-5
Ajola/De Wilma’s MW2 – Altior 
MW1  7-7

Ajola/De Wilma’s R1 – Altior R1: 
2-2
Oranje Wit A1 – Altior A1: 5-6
Geko A1 – Altior A3: 4-7
Altior B1 – MOSA ’14 B1 : 6-3
Flash C1 – Altior C1: 2-15
Altior C2 – Flamingo’s C1: 3-3
Altior D1 – Swift D3: 15-1
Corridor E1 – Altior E1: 5-4
Altior E2 – De Korfrakkers E2: 2-8
Altior E5 – Altior E3: 1-21
De Korfrakkers E6 – Altior E4: 6-5
De Korfrakkers F2 – Altior F1: 15-3
Be Quick W1 – Altior W1: 3-1.

Overtuigende zege voor altior korfbal
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Prinses irene vergeet zichzelf te belonen
NISTELRODE - Prinses Irene en 
BVV speelden, mede door toe-
doen van een uitstekende arbiter 
Hoeks, zondag een aantrekkelijke 
wedstrijd op sportpark De Schel-
len. De ploeg uit Nistelrode wist 
het goede spel niet te belonen.

De mannen van ‘Van Tilburg Mode 
& Sport’, waren - zeker in de 
tweede helft - heer en meester. Ze 
konden echter een aantal 100% 
kansen niet verzilveren, mede door 
geweldig keeperswerk van BVV-
doelman Erik Poelstra. Hij was het 
vooral die de Bosschenaren op de 
been hield. De 1-1 eindstand was 
al bij de rust bereikt. Na 30 minu-
ten scoorde BVV spits Christoffel 
de Rouw 0-1. Martijn van Vught 
kopte 10 minuten later de eind-
stand op het scorebord. 

voetbal

Voetbalsters 
Prinses irene 
krijgen te weinig

NISTELRODE - Het sterk verjongde 
eerste vrouwenelftal van Prinses 
Irene heeft haar eerste wedstrijd in 
de nieuwe competitie niet in winst 
om kunnen zetten. In Etten Leur 
werd bij DSE met 0-2 verloren. 

Daarmee deed het team van coach 
Ronald Couvreur zichzelf tekort, 
want het had gewoon recht op één 
punt. Nadat het na drie minuten al 
1-0 stond door een verdedigings-
fout, bleef Prinses Irene wel het 
beste van het spel houden. Dat 
strafte DSE in de 88e minuut af, 
waardoor een ongelukkige 2-0 ne-
derlaag werd geleden.

voetbal

Wijkagent
WiM KLUeSSJeN

www.mooiheesch.nl
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Bernheze sportief

Mixed Hockeyclub Heesch 
passeert de grens van 400 leden

Na het afscheid vorig seizoen van 
een aantal bestuursleden is er nu 
een bijna volledig nieuw bestuur 
aangetreden. Annemiek van Gruijt-
huijsen, Pieter van der Velden, 
Maarten Peters, Adjan Banken en 
Ton de Visser vormen het nieuwe 
bestuur van deze sportieve en ge-
zellige vereniging. Ton de Visser 
vertelt: “Wij hebben er als nieuw 
bestuur ontzettend veel zin in om er 
door een goede organisatie voor te 
zorgen dat al onze leden niet alleen 
goede hockeyprestaties leveren, 
maar ook veel plezier hebben sa-
men. MHC Heesch is een club waar 
je lekker kunt hockeyen en waar je 
je thuis voelt.”

Opfrisbeurt
Alle vrijwilligers zijn nu druk in de 
weer om de vele nieuwe leden te 
verwelkomen, planningen te maken 
en instructies te geven. Met meer 
dan 50 trainers zijn de 35 teams al 
volop aan het trainen en met even-
zoveel coaches starten de teams ko-
mend weekend aan de competitie. 

Ook krijgt het clubhuis momenteel 
van buiten een grote opfrisbeurt. 
Muren, kozijnen en luifels krijgen 
een nieuwe kleur en het buitenter-
rein wordt anders van opzet. Be-
langstellenden die willen weten of 
de hockeysport wellicht iets voor ze 

is, zijn van harte welkom een paar 
keer mee te trainen. Aanmelden kan 
via: www.mhcheesch.nl. Uiteraard 
ontvangt MHCH ook graag ieder-
een op de club om het vernieuwde 
clubhuis en de sportieve prestaties 
van de teams te bekijken.

hockey

V.l.n.r.: Ton de Visser, Pieter van der Velden, Annemiek van Gruijthuijsen, 
Maarten Peters en Adjan Banken

HEESCH - De Mixed Hockeyclub Heesch telt dit seizoen voor het eerst ruim 400 leden. Zo worden er naast 
de jeugdelftallen nog twee extra (jong) volwassen elftallen opgesteld. Daarnaast zijn er uiteraard nog vele 
vrijwilligers actief om wedstrijden, trainingen en vele andere activiteiten goed te laten verlopen. 

Heeswijk startte in nieuwe tenues 
gesponsord door Gebr. Dijkhoff en 
Viking Entertainment. Direct na de 
aftrap lieten de gasten het balbezit 
aan de blauw-witten. 
Het duurde ruim 20 minuten tot 
de gastheren ook daadwerkelijk 
gevaarlijk werden. Na een voor-
zet van Tips kopte Van Dijke te-
gendraads in, maar doelman Van 
de Heijden redde knap. Ruim tien 
minuten voor rust scoorde Dennis 
Wijgers de 0-1. 

Na rust ging Heeswijk op zoek 
naar de gelijkmaker. Çetin Alp-
dogu was in de ploeg gekomen 
voor Rob Tips en dit leverde direct 
gevaar op. In de 52e minuut werd 
Wouter van Dijke gevloerd in het 
Geffense strafschopgebied en hij 
ging zelf achter de bal staan, maar 
schoot de bal vanaf elf meter over 
het doel van Van de Heijden. Niet 

veel later werd de middag voor 
Van Dijke nog vervelender. Na 
een duel om de bal kreeg hij zijn 
tweede gele kaart van de middag 
waardoor Heeswijk ruim een half 
uur met tien man de achterstand 
moest proberen om te buigen. De 
ondertal-situatie bracht nieuwe 
krachten bij de gastheren naar bo-
ven en met name bij invaller Alp-
dogu. 

Na 65 minuten ging hij goed door 
over links en schonk hij Danny 
Aarts een niet te missen kans, 1-1. 
Een kwartier voor tijd krulde Alp-
dogu de bal met rechts prachtig 
over Van de Heijden in de lange 
hoek voor een 2-1 voorsprong. 

Daarna beperkte Heeswijk zich tot 
verdedigen, maar doelman Lunen-
burg werd niet meer echt op de 
proef gesteld.

Heeswijks tiental
Çetin Alpdogu zorgt voor winst

voetbal

HEESWIJK-DINTHER - Heeswijk mocht dit weekend in eigen huis aan-
treden in de derby tegen Nooit Gedacht uit Geffen. Het werd een 2-1 
overwinning voor de thuisploeg. 

Korloo maatje te 
klein voor BMc
LOOSBROEK - De korfbalsters 
van Korloo uit Loosbroek verloren 
het competitieduel van het Berli-
cumse BMC met 18-6.

De wedstrijd werd al snel door 
BMC bepaald en Korloo keek al 
vroeg in de wedstrijd tegen een 
achterstand aan. De aanvallen van 
Korloo waren kort en er kwamen 
weinig kansen uit. In de rust stond 
de ploeg met 7-0 achter.

Na een goede peptalk in de rust 
wist Korloo in de tweede helft 
meer kansen te maken en ook be-
ter af te ronden. Maar BMC bleef 
niet achter en liep uit naar 18-6.

korfbal
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Vinkelsestraat 70A - 5383 KM  Vinkel - 0412-456172 - info@jpallroundict.nl 

www.jpallroundict.nl 

Uw zakelijke ICT beheerder 
Specialist in zakelijke en grootschalige WIFI netwerken

Wilt u graag vergelijken met andere automatiseerders 
of heeft u een langlopend probleem 

wat wij kunnen oplossen voor u? 

Neemt u dan contact met ons op!

Zakelijke dienstverlening

LOOSBROEK - WHV heeft in een 
leuke wedstrijd laten zien dat het 
een maatje te groot was voor Ruw-
aard uit Oss. Vooral in de eerste 
helft was WHV oppermachtig. 

Al in de vijfde minuut was het 
raak voor WHV. Roel Lunenburg 
scoorde na een goede aanval van 
WHV de 1-0. Ruwaard was de weg 
kwijt en WHV zette de tegenstan-
der vast. In de tiende minuut was 
het alweer raak. Yorrick van de 
Rakt scoorde de 2-0. WHV drukte 
door en de ene na de andere aanval 
werd goed uitgespeeld. In de 21e 
minuut scoorde Roel Lunenburg 
de 3-0. Hierna was de wedstrijd ei-
genlijk al beslist. Ruwaard was on-
machtig en kon geen vuist maken 
tegen WHV. Voor rust scoorde Ha-
rold Lunenburg nog de 4-0 en Thijs 

Lunenburg de 5-0. Na rust was het 
een heel andere wedstrijd. WHV 
geloofde het wel en Ruwaard profi-
teerde van de verminderde concen-
tratie bij WHV. In de 63e minuut 
was het Abdel Achmed die de 5-1 
binnen tikte. Acht minuten voor tijd 
scoorde Gijs Endeman nog eenmaal 
voor Ruwaard, waardoor de uit-
stand 5-2 werd voor WHV. Al met 
al een zeer verdiende overwinning 
voor WHV, dat vooral in de eerste 
helft liet zien goed te kunnen voet-
ballen. Volgende week speelt WHV 
uit bij Maaskantse Boys.

WHV wint 
verdiend van ruwaard

voetbal

Zonder poespas
Wij brengen uw fi nanciele vragen 

terug tot begrijpelijke oplossingen en 
gewoon goede producten.

Bij u in de buurt
U bent bij ons geen rekeningnummer. 
U wordt altijd geholpen door iemand 

die u kent.

Altijd binnenlopen
Bij ons kunt u altijd even binnenlopen 

voor advies en een kop ko�  e. 
U bent altijd welkom.

Een complete bank
Een bank waar u terecht kunt voor 

betalen, sparen, alles. RegioBank heeft 
alles onder één dak.

Daarom kiest u voor 
RegioBank

Meer weten? Kom langs of bel voor een afspraak.

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites

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

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN
DoNDERDAG
18 sEPtEmbER

70 jaar bevrijding HDL
• Cube & Speelgoetd
• Muziek in de Muziekfabriek

Lezing Cholesterol & Dia-
betes: wat is het verband?
Locatie: Wilgenstraat 15 Veghel

oud papier buitengebied
Locatie: Buitengebied Nistelrode

Charity Cup Nistelrode 2014
Locatie: Golfbaan De Hooge 
Vorssel

Workshop mandalatekenen
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Handwerkcafé 
Locatie: CC De Wis Loosbroek

Kunstlezing marie Chris-
tine Walraven over marlene 
Dumas
Locatie: Bibliotheek Heesch

oud papier buitengebied
Locatie: Buitengebied Nistelrode

Handwerkcafé
Locatie: CC De Wis Loosbroek

VRIJDAG 
19 sEPtEmbER

70 jaar bevrijding HDL
• Programma bewoners 
 Laverhof
• Herdenking vrienden van 
 Airborne
• Verbroederingswedstrijd 
• Free in Music Plein 1969

Vrijdagmiddagborrel met 
Jan en Alleman
Locatie: AquaRest 
Heeswijk-Dinther

soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Herinner je wie jij bent.... 
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Ladies Night
Locatie: CC De Wis Loosbroek
Pagina 5

Publieksavond sterrenwacht 
Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
Pagina 2

superfood-gedichtenmiddag
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

Kbo-Dinther naar XXL 
expositie
Locatie: Brabants Museum 
‘s-Hertogenbosch

ZAtERDAG
20 sEPtEmbER

70 jaar bevrijding HDL
• Tienerdisco door Imeet
• Filmprogramma De Kersouwe
• Festival Memories 

Kookworkshop oergondisch
Locatie Praktijk Natuurgenees-
kunde Nistelrode

feelGood Garden
Locatie: De tuinen van Appeltern

Caravanshow
Locatie: Jan Tinbergenstraat 6 
St.Oedenrode

opruiming bevers 
steencentrum
Locatie: Canadabaan 10 
Nistelrode 

start verkoop huizen plan 
‘De Erven’ Heesch
Locatie: De Pas Heesch 

ZoNDAG 
21 sEPtEmbER

Wereld Alzheimer Dag

Internationale dag 
van de vrede

70 jaar bevrijding HDL
• Dertien Hectare
• Ontbijt op het plein 
• Pleinfeesten

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

feelGood Garden
Locatie: De tuinen van Appeltern

Caravanshow
Locatie: Jan Tinbergenstraat 6 St. 
Oedenrode

bluessunday met 
Wildmen bluesband
Locatie: Aquarest 
Heeswijk-Dinther

finale LipsGroen tennis-
toernooi voor 45-plus
Locatie: TC Telro Nistelrode 

Vogelbeurs De oranjewever
Locatie: Riethoeve Lendersgat 1 
Vorstenbosch

Nationale Ziekendag
Locatie: St. Servatiuskerk 
Loosbroek

Regenboogviering
Locatie: Kerk Heeswijk-Dinther
Pagina 20

mAANDAG 
22 sEPtEmbER

Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan 
Heesch

Cursus metamorfosemas-
sage bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

start Engelse les voor 
basisschooljeugd
Locatie: De Eijnderic Heesch 
Pagina 20

DINsDAG 
23 sEPtEmbER

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Workshop Intuïtief tekenen 
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

WoENsDAG  
24 sEPtEmbER

Kindercursus; Ik zweef door 
het leven bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

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

themamiddag Kbo-Dinther
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Koekjes bakken en 
decoreren
Locatie: De Eijnderic Heesch 
Pagina 20

DoNDERDAG 
25 sEPtEmbER

Ladies E(n)Vent
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 24, 25, 26 en 27

Cursus Dierencommunicatie 
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Lezing over slag om Heesch 
in 1944
Locatie: Heemschuur Heesch
Pagina 22

VRIJDAG
26 sEPtEmbER

Internationale dag 
van de talen

Vrouwen ontmoeten 
Vrouwen
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

‘t boekels Kwartierke
Locatie: De Pas Heesch

Reiki 1 bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Jubileumfeest tC telro
Locatie: TC Telro Nistelrode

ZAtERDAG 
27 sEPtEmbER

burendag

Jubileumfeest tC telro
Locatie: TC Telro Nistelrode

HKK Nistelvorst: Excursie 
Kilsdonkse molen
Locatie: Maxend 3 Nistelrode

tornado Volleybal speeltuin
Locatie: Sporthal de Overbeek 
Nistelrode

open Dag Win in Werk
Locatie: Raadhuisstraat 16 
Heeswijk-Dinther

HDL Kampioenschap voor 
Dressuur en springen
Locatie: Heibloemsedijk 
Heeswijk-Dinther

open Klotbeek toernooi 
2014
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

ZoNDAG 
28 sEPtEmbER

Extra Rommelmarkt
Locatie: Manege 
de Heemskinderen Nistelrode

Concert Aurora Con brio
Locatie: Muziekkiosk Nistelrode

Heemschuur open
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

mAANDAG 
29 sEPtEmbER

Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan 
Heesch

Lezing: Kind met leer-
problemen anders bekeken
Locatie: Bibliotheek Nistelrode

‘Zen en Geluk’ film met 
meditatie
Locatie: Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther

Ambachtelijk bakken
Locatie: De Eijnderic Heesch 
Pagina 20

Jaarvergadering supporters-
club Prinses Irene
Locatie: Kantine Prinses Irene

DINsDAG 
30 sEPtEmbER

Dokter op Dinsdag@
bernhoven: traumachirurgie
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther


