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Ontdek jouw stijl

in company

Ben eRBiJ OP ZaTeRDaG 4 OKTOBeR 
en BesTeL uW KaaRTen Via
www.bernhezerbusinessevent.nl

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 ‘missen’. 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 avond netwerken én een avond plezier...

De presentator van deze avond is Rogier van Oosterhout

Ga nu naaR WWW.BeRnHeZeBusinesseVenT.nL en BesTeL uW KaaRTen. 

Wij zijn erbij! Jullie ook? Team DeMooiBernhezekrant.

Krant niet op woensdag 
ontvangen?

info@demooibernhezekrant.nl

sacha schittert in musical Dreamgirls
Een droomleven als je van pittig en hard werken houdt

Sacha woont al enige tijd met zijn 
vriend Aaron in Amsterdam en 
heeft het daar goed naar zijn zin. 
Vanaf ’t Mondriaan College ging 
hij naar de vierjarige dansopleiding 
Rijn IJssel in Arnhem, waar hij in 
drie jaar tijd zijn opleiding afrond-
de. Aan de Amsterdamse Hoge-
school voor de Kunst vervolgde hij 
zijn opleiding. Daar ging hij jazz en 
musical studeren. 
Daarvoor loopt hij nu stage bij de 
musical Dreamgirls. Deze stage - 
en daarmee zijn opleiding - hoopt 
hij in juni 2015 af te ronden. 

WaT is De MaGie?
“In het begin van mijn studie dacht 
ik vooral aan musicals, wat door de 
tijd weleens veranderde. Al rond-
kijkend wist ik; als ik mag kiezen, 
worden het musicals met soul. Dat 
merk ik ook nu met deze musical, 
de muziek is zo lekker en de zang 
is zo fijn. Ik geniet elke keer van die 
combinatie en het zorgt dat ik elke 
avond lekker de show in ga.” 

Sacha ziet het werk bij de musical 
als een cadeautje, ook al moet hij 
er elke avond, zes dagen per week, 

100% voor gaan. Zijn eerste podi-
umervaring deed hij op als danser 
bij dansvereniging Dancing Kids in 

Nistelrode, waar hij het bracht tot 
Europees Kampioen. Toen hij aan 
de studie in Arnhem begon, wa-
ren de vele uren trainen, training 
geven en wedstrijden niet meer te 

combineren. Vorig jaar stond hij op 
de bühne met de vaste cast van de 
Engelstalige musical Peter Pan The 
Never Ending Story, in Engeland en 
Dubai. En nu is daar Dreamgirls; 
een droomleven als je van pittig en 
hard werken houdt. 

Zijn ouders zijn heel trots, moeder 
Thedy gaat kijken als het enigszins 
kan: “Het is fantastisch te zien hoe 
je zoon zijn passie kan waarmaken 
en hem te zien schitteren in ‘t the-
ater. Met een woord geweldig! Sa-
men met Yannick ben ik ook al in 
Londen gaan kijken. Als ik daar zit 
met alles eromheen en mijn zoon 
staat daar op het podium, dan zit 
daar een heel trotse moeder.”

De musical is nog te zien door heel 
Nederland, waarna deze in Gent 
en Antwerpen nog te zien zal zijn. 
In België is deze in februari 2015 te 
bezoeken. 

Meer informatie en de mogelijk-
heid om te reserveren: 
www.albertverlindeentertainment.nl
/dreamgirls

NISTELRODE – Zijn droomleven wordt werkelijkheid door deelname als ensemblelid in de cast van de musi-
cal Dreamgirls. Sacha Setubun (23) heeft spelscènes, dansscènes, maar ook zang bij de musical. Afgelopen 
zondag waren zijn moeder Thedy, broer Yannick en vriend Aaron aanwezig bij de première van de musical in 
het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Sacha, nog in de euforie van de première: ‘We dachten, het zal zoals 
bij de try-outs zijn, maar zijn qua dans, zang en het groepsgevoel ver daarbovenuit gestegen.”

‘ik geniet elke keer van die comBinatie 
en het zorgt dat ik elke avond lekker 
de show in ga’

De cast na de première met Sacha linksboven op de verhoging Foto’s: Roy Beusker

Sacha
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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

Zondag 5 oktober: Maria-concert 
door MarieChristien.
Aanvang 15.00 uur, entree € 5,-. 
Titel: Die bijzondere vrouw.

Donderdag 9 oktober: meditatie-
uur van 20.00 tot 21.15 uur, onder 
leiding van Ton Roumen. 
Kosten € 7,50. Info bij Lea van 
den Bergh, 0413-342656 of Gerry 
Rooijakkers, 0413-366032. 

Emmy Simons is voor enige tijd 
door omstandigheden niet in de 
gelegenheid om dit meditatie-uur 
te begeleiden. We zijn erg blij dat 
we Ton Roumen bereid hebben 

gevonden om haar plaats in te ne-
men.

Wie is Ton Roumen? Een citaat uit 
de tekst op zijn website:
Een keerpunt in mijn werkzame 
leven is de afsluiting geweest van 
mijn theologiestudie middels mijn 
promotie in 1998. Tot die tijd deed 
de theologie een sterk appèl op de 
kwaliteiten van mijn hoofd. Toen 
ben ik gaan inzien dat ook intuïtie 
en de kwaliteiten van het hart min-
stens zo belangrijk zijn. De reis van 
mijn hoofd naar mijn hart is toen, 
in 1998, begonnen. En ik reis nog 
iedere dag. Inmiddels noem ik het 

een spirituele reis, voor mij is dat 
een weg van angst naar liefde. 
Op die reis kwam ik allereerst in 
aanraking met Benedictus, die be-
kend is geworden vanwege zijn 
motto over de afwisseling van me-
ditatie en werken (ora et labora). 
Maar Benedictus onderwijst ook 
hoe je aandacht kunt geven, toe-
gewijd kunt werken en contact met 
je bron kunt maken. Ik ben daarom 
boeken en artikelen gaan schrijven 
over uiteenlopende levensbeschou-
welijke, spirituele en pedagogische 
onderwerpen.
Zie ook 
www.bezinnen.com/ton-roumen

Voor meer informatie 
www.bonfromage.nl

De lekkerste 
‘BEKROONDE BOERENKAZEN’ 

bij Bon Fromage
in diverse smaken; walnoot en boerenkruiden

‘t Dorp 69 in Heesch 
T. 0412 - 453759 en 

bij de bakkers Lamers 
in de Heihoek in Oss

Zondag zijn we ook present bij ’t Oogstfeest!

Tapas
Lunch
Diner

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

Zondag 5 oktober om 15.30 uur vertoont 
Filmhuis De Pas:
De 100-JaRiGe Man Die uiT HeT 
RaaM KLOM en VeRDWeen

Lichtvoetige verfilming van de gelijknamige bestseller van de Zweedse schrij-
ver Jonas Jonasson. De honderdjarige man in kwestie is Allan Karlsson. Fa-
milie of kinderen heeft hij niet. Op een groot feest voor zijn honderdste 
verjaardag zit hij blijkbaar niet te wachten, want vlak voordat de zusters 
binnen komen wandelen met de verjaardagstaart, is de man uit het raam 
geklommen en verdwenen. Van zijn laatste geld koopt hij een enkeltje naar 
Nergenshuizen, maar nog voor de bus is vertrokken krijgt hij een koffer in 
zijn maag gesplitst die propvol met geld zit.

Dat soort bizarre toevallen blijken te kleven aan Allan, zo leren we in flash-
backs. Door zijn ongezonde interesse in bommen, belandde de eenvoudige 
boerenzoon in de Spaanse Burgeroorlog en redde hij per ongeluk Franco van 
de dood. Vervolgens werkte hij mee aan de productie van de atoombom, 
werd stomdronken met Truman én met Stalin. Allan is een soort Zweedse 
Forrest Gump die steeds bij toeval de geschiedenis beïnvloedt.

Wil jij kans maken 
op 2 gratis 

filmkaartjes?
 Stuur dan een mail naar 

info@demooibernhezekrant.nl 
voor maandag 12.00 uur. 

In het heden zijn de avonturen van de 
100-jarige niet minder bizar: doordat 
hij de koffer met geld heeft meege-
nomen wordt hij opgejaagd door een 
motorbende. Gelukkig krijgt hij hulp 
van een gepensioneerde spoorweg-
medewerker, een eeuwige student én 
een olifant. Tegelijkertijd is een weinig 
competente rechercheur op zoek naar 
de spoorloze 100-jarige. Met een reeks 
gekke typetjes en heerlijk lichtvoetige 
humor is dit een Scandinavische klucht 
die je moeiteloos met een glimlach op 
het gezicht uitkijkt. Wij ontmoeten je 
graag bij Filmhuis De Pas.

Entree € 5,- per kaartje. Abonnemen-
ten verkrijgbaar, 9 films voor € 32,-.

Winnaar twee gratis kaartjes: 
Ria van Dijk

Uit een onderzoek, uitgevoerd in 
opdracht van de Koninklijke Ver-
eniging van Nederlandse Wijn-
handelaren, blijkt dat steeds meer 
Nederlanders van een glas wijn 
genieten. 74% van de Nederlan-
ders van 18 jaar en ouder drinkt 
wel eens wijn. Ook komt uit het 
onderzoek naar voren dat de helft 
van de wijndrinkers het drinken 
van wijn associeert met een ver-
antwoorde levensstijl. 
In een verantwoorde levensstijl 
past een (h)eerlijke wijn. De We-
reldwinkels in Bernheze hebben 
een uitgebreid assortiment. Van 
een stevige Shiraz uit Zuid-Afrika 
tot een kruidige Camenère uit Chili. 
In oktober kost de (h)eerlijke wijn 
bij de Wereldwinkel per fles geen 
€ 5,75 maar € 4,89.

Bernheze heeft drie Wereldwin-
kels, in Heesch, Nistelrode en 
Heeswijk-Dinther. Het assortiment 
varieert per winkel.

Oktober wijnmaand bij 
de Wereldwinkel
BERNHEZE - Waarom oktober de wijnmaand is laat zich raden. Het is 
de maand waarin van oudsher de wijn wordt gemaakt. Reden voor de 
Wereldwinkels in bernheze om in de maand oktober de rode wijn in de 
schijnwerpers te zetten.

Met een reeks gekke tYPetJes en heerlij k 
lichtvoetige humor is dit een scandina-
vische klucht die Je moeiteloos met een 
gliMlach oP het gezicht uitkij kt

Voor vier 
personen boodschappenlijstje 

• 1.2 kg pompoen
• 2 uien
• 2 tenen knoflook
• 250 g winterpeen
• 3 el olijfolie
• 2 laurierblaadjes
• 1 theelepel komijn (djinten)

• 1 liter kraanwater
• 1 groentebouillontablet

• 2 druppels tabasco
• 125 g crème fraîche (bekertje à 125 ml)

BeReiDinG
Snijd de pompoen in schijven. Verwijder de zaden en de draderige bin-
nenkant en snijd met een scherp mes de schil er af. Snijd de pompoen in 
grove stukken. Snijd de ui en knoflook fijn. Schil de winterpeen en snijd 
deze in plakken. Verhit de olie in een grote pan en bak de pompoen, 
winterpeen en ui 5 minuten. Voeg de knoflook, laurierblaadjes en komijn 
toe. Schenk het water erbij en voeg het bouillontablet toe. Breng aan de 
kook en laat alles in 30 minuten gaar worden. Verwijder de laurierblaad-
jes. Pureer de soep met de staafmixer en breng op smaak met tabasco, 
peper en zout. Roer de crème fraîche los met een lepeltje, zodat deze 
smeuïg wordt. Schep de soep in diepe borden of kommen en schep er 
crème fraîche op. Eet Smakelijk

POMPOENSOEP

• 2 uien
• 2 tenen knoflook
• 250 g winterpeen
• 3 el olijfolie
• 2 laurierblaadjes
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Vorige week zaterdag was ik in Zuidlaren in 
Drenthe, bij het literaire festival Nazomerzinnen. 
Met een aantal andere ‘light verse-dichters’ mocht 
ik daar een aantal van mijn gedichten voordragen. 
Na die voordracht werd de bundel ‘Drenthe is best 
mooi (op Google Maps)’ gepresenteerd, waarin ook 
een gedicht van mijn hand is opgenomen. Deze 
bijzondere bundel is deels gevuld met gedichten 

van Drentse dichters, maar er staan ook verzen in van landelijk bekende 
dichters (o.a. drs. P en Ivo de Wijs) en van dichters uit andere provincies.

Dat was de tweede keer in korte tijd dat een van mijn geesteskinderen 
in een boek werd opgenomen. Enkele weken geleden was ik aangenaam 
verrast dat de redactie van het boek HaDee 24/24 mijn sonnet over 24 
april 2014 op de achterkant van dit prachtige boek had gezet. En twee 
weken later stond er dus een gedicht van mij in een Drentse bundel. Als 
het vanaf nu in dit tempo doorgaat, krijgt mijn oude vader toch nog gelijk 
waar het de ‘beroemdheid’ van zijn tweede zoon betreft. 

Het gedicht in de Drentse bundel is een ode. Een ode is een lofdicht. In 
dit geval een lofdicht voor een uit Drenthe afkomstige vrouw die wat mij 
betreft een van de mooiste Nederlandse vrouwen is (na mijn eigen vrouw 
uiteraard). De meeste lezers van DeMooiBernhezeKrant zullen haar wel 
kennen, als actrice en/of als zangeres: Ellen ten Damme. 

Geen liedje voor mij

Sinds ik haar zag als Joosje in Pleidooi
Kan zij me meer dan anderen bekoren.
Ik zou haar graag een keertje laten horen
Dat ik haar heel opwindend vind en mooi.

Ooit droomde ik dat ik haar als een prooi
Ontvoerd had naar een plek, een hoge toren,
Waar niemand op de wereld ons kon horen
En waar we ons vermeiden in het hooi.

Het zal wat haar betreft bij dromen blijven,
Zij kent mij, haar geheime minnaar niet,
Ze zullen nooit versmelten, onze lijven.

Ze zingt gepassioneerd een liefdeslied
Maar over mij zal zij geen liedjes schrijven,
Haar hart dat blijft voor mij een stuk graniet. 

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!!
De accountant 

in o.a. Heeswijk-Dinther!
Zekerheid voor uzelf en voor uw onderneming

Vestiging
Heesch
Geffen
Heeswijk-Dinther

Al meer dan veertig jaar 
staat onze deur open voor 
iedereen met vragen over 
administratieve, personeels- 
en/of belastingzaken. Wij 
houden de lijnen kort, 
hebben informeel contact 
met onze klanten en in 
samenspraak wordt snel 
ingespeeld op allerlei 
vraagstukken.  Bel of mail 
ons gerust voor het maken 
van een vrijblijvende 
afspraak.

Bezoekadres
Cereslaan 4
Dorpstraat 43
Plein 1969 1a

Postadres
Cereslaan 4
5384 VT
Heesch

T 0412 - 45 90 00
F 0412 - 45 90 01
E info@soestacc.com
W www.soestacc.com

Wijkbelangenvereniging Meurs 
en Maas houdt op te bestaan

De wijkbelangenvereniging, die in 
1997 werd opgericht, kende in de 
beginjaren 420 leden uit 144 huis-
houdens in 10 straten achter Albert 
Heijn in Heesch. Er waren commis-
sies voor onder andere jeugd, lief & 
leed, sport en senioren. Er werden 
activiteiten georganiseerd en in de 
kersttijd stonden er kerstbomen in 
de wijk. 

Nu is het ledenaantal teruggelo-
pen en krijgen de meeste commis-
sies weinig respons op geplande 
activiteiten. De seniorencommis-
sie, bestaande uit Hans Claasen en 
Peter van Marrewijk, is nog heel 
actief en het aantal deelnemers 
aan de activiteiten groeit. Hans: 
“Daarvoor is een wijkbelangenver-
eniging nodig. Er is behoefte, maar 

ook hier geldt dat wij niet zelfstan-
dig kunnen functioneren.”

Afsluiting
Onlangs heeft het laatste bestuurs-
lid Willie Ulijn laten weten dat per 
1 januari de Wijkbelangenvereni-
ging Meurs en Maas opgeheven 
zal worden. De benodigde stappen 
daartoe zullen worden genomen 
en eventuele financiële reserves, 
die niet nodig zijn om de vereni-
ging op te heffen, zullen aange-
wend worden voor een passende 
bestemming in de wijk. Hij heeft 
inwoners van de wijk opgeroepen 
hiervoor ideeën te opperen. 

Peter: “Het is jammer dat de eens 
zo bloeiende vereniging nu moet 
worden opgeheven. Temeer om-

dat er wel individuele initiatieven 
zijn vanuit wijkbewoners voor ac-
tiviteiten. Wat zou het toch fijn zijn 
om weer een volledig bestuur te 
hebben om zaken te coördineren 
en – waar nodig – ook een vuist te 
kunnen maken naar instanties. Ge-
zamenlijk krijg je toch altijd meer 
voor elkaar dan alleen.” 

“Bovendien is het fijn als bewoners 
elkaar beter kennen dan alleen van 
een groet op straat. Vooral richting 
toekomst zou een goed functio-
nerende wijkbelangenvereniging 
mooi zijn,” besluit Hans.

Reacties of suggesties kunnen ge-
stuurd worden aan: 
j.claasen2@kpnplanet.nl

Peter van Marrewijk en Hans Claasen kijken met plezier terug op de dingen die waren 
 Tekst Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

HEESCH – Met spijt op het gezicht vertellen Hans Claasen en Peter van Marrewijk dat Wijkbelangenvereni-
ging Meurs en Maas in Heesch wegens gebrek aan mankracht per 1 januari 2015 zal worden opgeheven. 
De nieuwe voorzitter die sinds 2011 gezocht werd, is niet gevonden. Van het huidige bestuur zijn twee 
bestuursleden teruggetreden; zonder opvolgers. Er is dus nog één bestuurslid over. Zonder een goed functi-
onerend bestuur kan de vereniging niet draaien.

Vrijwilliger van de maand
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Health, Beauty, Care

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

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

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

THUiSZORG PANTEiN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl

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

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

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

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

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

from A to Beautiful

Zon, zee, zomer… genieten en relaxen. 
Vooral geen gedoe. En er op elk moment 
tóch perfect verzorgd uitzien. Hoe? 
Met permanente make-up!

Lekker makkelijk. Dat is één. Maar permanente 
make-up biedt zoveel méér:
•	 Professionele	modellering	van	uw	wenkbrauwen.	

Goed gevormde wenkbrauwen geven het effect van 
een optische lift en zorgen voor een stralende, open 
blik. 

•	 Mooi	geaccentueerde	ogen.	Een	perfect	aangebrach-
te permanente eyeliner geeft u een stralende oogop-
slag en versterkt de natuurlijke vorm van uw ogen. 
En wat u ook doet: zwemmen, sporten, douchen… u 
ziet er altijd verzorgd uit. Uitgelopen oogmake-up is 
voorgoed verleden tijd!

•	 Perfect	gevormde	mond.	Een	subtiel	liplijntje	in	de	
kleur van uw lippen accentueert of perfectioneert uw 
natuurlijke lipcontour. En met volledig ingekleurde 
lippen heeft u altijd een mooi gevormde mond.

Subtiel, natuurlijk en professioneel zijn onze uitgangs-
punten. Omdat wij voortdurend scholing en training 
volgen in het aanbrengen van permanente make-up 
kunnen wij u een perfect resultaat garanderen. Een 
veilige en prettige gedachte! 

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

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

Uw huid verjongt van binnenuit!

Meer informatieMeer informatie

De jeugdigheids- 
innovator voor het 

gezicht.
De slankheidsactivator 

voor het lichaam.

10% korting tijdens 
de open avond

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

Nagelsalon
Groothandel    
Academy

Woensdag 8 oktober 
geopend vanaf 18.00 tot 21.00 uur

BERNHEZE - Van zondag 5 tot za-
terdag 11 oktober vindt de jaar-
lijkse collecte voor de brandwon-
den Stichting plaats.

Deze collecte wordt in geheel 
Nederland gehouden. Ook in de 
kernen van Bernheze en omge-
ving gaan in deze week weer veel 
vrijwilligers als collectant langs de 
deuren. De Brandwonden Stich-
ting ontvangt geen subsidie en is 
dus volledig afhankelijk van giften.

Jaarlijks worden duizenden men-
sen in het ziekenhuis opgenomen 
met ernstige brandwonden. Vaak 
volgen dan erg veel operaties en 
pijnlijke verbandwisselingen. En 
littekens, ernstige en pijnlijke lit-
tekens. De Brandwonden Stichting 

helpt mensen met brandwonden. 
Kort na het ongeval, maar ook la-
ter in de dagelijkse strijd tegen de 
littekens. 

Door onderzoek worden er steeds 
nieuwe behandeltechnieken ont-
wikkeld die een betere genezing 
van de littekens bewerkstelligen. 

Tijdens de collecte wordt niet al-
leen om geld gevraagd. Net zo 
belangrijk is het om mensen erop 
te wijzen hoe zij zichzelf kunnen 
beschermen, welke - vaak eenvou-
dige - maatregelen iedereen kan 
nemen om brandwonden te voor-
komen. 

Meer informatie: 
www.brandwondenstichting.nl.

Geef voor een litteken-
vrije toekomst

Ik ben er bij! 
Hanneke van Vught

in company

Trotse sponsor en bezoeker 
van het Bernhezer Business 
Event

4 oktober

De criteria heeft De Hart & Vaat-
groep opgesteld in nauwe samen-
werking met de beroepsgroepen: 
vaatchirurgen, interventieradiolo-
gen, vasculair internisten en vaat-

verpleegkundigen. Dit jaar heeft de 
Hart&Vaatgroep een update uitge-
voerd. Daarbij is gebruik gemaakt 
van openbare gegevens zoals het 
aantal aneurysma-ingrepen en ca-
rotisbehandelingen. Een carotisbe-
handeling is een behandeling van 
een vernauwde halsslagader.

Vaatzorg in bernhoven
Bernhoven voldoet wederom aan 
alle criteria en is daarmee een van 
de ziekenhuizen die al jaren ach-
tereen het Vaatkeurmerk weet te 
prolongeren. Het Udense zieken-
huis heeft dit keurmerk al sinds 

2008. Binnen de vakgroep chirur-
gie werken vier volledig gecertifi-
ceerde chirurgen met vaatchirurgie 
als aandachtsgebied. Bernhoven 
kent een apart vaatcentrum als 
subonderdeel van de polikliniek 
chirurgie. Hierin werken vaatchi-
rurgen, cardiologen, internisten en 
dermatologen samen. 

In dit vaatcentrum werkt ook een 
vaatrisicoteam met gespecialiseer-
de verpleegkundigen en is voorzien 
in een speciaal vaatrisicospreekuur.

Bernhoven ontvangt 
opnieuw Vaatkeurmerk 
van Hart&Vaatgroep

VORSTENBOSCH - Tijdens de 
gratis informatieavond op 7 ok-
tober gaan we uitgebreid in op 
het belang van voedingssupple-
menten en nutricosmetics (voe-
dingssuppletie voor de huid). 
Het belooft een interessante 
avond te worden, tenzij: 
•	 je	 iedere	 dag	 20	 sinaasappels	

eet
•	 vier	keer	per	week	verse	vis	eet
•	 geen	stress	hebt
•	 geen	last	hebt	van	huidverou-

dering
•	 gezondheidspreventie	 niet	 zo	

belangrijk vindt

kennis is macht
Op een gratis avond die open-
baar is, is een introduce altijd 
welkom. Je komt gewoon met 
meerdere mensen als je die aan-
meldt. Er zijn maar een beperkt 
aantal plaatsen. Reservering op 
volgorde van aanmelding. De le-
zing wordt verzorgd door Jerome 
van Lavie-Sage en Annelies in ons 
centrum in Vorstenbosch.
Je bent van harte welkom, meld 
je nu aan!

Annelies Medi Spa 0413-343674,
www.annelies-aarts.nl.

Gratis informatie avond 
Het belang van voedingssupplementen en nutricosmetics 

UDEN - Opnieuw ontvangt bernhoven het Vaatkeurmerk van De 
Hart&Vaatgroep. Een ziekenhuis ontvangt dit keurmerk, wanneer het 
aan de kwaliteitscriteria van de patiëntenorganisatie voldoet.

Bernhoven 
kent een apart 
vaatcentrum
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Spelt u mee? C  R  A  C  K  E  R  SSpelt u mee? C  R  A  C  K  E  R  S
Spelt is een oergraan wat weer terug is van weg geweest. Van de spelt van 
d’n Osse Stelt van Landschapsbeheer Oss, wordt het graan gemalen door 
de Kilsdonkse Molen in Heeswijk Dinther. Wij bakken daarvan speltbrood, 
spelteierkoeken en heerlijke dunne knisperende speltcrackers met een 
vleugje grof zeezout. Ons 100% speltbrood is al bekend bij velen, 
de crackers moet u beslist ook eens proberen. 

U kunt ook bestellen in onze webshop!  Komt u ook naar ons oogstfeest in Heeswijk Dinther op zondag 5 oktober? Kijk op onze website! 

Taartje van de maand oktober

Kersen-Monchou taartje 
5-6 personen                                  

           € 7,95

Suikerbrood
’n heerlijk snoepbroodje 2,95   € 2,45 

geldt van 2 t/m 8-10-2014

Bij aankoop van 2 broden naar keuze

pakje speltcrackers

1,50 normaal  2,95

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

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.

Jeugdgroep Kantlijn presenteert: Hoog bezoek in Kneuzel

Sabine en Kristel zijn trots op de 
groep: “Het is best een ingewik-
keld stuk, maar het paste precies 
bij ons spelersaantal en eigen gren-
zen verleggen is ook niet verkeerd. 
De groep werkt voor het tweede 
jaar met ons in deze samenstelling 
en is super enthousiast. Het stuk is 

voor de hele familie leuk om naar 
te kijken.”
De spelers nemen het publiek mee 
naar het dorpje Kneuzel, waar ze 
kennis maken met een achteruit-
lopende postbode, met Smulpaap, 
Kruidina en Odella, een verliefde 
modeontwerpster en nog veel 

meer rare snuiters. De Koningin wil 
haar tuin vergroten met een stuk 
land van Kneuzel. Samen met haar 
minister gaat ze de dorpsbewoners 
met hoog bezoek vereren.
In Kneuzel wonen eigenaardige en 
rare mensen. Lieke Ketelaars speelt 
kok Smulpaap. “Een kok met een 

grote mond die het met de hygi-
ene niet zo nauw neemt. Ik speel 
bij Kantlijn over het algemeen rol-
len die heel uitgesproken zijn. Ge-
woon lekker recht voor z’n raap. 
Zo ben ik zelf ook.” 

Nynke van Driel is decorbouwer en 
speelt de rol van Kruidina. “Zij is 
een behulpzaam kruidenvrouwtje 
dat heel zelfverzekerd vertrouwd 
op haar tovenaarskracht. Twee rol-

len in één stuk is voor mij een uit-
daging. Ik kan lekker melig zijn en 
ook veel lachen.” Femke van Ven-
rooij heeft als Koningin Klastjoeki-
nokaat een flinke rol. “Ik heb geen 
klik met de eigenaardige dorps-
bewoners. De verschillende buien 
van Mevrouw de Koningin zijn su-
per leuk om uit te spelen: dan een 
bitch en dan weer heel blij.” 

Evie van Lamoen is Odella. “Zij is 
verslaafd aan aandacht en denkt 
dat ze alles goed kan. Ja, ze kan 
heel goed vals zingen en heel goed 
niet schilderen! In principe verde-
len de regisseuses de rollen, maar 
je mag wel jouw voorkeur aan-
geven. Soms krijg je een rol toe-
bedeeld die je niet als eerste zou 
kiezen, maar uiteindelijk kruip je 
spelenderwijs tijdens de repetities 
in de personage.” Sabine en Kristel 
vullen aan: “We kijken natuurlijk 
naar de kwaliteit van de spelers, 

maar we houden ook rekening 
met de tijd die zij in de rol kunnen 
investeren in verband met school.”

Praktisch
“We hebben een geweldig creatief 
en praktisch decor. Nou ja, vier de-
cors eigenlijk. Het decor maakt het 
mogelijk om snel van sfeerbeeld te 
wisselen, zonder dat het spel snel-
heid verliest. 

Iedereen is welkom. We hebben 
ook een speciaal groepstarief: van-
af 10 personen is de entree geen 
€ 4,- per kaartje, maar € 3,50,” al-
dus Sabine en Kristel.

Jeugdgroep Kantlijn in de startblokken voor de voorstelling Tekst en fotografi e Hieke Stek

HEESWIJK-DINTHER - Onder regie van Sabine van Lamoen en kristel van Driel zijn de leden van de jeugd-
groep van toneelvereniging kantlijn uit Heeswijk-Dinther na ’n jaar wekelijks oefenen er klaar voor: klaar 
voor het podium voor de voorstelling ‘Hoog bezoek in kneuzel’. 

‘Ja, ze kan heel goed vals zingen en heel 
goed niet schilderen!’

De jeugdgroep van 
toneelvereniging Kantlijn 
speelt op 10 oktober 
om 19.30 uur. 
Op 11 en 12 oktober 
begint de voorstelling 
in het Willibrordcentrum 
Heeswijk om 15.00 uur.

Bezoek
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl
 INFORMEERT, BOEIT 

EN INTERESSEERT www.buro-tweevoud.nl

Genomineerd 
voor de titel: 
Beste Jonge 

Ondernemer van 
het Jaar 2014.
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BernhezefamilieBerichten Gouden bruidspaar Piet en Jo van de 
Meerakker - van den Boom 
HEESWIJK-DINTHER - Piet en 
jo van de Meerakker - Van den 
boom vierden woensdag 24 sep-
tember hun vijftigjarige huwelijk.

Jo is opgegroeid aan de Werst-
steeg in Berlicum en Piet aan 
Hoog-Beugt in Dinther. Zij hebben 
elkaar in 1959 leren kennen in de 
danstent in Heeswijk. Op 24 sep-
tember 1964 zijn zij getrouwd en 
zijn ze gaan wonen op de boerderij 
waar Piet geboren is. Daar zijn hun 
vier kinderen ook geboren. Gedu-
rende vele jaren hebben zij samen 
hun boerenbedrijf gerund. 
Ondertussen wonen Piet en Jo al-
weer 15 jaar met heel veel plezier 
aan de Heilarensestraat in Hees-
wijk-Dinther. De vrije tijd die zij na 
hun verhuizing hebben gekregen 
wordt vooral gevuld met tuinieren, 
kaarten, biljarten, fietsen en na-
tuurlijk met de elf kleinkinderen die 
het gouden paar heeft gekregen 
en waar ze maar al te trots op zijn.

Gouden bruidspaar 
Van der Rijt - Ruijs
NISTELRODE - Theo 
van der Rijt en Ni-
cola Ruijs waren op 
25 september 50 jaar 
getrouwd. Een bijzon-
dere mijlpaal die in 
DeMooibernhezekrant 
best vermeld mag wor-
den. 

Theo en Nicola zijn na 
hun huwelijk in 1964 
in de Boekweitstraat 
nummer 1 komen wo-
nen. Samen met Jas 
Ruijs (de broer van Ni-
cola) en Annie hebben 
ze daar een tweekap-
per gebouwd. In dit 
zelfde huis wonen ze 
nu nog steeds. Het is 
voor de kinderen, Es-
ther en Richard, elke 
keer weer echt thuis-
komen als de koffie er 
staat te pruttelen.
Nicola houdt veel van handwerken en zorgen voor anderen, Theo zie je nog regelmatig met 
paard en kar door het dorp rijden, een grote hobby van hem. Samen gaan ze vaak fietsen.
Hun grootste hobby zijn echter de kleinkinderen. Daar hebben ze al zestien jaar plezier van 
en het is vast een van de redenen dat ze nog zo vitaal en fit zijn. 

Leerlingen 
Titus brandsmalyceum, 
locatie het Hooghuis.

DELF junior examens 
2014
In juni zijn geslaagd:
DELF A2: Janne Nooijen (Nistelrode), Isabelle van de Grint (Heesch), 
Isabel de Jager (Heesch)

DELF B2: Cas van Cruchten (Heesch), Kris van der Pas (Heesch)
Maaike Vollebergh (Heesch). 
Het TBL feliciteert alle leerlingen met hun behaalde diploma.

Liefde is voor twee mensen
die zielsveel van elkaar houden
Twee mensen met elk
een gouden hart
liefde met passie en smart
Ze hebben alles voor elkaar over
met pieken en dalen
zijn ze nog steeds bij elkaar
Ja, al 50 jaar

Strijd mee tegen 

hart- en vaatziekten

Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan.

www.hartstichting.nl

Strijd mee tegen 

hart- en vaatziekten

Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan.

www.hartstichting.nl

ze zijn een prachtig paar!
50 jaar beloofde trouw
Een halve eeuw reeds man en vrouw
De huwelijksboot heeft vaste koers gevaren
Hoewel er misschien ook moeilijke tijden waren
Doch ook voorspoed op zijn tijd
Vol liefde en saamhorigheid
Dankbaar voor deze 50 jaar
Feliciteren wij dit gouden paar

Bron: anoniem
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 3 t/m 9 oktober 2014
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

100  gram boterhamworst € 0,89

500  gram gepaneerde 
schnitzels € 4,95

250  gram entrecôte € 4,25

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

info@ceelengroentefruit.nl

Gratis actiecode bij 10 stuks Clemengold

Alle Hollandse appels en  peren (klasse 1)
Elstar, Jonagored, Golden delicious, Zari, Cox, 
goudreinet, Doyenne du comice, Conference, 
Stoofperen. Per kilo  € 0,98

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

Van Mook

Monchou 
kersenvlaai 

8 personen  

      Nu

Wener bodem gevuld met Monchou, 
slagroom en zoete kersen

Bij aankoop van 2 broden 
naar keuze:

4 krokante 
broodjes

1,00

9,99

Maashorster
Speltbrood 

          2e voor

          2 voor

Spelt uit natuurgebied 
De Maashorst

Nogatine 
cake  

     Nu

Volgens traditioneel recept

2,85
1,00

2,95

HEESWIJK-DINTHER - De ruim 
veertig leden van de in juli opge-
richte vereniging van thuisbrou-
wers ’t Hopbelleke zijn geen bier-
drinkers, maar bierpróevers. 

Do Cranen uit Dinther, Jan van 
Langen uit Loosbroek en Theo van 
Kaathoven uit Heeswijk zijn ook lid 
van de vereniging die sinds januari 
2013 huist bij Brouwerij St. Sevat-
tumus in Schijndel. “Eén van de 
voordelen van het thuisbrouwen 
is, dat als we aan ‘het bieren’ zijn, 
we niet hoeven te stofzuigen!” 
“Met veel geduld en liefde brouw 
je het lekkerste speciaal bier. Het 
leuke van de vereniging is de sa-
menwerking, ervaringen en re-
cepten delen. Maar ook stiekem 
proberen het lekkerste bier te 
brouwen! 
Op de clubavond (éénmaal in de 
zes weken) neemt iedereen zijn 
brouwsel mee. Dat wordt bespro-
ken en geproefd. We brouwen 

gemiddeld zeven keer per jaar. De 
avond voor de brouwdag begin-
nen we met ‘schroten’: het verma-
len en pletten van de verschillende 
moutsoorten. Op de brouwdag 
neemt iedereen zijn mobiele bier-
brouwerij mee. We gaan aan het 
brouwen met elk ons eigen bierre-
cept. Elk bier heeft een eigen maïs-
schema (temperatuurschema). In 
het kookproces kun je kruiden, 
fruit of honing toevoegen. Na de 
kooktijd moet het snel afgekoeld 
worden naar 20 graden Celsius. 

De hoeveelheid suiker wordt ge-
meten waarna het gist wordt toe-
gevoegd. Na ongeveer tien dagen 
wordt opnieuw de suiker gemeten. 
Dan begint het ‘hevelen’ en voor-
dat het ‘bottelen’ begint wordt er 

suiker toegevoegd voor de hergis-
ting op de fles. Nog tien dagen na-
gisten. Dan koeler wegzetten voor 
verdere rijping, zodat het lekker 
koel maar niet te koud gedronken 
kan worden. De kwaliteitscontrole 
is het meest tijdrovende in het hele 
brouwproces,” grinniken Do en 
Jan.

Zandkruier
Do en Jan zijn allebei begonnen 
met thuis bier brouwen toen ze met 
pensioen gingen. Elk thuisbrouw-

sel krijgt een eigen unieke naam. 
Jan: “Zo heette mijn eerste ‘Unne 
Zandkruier’ of ‘Ut Smidje’, omdat 
ik een zoon van een smid ben. Zo 
verzin ik elke keer iets nieuws dat 
ook past bij de smaak. Hetzelfde 
recept, smaakt altijd weer anders. 
Het blijft pionieren, maar dat is ook 
de hobby.” Het eerste biertje van 
Do was een Karmeliet. “Toen had 
ik de smaak te pakken en ben ik 
een ‘dubbel’ en een ‘tripel’ gaan 
brouwen. Ik heb een kloon ge-
brouwen van de Gouden Carolus 
en hem ‘Ut Gouw Krôntje’ ge-
noemd. Die spant nog de kroon, 
wat smaak betreft. Alhoewel mijn 
onlangs gebrouwen wit bier ‘Witte 
Gij’t’ ook overheerlijk is.” 

Liefhebbers, mannen en ja, ook 
vrouwen, die graag speciaal bier 
willen proeven en/of zelf willen 
brouwen, zijn van harte welkom. 
Voor meer informatie: 
thopbelleke@gmail.com. 

Thuisbrouwers zijn geen 
bierdrinkers, maar proevers

Do Cranen en Jan van Langen Tekst en foto: Hieke Stek

Gouden bruiloft Henk en Gerda 
Minten – van der Burgt
HEESCH - Vijftig jaar geleden, op 
29 september, stapten Henk Min-
ten (78) en Gerda Minten - van der 
burgt (75) in het huwelijksbootje. 

In 1958 leerden Henk en Gerda el-
kaar kennen, via de zus van Gerda 
en de broer van Henk, die al langer 
samen verkering hadden. Gerda 
woonde in Berghem en Henk in 
Heesch en samen gingen zij vaak 
in Oss dansen.

In 1959 kregen zij verkering en in 
1964 zijn ze getrouwd. Zij trokken 
in het ouderlijk huis aan de Rijks-
weg. Henk had daar zijn bakkerij 
en Gerda stopte met haar kantoor-
baan bij Zwanenberg. Zij nam de 
kruidenierszaak die bij de bakkerij 
hoorde over van haar schoonou-
ders.

In 1969 werd dochter Hanneke 
geboren. Vanwege zijn drukke 
werkzaamheden is Henk in 1976 
gestopt met bakken. Het brood 
rondbrengen en het bakken van de 
regionaal bekende worstenbrood-
jes heeft hij tot het einde toe met 
liefde gedaan. Dat einde kwam te 
snel, toen Henk in 1986 werd ge-
troffen door een herseninfarct. Na 
de revalidatieperiode verhuisde het 
gezin naar de Haydnstraat. Gerda 

had besloten de zorg voor Henk op 
zich te nemen.
Inmiddels zijn er drie kleinkinderen 
waar Henk en Gerda enorm van 
genieten. Henk trekt er regelma-
tig op uit met zijn scootmobiel om 
de voetballers van HVCH aan te 
moedigen of om te kaarten bij De 
Pas en hij gaat graag op bezoek bij 

familie en vrienden. Gerda geniet 
van klassieke muziek, een goede 
oude film en samen genieten ze 
van de vele familiebezoekjes. 

Na het overwinnen van ziekten in 
de afgelopen jaren mag zeker het 
gouden huwelijksfeest van Henk 
en Gerda gevierd worden.

Gerda en Henk Foto: Marcel van der Steen

“eén van de voordelen van het thuis 
brouwen is, dat als we aan ‘het bieren’ zijn,
we niet hoeven te stofzuigen”
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Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl

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

Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl

Ouderenwerk
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl 

Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
Angelique Vriends (MaS)
0412-474851
info@vpbernheze.nl

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

NIEUW GEZICHT BIJ 
VIVAAN BERNHEZE

Mijn naam is José van 
Genugten, sociaal 
werker bij Vivaan. Ik 
vervang Femke Prince 
tijdens haar afwezig-
heid. Ik ben professio-
neel ouderenadviseur 
(sociaal werker) en 
ben er om mensen te 
helpen de hulpvraag 
helder te krijgen. Ik ga 
graag het gesprek aan 
om samen te zoeken 
naar de vraag ach-
ter de vraag. Dit kan 
door één of meerdere 
huisbezoek(en). Als 
sociaal werker kom ik 
vooral bij ouderen met 
een complexe (meer-

voudige) hulpvraag of problematiek. 

Op maandag, dinsdag en woensdag werk ik in Uden als 
sociaal werker in het gebied centrum, waar ik ook deel 
uitmaak van het basis(wijk) team. Op donderdag werk ik 
in Heeswijk-Dinther en Loosbroek.

U kunt bij Vivaan, Ouderenwerk terecht voor onafhanke-
lijke informatie en advies, voor servicediensten en voor 
welzijnsdiensten, bijvoorbeeld sociale alarmering, maal-
tijden thuisbezorgd, de Boodschappenplusbus etc. U hebt 
hier geen indicatie voor nodig en u hoeft nergens lid van 
te zijn.
Maar inwoners van Heeswijk-Dinther en Loosbroek kun-
nen natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met mij. 
Voor vragen en informatie over wonen, zorg en welzijn ben 
ik op donderdag te bereiken via 06 14 34 24 01.

Van de ouderenadviseur 
Wie steunt de mantelzorger?

HEESCH – Zorgen voor iemand die je lief is, dat lijkt zo eenvoudig. ‘Even’ zor-
gen hoort erbij als er iemand in je omgeving ziek wordt. Het wordt anders als 
je man chronisch ziek wordt, je vader door een hersenbloeding in het zieken-
huis terechtkomt, je moeder vergeetachtig wordt of je vrouw door een ernstige 
spierziekte wordt getroffen. Van gewone partner, zoon of dochter ben je in-
eens mantelzorger geworden. Je kiest er niet voor om mantelzorger te worden, 
je bent het ineens. Je kiest er ook niet voor om steeds méér hulp te geven: dat 
groeit gewoon zo en - voor je het weet - ben je dag in dag uit aan het zorgen, 
regelen en redderen. 

Mantelzorgers krijgen naast, het geven van zorg, meestal ook te maken met 
een heleboel regelwerk, zoals het zoeken naar goede oplossingen in de zorg 
voor de zieke, contacten met de zorgverzekering, indicaties voor zorg aanvra-
gen en hulp op maat regelen. Misschien ook overleg met de werkgever over 
afstemming van werk en zorg. 
In de gemeente Bernheze kunnen mantelzorgers gratis een beroep doen op 
Margo van den Berg, de mantelzorgmakelaar. Zij kan mantelzorgers ontlasten 
door die regeltaken over te nemen. Zij kan ook een familieberaad organiseren 
om de hulp binnen de familie te verdelen en te organiseren. De mantelzorg-
makelaar komt, indien gewenst, bij jou thuis, eventueel ook ‘s avonds. Zij is 
bereikbaar op telefoonnummer 073-8505731 of 06-48801127 en via e-mail: 
mvdberg@mantelzorgmakelaar.nl.

Verlichten 
Ook de beroepsouderenadviseurs van Rigom en Vivaan kunnen mantelzorgers 
helpen om zaken op een rijtje te zetten en antwoorden op vragen te zoeken. 
Aanzet (maatschappelijk werk) en MEE bieden ook ondersteuning. En er is 
Mezzo, een landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. Daar 
kan iedereen terecht voor informatie. Thuiszorgorganisaties kunnen het werk 
van de mantelzorger aanzienlijk verlichten, mits er een indicatie is afgegeven 
voor de zorg die zij bieden.

De ouderenadviseurs kennen de mogelijkheden voor ondersteuning van man-
telzorgers. Voor hun namen en telefoonnummers kunnen inwoners van Hees-
wijk-Dinther en Loosbroek op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur bellen naar 
Vivaan in Veghel 0413-367309. Inwoners van Vorstenbosch, Nistelrode en 
Heesch kunnen belllen naar Rigom in Oss 0412-653232.

Rinus van der Aa is een van de vrijwillige ouderenadviseurs 
in Heeswijk-Dinther en Loosbroek.

RiNUS VAN DER AA

NISTELRODE - De Zonnebloemaf-
deling Nistelrode hield zaterdag 
27 september de traditionele 
herfstwandeling.

Een veertigtal gasten en vrijwil-
ligers en twee verpleegkundigen 
hadden zich voor deze wandeling 
aangemeld en daar hebben ze 
geen spijt van gehad.

De wandelaars meldden zich om 
13.30 uur bij Café Feesterij ‘de Pot-
ter’ in Schaijk en werden getrak-
teerd op koffie/thee met gebak. 
Om 14.30 uur vertrok de stoet met 
wandelaars, rolstoelen en rollators 
om de wandeling door Schaijk te 
maken. Dat de herfst al begon-
nen was, was duidelijk: vallende 
bladeren, eikels, beukennootjes en 
paddenstoelen. Iedereen genoot…

de middag niet stuk met dit mooie 
weer. 
Na een dik uur was het gezelschap 
terug bij De Potter, waar het werd 
verwelkomd door de muzikale ac-
cordeonklanken van Annie van der 
Steen, die samen met haar partner 
de gezellige sfeer verhoogde onder 
het genot van een drankje. Rond 
de klok van 17.00 uur ging ieder 
tevreden huiswaarts. 
De gasten en het bestuur van de 
Zonnebloemafdeling Nistelrode 
bedanken de vrijwilligers die de 
gasten begeleidden, al dan niet in 
de rolstoel, de verpleegkundigen 
Clazien Wijdeven en Marjo Govers, 
Annie van der Steen, die met haar 
partner voor het muzikale gedeelte 
zorgde en Wim van de Wetering, 
die het vervoer van de rolstoelen 
verzorgde.

Zonnige herfstwandeling 
Zonnebloem

Dat is waar het bij de medewer-
kers van Interzorg om draait. 
Ze zijn trots en enthousiast. 

Niet alleen op hun vak, dat ze 
met toewijding uitvoeren, maar 
zeker ook op hun cliënten. 
Ze weten als geen ander dat 
iedere situatie anders is en 
bieden zorg die afgestemd is op 
uw behoefte.

Of het nu gaat om verpleegkun-
dige zorg, persoonlijke verzor-
ging, langdurige zorg, begelei-
ding of hulp bij het huishouden, 
onze zorgverleners behoren tot 
de beste op hun vakgebied.

Tijd voor mensen! 

info@interzorgthuiszorg.nl
www.interzorgthuiszorg.nl

Oss/Uden/Veghel  0412 651 428
Nijmegen 024 3666090

Vaste gezichten

Kleine teams

1 aanspreekpunt

1 telefoontje om 
de zorg te starten

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

Veranderingen 
in de zorg
Onderonsje 
Heeswijk

HEESWIJK-DINTHER - Zorg is vol-
op in beweging. Mensen moeten 
meer en meer voor zichzelf zor-
gen, met hulp van familie, buren 
en vrienden. Zo’n 50 jaar geleden 
konden mensen in het bejaarden-
huis gaan wonen als ze 65 jaar 
werden, maar die tijd is al lang 
voorbij. 

Zorgcentrum Laverhof heeft al 
vele veranderingen ondergaan en 
ook nu weer is het volop in bewe-
ging. Bij lang niet iedereen is be-
kend wanneer mensen daar kun-
nen gaan wonen. Daarom heeft 
het Onderonsje van Heeswijk aan 
Laverhof gevraagd om eens uit 
te komen leggen hoe het nu zit. 
Op dinsdag 14 oktober om 14.00 
uur komt Yolanda Verstegen in 
de KBO-ruimte in CC Bernrode in 
Heeswijk met de bezoekers van 
het Onderonsje praten over de 
veranderingen in de zorg in het al-
gemeen en speciaal over de zorg 
die Laverhof nu en in de toekomst 
biedt. Toegang tot het Onderonsje 
is gratis. Bezoekers betalen alleen 
de consumpties die zij gebruiken.

www.mooinisseroi.nl
INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT

zet al ruim zes jaar Nistelrode op de kaart
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Plaza ’t supertje Heesch al 25 jaar voor de lekkere trek

Cor en Gerda van Orsouw begon-
nen in 1989 een frituur aan deze 
invalsweg van Heesch. 
Nu is de frituur een cafetaria met 
ruim zestig zitplaatsen en de lek-

kerste gerechten. Het zelf ge-
maakte pikante gehakt voor over 
de frites en de verse erwtensoep 
met rookworst en roggebrood 
met spek worden vergezeld door 

meer uitheemse zaken als zelfge-
maakte kip-shoarma, kip-gyros en 
wokschotels met kip, varkenshaas, 
biefstuk of zalm. 

JuBiLeuM
Het 25-jarig jubileum wordt in ok-
tober gevierd met mooie acties, 
die rondom het jubileum vanaf 6 
oktober te vinden zijn in de folder, 
dan is het smullen geblazen. Het 
familiebedrijf, waar nu grotendeels 
Dennis en zijn vriendin Jesse de 

scepter zwaaien, is schoon en hy-
giënisch en serveert mooie ruime 
porties. De vaste klanten voor een 
belegd broodje tussen de middag, 
koffie tijdens een fietstocht of een 
lekkere schotel voor de avond 
worden vriendelijk begroet. Altijd 
zie je wel iemand genieten van 
‘iets lekkers’.

OnTWiKKeLen
De familie Van Orsouw is altijd 
bezig het assortiment aan te pas-
sen. Maar de ontwikkeling gaat 
verder. Er wordt door de familiele-
den flink gestudeerd op allergenen 
in producten. Zo zijn er ondertus-
sen diverse glutenvrije producten 
te koop en vanaf december is het 
overzicht van ingrediënten die al-
lergische reacties kunnen oproe-
pen bekend bij Plaza ‘t Supertje. 

KWaLiTeiT
De keten Plaza ‘Food for All’ is on-

langs uitgeroepen tot beste Fast-
serviceformule van Nederland. 
Die onderscheiding is toegekend 
voor prijs/kwaliteit verhouding, 
maar vooral de gastvrijheid gaf de 
doorslag. Door de kracht van een 
landelijke formule en lokaal onder-
nemerschap te combineren, kun-

nen assortiment en prijzen lokaal 
vastgesteld worden. Door landelijk 
foldermateriaal te maken, kunnen 
de kosten laag blijven. Maar het is 
het lokale directe contact met de 
klant en de kwaliteit die je terug-
ziet in de waardering door diezelf-
de klant.

Allemaal leuk, maar het beste be-
wijs wordt geleverd door zelf de 
proef op de som te nemen bij Plaza 
’t Supertje aan het Stationsplein in 
Heesch. Open van 11.30 - 21.00 
uur, elke dag van de week! 

Mooie producten en ruime porties bij zoon Dennis en vader Cor Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Advertorial

HEESCH – Vanaf 11.30 uur is het een komen en gaan bij Plaza ’t Supertje. iedereen weet het vertrouwde 
adres aan het Stationsplein te vinden voor een lekkere snack, een ‘schotel’ of goed gevulde snert. Ook voor 
glutenvrije producten kun je er terecht.

‘vanaf 6 oktoBer mooie JuBileumacties’

FIETSplezier
’t Dorp 108
HEESCH 
Tel. 0412 451523 

SERVICE

SHOWROOM

REPARATIE

HERFSTKLAPPERS
van 1 t/m 4 oktober 2014

Meer info: www.fi etsplezierheesch.nl

Elektrische fi etsen 
Merk Type Dames/heren Hoogte Van Voor 
Batavus Garda Dames 53 cm € 2549 € 2149 
Fylla Super-S Heren 53 cm € 1999 € 1399 
Gazelle Impuls Dames 49 cm € 2249 € 1899 
Gazelle Orange Em Dames 46 cm € 2599 € 2199 
Gazelle Orange Em Dames 53 cm € 2599 € 2199 
Gazelle Orange Em Dames 57 cm € 2599 € 2199 

Hybride fi etsen 
Merk Type Dames/heren Hoogte Van Voor 
Gazelle Allure Dames 53 cm € 899 € 749 
Gazelle Fuente Dames 53 cm € 949 € 819 

Stads-/sportieve fi etsen
Merk Type Dames/heren Hoogte Van Voor 
Batavus Hastag Dames 57 cm € 599 € 479 
Batavus Monaco Dames 48 cm € 749 € 675 
Batavus Monaco LTD Heren 57 cm € 749 € 675 
Gazelle Eclipse Heren 57 cm € 899 € 799 
Gazelle Eclipse Heren 61 cm € 899 € 799 
Gazelle Parix Plus Heren 61 cm € 749 € 675 

Alle actie aanbiedingen

ook om mee 
te nemen

www.plazafoodforall.nl

AAnbiedingen geldig vAn   
1 t/m 28 februAri 2014

Top 
menu

4,95

Verder in  

deze folder 

- Hollandse weken

- Kidsbox met 

houten speelgoed 

- Scherp geprijsde  

knipbonnen

Helemaal Hollands  
menu

www.plazafoodforall.nl

AAnbiedingen geldig vAn   
1 t/m 28 februAri 2014

Heerlijke, Hollandse kroket en frikandel  
met frisse salade en knapperige frites

Communicatie
Gezien worden en een boodschap over-
brengen die begrepen wordt, is niet altijd 
gemakkelijk. Wij, Bernheze Media, kun-
nen u daarbij helpen. Alle disciplines die 
daarvoor nodig zijn hebben we in huis. 
Als u zegt wat u wilt vertellen en aan wie, 
zorgen wij voor de rest. Hescheweg 223 - OSS

Autowassen €1,-

* Programma 6, 
bij 10L getankt

*

Altijd
goedkoop

tanken

www.bernhezemedia.nl
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Open dag ‘hernieuwde’ kinderboerderij 
stal Bertus 
LOOSBROEK - Na heel veel slopen, bouwen 
en opruimen heeft de kinderboerderij in Loos-
broek weer een aantal prachtig nieuwe verblij-
ven gekregen. Alles is te bezichtigen tijdens 
de open dag op zaterdag 4 oktober. 

Door een bijdrage van het coöperatief dividend 
van de Rabobank Bernheze Maasland hebben 
de dieren prachtige onderkomens gekregen en 
kan Stal Bertus iedereen weer veilig ontvangen. 

De kinderboerderij zal op 4 oktober van 14.00 
tot 16.00 uur een extra feestelijk tintje hebben 
en iedereen is van harte welkom om de kinder-
boerderij te komen bezichtigen. Voor de kinde-
ren van de basisschool zal de prijsuitreiking van 
de tekenwedstrijd bekend gemaakt worden 
om 15.00 uur.

Jeannette van Haaren

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

Le Salon Jeannette
Schoonheidsspecialiste

Ik ben er bij! 
Chris-Stan van Daal

in company

Trotse sponsor en bezoeker 
van het Bernhezer Business 
Event

4 oktober

De meest voorkomende 
huisdieren in nederland
Welke dieren komen het meeste voor? Het is natuurlijk lastig om bij 
iedereen binnen te kijken om te zien hoeveel en welke huisdieren men-
sen in huis hebben. Maar naar schatting zijn dit de meest voorkomende 
dieren in Nederland.
 
1. Vissen 18 miljoen, zowel in aquarium als in een vijver in de tuin
2. Katten 4 miljoen 
3. Vogels 3 miljoen 
4. Honden 2 miljoen 
5. Konijnen 1 miljoen 
6. Duiven 0,9 miljoen 
7. Andere knaagdieren 0,6 miljoen 

In totaal leven er in Nederland 31 miljoen huisdieren. 4 Miljoen gezinnen 
hebben één of meerdere dieren. De meeste huisdieren zijn vissen. Maar 
liefst 18.000.000 vissen zwemmen er rond in Nederland. Niet zo heel 
gek want in het gemiddelde aquarium zitten al meer dan 20 vissen.
Bron: www.dierendag.org

werelddierendag 4 oktober

Vrijdag 10/10: 9.00-19.00 uur
Zaterdag 11/10: 10.00-16.00 uur

Moeder Kaya met haar pups

nog geen huisdier?
Met een van deze puppy’s wordt deze Dierendag heel speciaal voor u. 
Dierendag vieren met een nieuwe huisdier? Dat kan! De puppys zijn klaar om naar hun 
nieuwe thuis te komen kijken. Kom kijken of jullie een klik hebben met een van deze 
mooie pups van het ras Duitse staander korthaar. 
Familie Pennings, 06-51375644. Tot snel.

Per 1 oktober 2014 
geopend te 

Heeswijk-Dinther 
Hondentrimsalon 
Chateau Animaux

Voor de volledige vachtverzorging 
wassen, knippen en plukken.

Bel voor een afspraak.

Jetty van de Leest
Laag beugt 3c

Heeswijk-Dinther
06-31780198/0413-293294
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Schoonstraat 2a – 5384 AN – Heesch - Tel. 0412-474 445
info@spanjersvoordierentuin.nl - www.spanjersvoordierentuin.nl

FEESTWEEK 29 SEPTEMBER T/M 
4 OKTOBER WERELDDIERENDAG

• Diverse aanbiedingen zie onze 
 discus dierendagfolder

• Iedere dag een spetterende 
 dagtopperaanbieding

• Grabbelton voor de kinderen

• Iedere dag diverse activiteiten

• Donderdag 1 oktober van 12.00 tot 17.00 uur 
gezondheidscheck-voedingsadvies voor uw hond 

 of kat

Denkt u ook nog aan 
de discusbigshopper 

met bon!

Dierendag op de boerderij 
bij De Dierenvriendjes
Op de foto met je knuffel of favoriete dier van de boerderij

Breng je knuffel mee en ze zorgen 
voor een mooie digitale foto. Ben 
jij een stoere meid of jongen die op 
de foto durft met een van de dieren 
op de boerderij? Durf jij op de foto 
met een koe, varken, poes, kalfje, 
hond, kip, cavia of konijn? Op za-

terdag 4 oktober tussen 11.00 en 
12.00 uur ben je van harte welkom 
op ‘t Broek 8a te Nistelrode. 

Ook nodigen ze je van harte uit 
voor een van de open kijkdagen: 
8 november van 11.00 tot 15.00 

uur, 13 december van 11.00 tot 
15.00 uur. Begin januari starten ze 
met de kinderopvang en kunnen 
ze de kinderen verwelkomen op 
deze mooie locatie.

www.dedierenvriendjes.nl

NISTELRODE - bij agrarische kinderopvang De Dierenvriendjes in Nistelrode zijn ze druk bezig met de ver-
bouwing, maar ze willen werelddierendag niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom hebben judith van 
den broek en Nancy Theunisz een fotograaf geregeld, waarmee jij op de foto mag! 

Kat of hond, kip of haan, het is leuk om samen op de foto te staan

Viering: 
Dierenzegen
Heilige Franciscus 
Werelddierendag
19.00 uur
Kerk van Dinther

Iedere dierenvriend is uitgeno-
digd met zijn of haar lievelings-
dier tijdens de viering ‘Dierenze-
gen’. Het belooft een bijzondere 
viering te worden.

www.trimsalonbeautydog.nl

Schutsboomstraat 4
5384 GT Heesch

06-20 60 36 56

Tekst?

De oplossing van vorige week

werelddierendag 4 oktober
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LUCHTPOST
DRÔME FRANKRIJK

Wij, Hans en Marie-josé 
Egelmeer, geboren in resp. 
Vorstenbosch en Tilburg, 
12 jaar geleden begonnen met 
La Colline, vakantieboerderij 
in de Drôme, Zuid-Frankrijk.

Weekend van de Wetenschap 
bij sterrenwacht Halley

De Maan staat hoog aan de he-
mel en zijn ‘zeeën’, bergen en da-
len en talrijke kraters zijn met de 
grote telescoop prachtig te zien. 
Bezoekers kunnen kennismaken 
met bekende en minder bekende 
sterren en sterrenbeelden die van-
avond aan de hemel staan; denk 
aan de Poolster, Wega en Deneb, 
Grote en Kleine Beer, Cassiopeia, 
Draak Hercules, Zwaan, Lier, enz. 
Het moet wel onbewolkt zijn om 

dit alles te kunnen zien. Ogen-
schijnlijk verandert de sterrenhe-
mel nauwelijks en lijkt bijna alles 
wat daar gebeurt voorspelbaar. 
In ons land is lichtvervuiling er de 
oorzaak van dat we de Melkweg 
en veel lichtzwakkere sterren niet 
of nauwelijks meer kunnen zien. In 
de publiekspresentatie krijgt men 
te zien wat voor het ongewapende 
oog verborgen blijft. Hoog boven 
ons hoofd bevindt zich een schat 
aan prachtige en kleurrijke objec-
ten: sterrenhopen, sterrenstelsels, 
resten van supernova’s, immense 
stof- en gaswolken en kosmische 
‘kraamkamers’ waar sterren wor-
den ‘geboren’. 
Dankzij hun vormen en kleuren 
hebben die mooie namen gekre-
gen: Juwelenkistje, Ringnevel, 
Hartnevel, Heksennevel, Kikker-
visjes, enz. Al dit moois is duizen-
den of miljoenen lichtjaren van ons 
verwijderd, maar met ruimtevaar-
tuigen, telescopen en speciale ca-

mera’s zijn ze toch te bewonderen. 
Veel van de getoonde opnames 
zijn gemaakt door leden van Ster-
renwacht Halley.
Een aantal van die verre hemelli-
chamen kom je ook tegen als je in 
het planetarium een spectaculaire 
reis door de kosmos maakt. Entree 
Sterrenwacht: € 5,- (kinderen t/m 
12 jaar: € 3,-).

jeugdmiddag
Sterrenwacht Halley doet op zater-
dag 4 oktober met een jeugdmid-
dag mee aan het Weekend van de 
Wetenschap. Die begint om 14.00 
uur en duurt tot 16.00 uur. Kinde-
ren van 6 t/m 12 jaar zijn welkom 
en de entree bedraagt € 1,- per 
kind. Als de Zon schijnt, dan zul-
len de telescopen van de sterren-
wacht op hem worden gericht. In 
de grote zaal worden leuke en in-
teressante verhalen verteld over de 
Maan, Zon en planeten.

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, 
5383 KT Heesch/Vinkel
Meer informatie :0412 - 454999. 
www.sterrenwachthalley.nl

HEESCH - Sterrenwacht Halley is op vrijdagavond 3 oktober voor pu-
bliek geopend, deze keer ter gelegenheid van het Weekend van de We-
tenschap. Het programma begint om 21.00 uur en duurt ongeveer twee 
uur. Het is voor alle leeftijden geschikt. 

Kofferbakverkoop in Heesch 
HEESCH - Aan de Schoonstraat 101 in Heesch wordt zaterdag 4 oktober een snuffelmarkt voor jong en oud 
gehouden. 

Het gaat om een kofferbakverkoop: in plaats van een marktkraam krijg je ruimte voor de auto, waarna je jouw 
winkel(tje) in kunt richten. Van 8.30 tot 16.00 uur. Voor meer informatie: 06-13094678.

Vanmorgen maar weer eens op de fiets gestapt. Rondje Pont 
de Barret, Puy St. Martin, Marsanne, Eyzahut. In het seizoen 
komt het er vaak niet van. Nu voelt het geweldig. Keertje koffie 
drinken onderweg, koele lucht, goed doorademen. Heerlijk.
Smalle weggetjes, stenen muurtjes, dorpjes als Soyans 
(3 boerderijen, dorpspomp, mesthoop en Mairie), vage 
plattelandsgeluiden (trekker, kettingzaag, een hond die in de 
verte blaft) en het gezoem van insecten drukken het lawaai van 
alledag letterlijk naar de achtergrond. Een van de problemen 
van Frankrijk, je hoort het Dijsselbloem zeggen, is verandering 
(of juist het gebrek daaraan) en degenen die het hardst roepen 
zorgen ervoor dat er uiteindelijk niets verandert. Te veel, te 
snel, te ondoordacht. En gelukkig maar, want waarom zou je. 
Het gebrek aan verandering vormt tegelijkertijd de charme en 
aantrekkingskracht van dit gebied. De bakker, de slager en het 
postkantoor horen bij de ‘petites histoires’, kleine verhalen die 
elk dorp zijn bestaansrecht garanderen.

Ik stop even. Een paar brioches halen voor onderweg. Een 
man loopt de winkel uit en ziet mijn fiets. “De Tour gemist dit 
jaar”? “Is alweer voor de nieuwe”. Oké, tik tegen de pet, “bon 
courage” dan maar. Het dorpje door, kom ik langs “la Fontaine 
Minérale”, restaurant sinds 1848, met onder de platanen een 
Pétanquebaantje en een wel in de rivier, waar de bevolking ’s 
zomers verkoeling zoekt. Enkele boulespelers staan bij de but, 
anderen bespreken de tactiek, weer anderen zitten met een 
biertje aan tafel en kijken toe. Het is een vrolijke boel, “oh la 
la”, “de rien” en “je vous en prie” (graag gedaan). Zomaar een 
doordeweekse dag in Pont.

Het zonlicht valt gespikkeld over de weg. De bomen geven 
juist voldoende schaduw waardoor het aangenaam fietsen 
blijft. Onderweg bordjes met ‘gites de France’ en ‘chambres 
avec vue’. Er komen er steeds meer. In Saou zitten een paar 
oudjes op een bankje aan het pleintje. Het terras voor ‘l’Oiseau 
sur sa branche’ is nu nog leeg. Tussen de middag zit het hier 
helemaal vol. ‘Tout Saou’ en omgeving komt hier dan eten. 
De ‘Moules-frites’ staat aangeprijst. Ik besluit door te fietsen. 
Via Roche Colombe en Col de Lunel naar Marsanne. Velden 
vol zonnebloemen, gierst, lavendel en maïs vergezellen me. 
Een zwoel windje steekt op, het ruikt naar rottend fruit. Bij de 
rotonde in Puy St. Martin staat nog een aankondiging van het 
Fête du Musiques. 27 Augustus, ‘On y chante!’, terwijl het toch 
echt al eind september is. 

De kastanjebomen voor ‘les Aubergistes’ in Marsanne zijn 
versierd met rood-, blauw- en groengekleurde lampjes. Het is 
woensdag, maar ook hier zit het terras vol. Kennelijk heb ik 
een heiligendag gemist. Een ober brengt me mijn koffie. Ik eet 
de meegebrachte brioches. In Nederland zou dat niet kunnen, 
hier doen ze daar niet moeilijk over. Als ik even later binnen 
afreken, vallen me de ingelijste foto’s van oud-Marsanne op. 
Hoeden, snorren, paardentram. Jaren 20-30. Verder is er rond 
dit plein in de loop der jaren maar weinig veranderd. Een man 
steekt over, een auto tuft voorbij. De klok tikt hier langzamer 
dan waar ook.

Op weg naar huis snoeit een boertje zijn wijngaard; kan de 
zon beter bij zijn druiven. De Marsannedruif is robuust, houtig 
en zoet. De stokken dragen volop. Het is droog, warm en 
de krekels laten zich horen. In oktober begint de pluk. 2014 
belooft weer een mooi wijnjaar te worden. www.lacolline.nl 

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

Geopend: dinsdag tot en met zondag vanaf 11.00 uur. • Maandag rustdag.

Pumpke’s Proeverij
Een avondje lekker smullen? 

Dat kan met Pumpke’s Proeverij. 
U kiest 3 keer 3 gerechtjes van onze 

menukaart, geheel naar uw eigen smaak 
en voorkeur. Voorgerecht, hoofdgerecht en 

dessert. U bepaalt het zelf. 
Een smaakvolle ontdekkingstocht, 

voor maar € 26,50 p.p.

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

Voor een smaakvolle ontdekkingstocht door onze menukaart

Vanaf begin 
oktober een nieuwe 

verrassende 
lunchkaart
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ZIE DE WERELD IN HD
MET VARILUX

www.varilux.nl 

* Deze actie loopt van 1 oktober t/m 30 november 2014, vraag naar de voorwaarden bij de deelnemende opticien.

UW UNIEKE PORTRET NU GRATIS 
bij een bril met Varilux glazen

Vanaf 45 jaar gaat ons zicht achteruit en is scherp zien 
niet altijd meer vanzelfsprekend. Om op alle afstanden 
weer in HD-kwaliteit te zien bieden de multifocale glazen 
van Varilux u een kijkoplossing op maat. Uw brillenglazen 
worden volledig aangepast aan de unieke persoonlijke 
eigenschappen van úw ogen. 

Tijdelijk ontvangt u bij aankoop van Varilux glazen een 
cadeau dat net zo uniek is als uw ogen, namelijk uw 
eigen portret gemaakt door de Spaanse kunstenaar 
Sergio Albiac*. Een waardevol kunstwerk van 33x48 cm 
op basis van uw eigen foto. Voor advies over Varilux én 
deze unieke actie zien wij u graag in onze winkel.

Alferink Optiek
‘t Dorp 31
Heesch
tel 0412-451003
www.alferinkoptiek.nl
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mooi & in de streek

in de streek

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

* Tevens regelen wij
voor u een barbeque, 
gourmet of tapas naar 
wens.

Leuk voor:
- Familiefeest
- Buurtvereniging
- Teambuiliding
- Personeelsfeest
- Vriendengroepen
- Kinderfeestje
- Verjaardag
- Enz.

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

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

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

* Tevens regelen wij
voor u een barbeque, 
gourmet of tapas naar 
wens.

Leuk voor:
- Familiefeest
- Buurtvereniging
- Teambuiliding
- Personeelsfeest
- Vriendengroepen
- Kinderfeestje
- Verjaardag
- Enz.

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

Los door het bosLos door het bos

•	 Slaapkamers	met	
eigen	badkamer	

	 en	eigen	ingang

•	 Rust	en	ruimte	
•	 Prachtige	fiets-	en	
wandelmogelijkheden

•	 Ligt	in	het	hart	van	
natuurgebied	

	 	‘De	Maashorst’

De scootmobiel wordt in bruik-
leen gegeven aan personen die 
minder mobiel zijn; bijvoorbeeld 
ouderen, mensen die slecht ter 
been zijn of zwangere vrouwen. 
Over de meeste paden kun je 
met de scootmobiel rijden. 

Nieuwe activiteit
‘Op jacht naar goud’ is een 
nieuw spel dat bij ‘Los door het 
bos’ gespeeld kan worden. In 
de bossen van De Maashorst 
ligt goud! Deelnemers gaan met 
de metaaldetector op zoek naar 
goud en zilver. Bij deze activiteit, 
die makkelijk is uit te breiden 
met een barbecue, blijf je op ei-

gen locatie. Het spel is geschikt 
voor grote en kleine gezelschap-
pen van jong tot oud. Mocht het 
een dag slecht weer zijn, dan is 
er de mogelijkheid om binnen 
door te gaan met casino tafels.

Weltevree
De dag uitbreiden met een over-
nachting, je ouders of geliefde 
verrassen met romantisch nacht-
je? Los door het Bos heeft sinds 
mei een nieuw Bed and Break-
fast Weltevree in de Palmen (in 
het sfeervolle achterhuis van de 
boerderij) dat geschikt is voor 
maximaal zes personen. Drie 
tweepersoonskamers, voorzien 

van eigen badkamer met dou-
che, toilet en wastafel, ademen 
een geheel eigen stijl, en zijn 
voorzien van comfortabele bed-
den. 
 Voor de eigen ingang kunt u 
overdekt zitten op een ruim ter-
ras en dus bij elk weertype ge-
nieten van een uitzicht op het 
achterliggende bosgebied.

scootmobiel en goud zoeken bij Los door het bos 
NISTELRODE - bij ‘Los door het bos’ is sinds kort een scootmobiel 
te leen. bovendien heeft de organisatie weer een nieuwe activiteit 
toegevoegd. 

Meer informatie
Rene Timmers - 06 22509314 - info@losdoorhetbos.nl - www.losdoorhetbos.nl

FotoCluBBernheze

hallo, mijn naam is Bart hellings 58 jaar en kom uit 
schijndel. via de jaarlijkse expositie in de kersouwe 
ben ik in contact gekomen met de fc Bernheze.
sinds 2009 ben ik lid en na 5 jaar vind ik nog 
steeds uitdaging in de opdrachten die we krijgen.
in 2004 mijn eerste digitale camera gekocht nadat 
ik echt jaren niets met fotografie had gedaan, be-
halve vakantiefoto’s. ik werk graag met modellen in 
de studio of daar buiten.
Bijna altijd werk ik met ‘amateurmodellen’ uit mijn 
directe omgeving. dit vind ik een ontspannen ma-
nier van fotograferen, soms een extra uitdaging.
het is elke keer weer een leuke uitdaging om - 
samen met het model en mijn assistente sanne - 
tot een mooi resultaat te komen.
vaak probeer ik de opdrachten die we bij de club 
krijgen te vertalen naar een model/portretfoto.
verder heb ik ook mee mogen werken aan diverse 
theatervoorstellingen van de natuurtheater de 
kersouwe. voor voorstellingen van de Bokkenrij-
ders, les misèrables en the godmother mocht ik 
het fotowerk leveren voor de posters en flyers.
voor meer foto’s kun je terecht op 
www.barthellings.nl

DE LEDEN STELLEN ZICH VOOR MET HUN BESTE FOTO’S. HUN 
INSPIRATIE EN CREATIES VOOR DE INWONERS VAN BERNHEZE. 

Bart hellingS

Schaduw

Danitia

Maffia

Lotte

Sanne

Jeans anders Jessica Zwanger

Advertorial
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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.

VISWORMEN EN
WORMENHUMUS

FRUSAN

Wormenhumus is de beste biologische
mest voor tuin, gazon, planten etc.

Mobiel 06 - 53 51 15 41  /  www.plantenmest.nl

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

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

Advertorial

snOeien: wilt u het graag zelf doen, maar weet u niet 
goed hoe, dan is het mogelijk om een snoeicursus van één 
dag te volgen. U krijgt in de ochtend theorie en daarna gaan 
we naar een tuin van een of meerdere cursisten voor praktijk. 
Lunch is inclusief.

PLanTen: Hebt u in uw tuin een stukje wat meer kleur 
nodig heeft, dan kunt u 
een kant en klaar Trend-
tuintje-to-go = mini be-
plantingsplan inclusief 
de planten bestellen.

Info via 
www.trendtuin.nl of 
06-12193938. 

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

Zesde editie oogstfeest bij De Kilsdonkse Molen

Ongeveer 22 bedrijven presente-
ren zich met producten, variërend 
van honing tot bier en van kaas 
tot boerderij-ijs. De Kilsdonkse 
Molen is te bezichtigen en de 
vakkundige molenaars laten zien 
hoe het malen werkt. Van het 
gemalen graan worden door de 

bakkers Lamers ter plekke spelt-
broden gebakken. Voor de kin-
deren is er ook van alles te doen. 
Ze kunnen lekker rollebollen in 
het hooi, verse suikerwafels ver-
sieren, meerijden op een paar-
denkar en zelfs hun eigen spring-
touw maken bij de touwslager. 

Verder kunnen zij flink aan de 
slag met een dorsvlegel om graan 
te dorsen, samen met de Stof-
vreters. Er is - zoals elk jaar - een 
fietstocht uitgezet vanuit Heesch 
naar de Meierijsche Museum-
boerderij in Heeswijk-Dinther.

Traktatie
De museumboerderij is een 
mooie rustplaats om even te 
vertoeven en de ogen de kost te 
geven. Bij aankoop van een kop 
koffie ontvangen bezoekers een 
gratis traktatie van de bakkers 
Lamers. Daarna fietsen ze door 
naar het terras bij de molen waar 
de muziek overal klinkt.
De entree is gratis.

HEESWIJK-DINTHER - De bakkers Lamers uit Heesch/Oss, De kilsdonkse Molen en De Meierijsche 
Museumboerderij uit Heeswijk-Dinther houden op zondag 5 oktober voor de zesde keer het oogst-
feest bij de molen. Het oogstfeest staat in het teken van de nieuwe oogst, het malen van het graan 
en het bakken van het brood. 

Gezelligheid uit alle kernen tijdens het oogstfeest

Advertorial
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van je spaarpotStort de inhoud

leuk cadeau!in ruil voor een

Woensdag 29 oktober 2014

Kijk voor de tijden en kantoren die open zijn op 
www.rabobank.nl/bernhezemaasland
en klik op de banner Spaardag. 

 www.facebook.com/RabobankBernhezeMaasland

Kom  naar de Rabobank Spaardag!

kiNDERPAGiNA

Kinderen van De Benjamin genieten op nazomerfeest

NISTELRODE - De bSO kinde-
ren van kinderopvang de benja-
min uit Nistelrode vierden vorige 
week woensdag een leuk Nazo-
merfeest. 

Deze middag had als thema: Let-
ter Party. Geen schoolse activitei-

ten rondom letters, maar leuke en 
uitdagende letteractiviteiten. Na 
de opening volgde er een mode-
show, waarin de kinderen hun let-
ter outfits mochten showen. Ook 
dit jaar werden de nieuwe kinder-
raadsleden bekend gemaakt. Zij 
mogen een heel schooljaar mee-

denken in ‘Wat is nou een fijne 
BSO?!’ en in drie bijeenkomsten 
hun wensen, vragen en ideeën 
aanleveren.

De kinderen konden meedoen 
met de volgende workshopjes: je 
eigen naambord maken, samen 

letterfoto’s maken met je eigen li-
chaam, letterbingo, letterpakken-
spel, je eigen bordkrijt maken en 
een echte drum workshop.

Natuurlijk was er ook iets lekkers 
te eten en te drinken voor ieder-
een.

Om 16.15 uur konden de ouders 
genieten van een spectaculaire 
drumshow, die door alle kinderen 
samen verzorgd werd. 

Nistelrode heeft dus geweten dat 
de Benjamin een feestje vierde!

Kinderen van De Benjamin genieten op nazomerfeestKinderen van De Benjamin genieten op nazomerfeestKinderen van De Benjamin genieten op nazomerfeestKinderen van De Benjamin genieten op nazomerfeestKinderen van De Benjamin genieten op nazomerfeest

Jurre is een verlegen jongen die nooit meer dan zes woorden achter elkaar zegt. Dat is niet zo erg, maar 
wel als je een spreekbeurt moet houden. Daar ziet hij vreselijk tegenop. Maar dan ontmoet hij prinses Sip-
pora von Singapoor, het meisje met de blauwe ogen en de zwarte vlecht. Zij leert Jurre de wereld anders 
te zien dan ze is en brengt hem naar de zeven torens van het Prinsenhuis. Daar komt hij in een wonderlijke 
wereld van kermisgasten en straatartiesten terecht. Hij krijgt er bijzondere adviezen voor zijn spreekbeurt. 
En als Sippora hem dan ook nog eens met zestig spiegels te hulp schiet, kan er eigenlijk niets meer misgaan.

Koop tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek van tenminste 10 euro en je krijgt het boek Zestig 
Spiegels van Harm de Jonge cadeau.

Leuke en mooie kinderboeken over het thema ‘Feest!’ zijn er genoeg, 
maar om kinderen naar dat boek te leiden, dat echt bij hun beleving past, 
is er de Kinderboekentipper.

De Kinderboekentipper selecteert met behulp van een paar eenvoudige 
vragen uit ruim 250 thematitels het meest geschikte boek

Kijk voor meer informatie op: boekentipper.kinderboekenweek.nl

Centrum jeugd en Gezin Maasland
www.centrumjeugdengezin-
maasland.nl
of bel 0412-473636

Ik tel tot tien



Woensdag 1 oktober 2014 17
  

Woensdag 8 oktober
van 18.00 tot 20.00 uur

Kosten € 25,-
Minimaal 4 en maximaal 8 leerlingen

Opgeven kan tot maandag 6 oktober.

Meer informatie:
   Jeanine Maas - Nistelrode

06-17188290 - www.klasse-rt.nl

WORKSHOP SNELLEZEN
Voor leerlingen van het 
voortgezet onderwijs.

Doe jij eindeloos lang over het lezen 
van boeken voor je literatuurlijst? 

Wil je je leestijd e�  ciënt besteden? 
Wil je 2 tot 3 keer sneller leren lezen?

Verkeersveilig op basisschool de Kiem

Daarbij valt te denken aan over-
steken met de kinderen van groep 
1 en 2, het dode-hoek project en 
het schriftelijk en praktisch ver-
keersexamen in de groepen 7 en 
8. De route naar de nieuwe school 
in het voortgezet onderwijs, door 
met de fiets de route te oefenen, 
heeft ook een plek gekregen in het 
lesprogramma.
Afgelopen week heeft de ver-

keerswerkgroep van school een 
activiteit georganiseerd voor alle 
kinderen van de groepen 1 tot en 
met 8. Op het speelplein was er 
een behendigheidscircuit waarbij 
de kinderen hun vaardigheid met 
de fiets konden trainen. Voor de 
onderbouw was er een skelterbaan 
uitgezet, waarbij de kinderen op 
een speelse wijze kennis maakten 
met allerlei situaties die in het ver-

keer voorkomen, zoals stoplicht, 
zebrapad en rotonde.
Mede door de inzet van ouders en 
door het heerlijke weer hebben alle 
kinderen genoten van deze activi-
teit.
De activiteiten die op school wor-
den georganiseerd, zijn een on-
derdeel van de planning van een 
activiteitenplan voor verkeer op 
de school. Dit plan is onlangs weer 
voorgelegd aan een auditor van 
BVL (Brabants Verkeersveiligheids 
Label). Na dit bezoek is basisschool 
de Kiem verheugd dat zij dit label 
mag behouden. 

HEESCH - basisschool de kiem in Heesch hecht veel waarde aan de vei-
ligheid voor kinderen in het verkeer. Naast verkeerseducatie in de klas 
vindt de school dat er meer activiteiten moeten worden georganiseerd, 
waarbij kinderen zich bewust worden van hun rol in het verkeer. 

Op het schoolplein was een behendigheidscircuit  

Advertorial

Oefentherapie Cesar - Gezonder Bewegen nieuwe locatie!

Oefentherapie Cesar richt zich op 
mensen met klachten op houding- 
en bewegingsgebied. We leren 
mensen beter om te gaan met hun 
klachten. Welke invloed heeft de 
eigen houding op de klacht en wat 
kun je zelf doen om klachten te 
verminderen en/of te voorkomen. 
Na een uitgebreide intake wordt, 
samen met de cliënt, een plan van 
aanpak opgesteld. 

Wanneer komt men bij de Oefen-
therapie Cesar?
“Het schiet alweer in mijn rug, wat 
kan ik daar aan doen?”
“Ik heb veel last van hoofdpijn en 
nekklachten”

“Mijn zoon begint steeds meer 
krom te lopen, het zou jammer zijn 
wanneer hij daar last van krijgt”
“Ik heb in het verleden een her-
seninfarct gehad, maar het lopen 
gaat nog zo moeilijk”
“Er is gezegd dat ik moet leren 

leven met mijn pijnklachten, wat 
nu?”
“De huisarts heeft geconstateerd 
dat ik hyperventilatie heb, wat kan 
ik daar aan doen?”

Ook voor kinderen 
De praktijk is aangesloten bij het 
Chronische Pijn Netwerk en werkt 
samen met een sportarts op het 
gebied van basale rompstabiliteits-
training. 

Kinderen met moeilijkheden op 
motorisch gebied kunnen ook bij 
‘Gezonder Bewegen’ terecht. Sil-
via Thyssen en Wineke van Anrooij 
zijn werkzaam in Nistelrode en ge-

specialiseerd in de motorische ont-
wikkeling van het kind. 
“Mijn baby heeft een voorkeurs-
houding”
“Onze Sofie van twee is bang om 
te klimmen en klauteren”
“Joost is zo onhandig, hij stoot 

vaak iets om”
“Ik kan het handschrift van mijn 
zoon niet lezen”
“Mijn kind wordt als laatste geko-
zen bij de gym”

Ook zijn er plannen om samen 
te werken met Jeanine Maas van 
Klasse-RT voor het geven van een 
training aan kinderen om hun zelf-
vertrouwen te vergroten.

NISTELRODE - Vanaf 1 oktober 2014 zitten Wineke van Anrooij en Silvia Thyssen van  
‘Gezonder Bewegen’ op hun nieuwe plek aan Beekgraaf 60! Een mooie stek, bij basisschool 
De Beekgraaf, waar de cliënten goed bediend kunnen worden. Ook dicht bij HealthCenter 
Nistelrode, waar al jaren hydrotherapie gegeven wordt aan verschillende doelgroepen. 

OefenTHeRaPie CesaR - 
Gezonder bewegen is 
in beweging!
Voor meer informatie: 
www.gezonderbewegen.nl 
of tel. 06-23984705Silvia Thyssen Foto: Marcel van der Steen

kiNDERPAGiNA

‘na een uitgeBreide intake wordt 
samen met de cliënt een plan van 
aanpak opgesteld’

Gezinsviering zaterdag 
4 oktober 19.00 uur
NISTELRODE - In de eerste weekend van oktober wordt in de paro-
chie Nistelrode Wereldmissiedag van de kinderen gevierd. Op zo’n 
dag wordt er extra aan die kinderen gedacht, die het niet zo goed 
hebben. Wij hopen dat er veel kinderen naar de kerk komen voor deze 
speciale gezinsviering.
Het kinderkoor zal deze viering opluisteren. Het spaarzakje dat de 
kinderen op school gekregen hebben, mogen ze meenemen naar de 
kerk. Het geld is bestemd voor MISSIO. Dit jaar helpen we de kinde-
ren in Myanmar. 

Parochie werkgroep MOV (Missie Ontwikkeling Vrede) en de Werk-
groep Gezinsviering.

Opvoedspecial 
Tischa Neve
Op dinsdag 7 oktober komt 
Tischa Neve voor een opvoed-
special naar Dorpshuis De 
Berchplaets in Berghem. Tot tien 
tellen om rustig te blijven is im-
mers vaak makkelijker gezegd 
dan gedaan. Hoe je omgaat met 
je eigen emoties en met die van 
je kind? Tischa zet het uiteen 
tussen 20.00-22.00 uur. 

www.centrumjeugdengezin-maasland.nl
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ChristelCoaching is gespeciali-
seerd in pestproblemen, hoog 
gevoeligheid, hoogbegaafdheid 
en het leren omgaan met een 
scheiding, verlies of verdriet. 

Ook kunt u terecht voor alle-
daagse opvoedingsvragen zoals: 
consequent zijn, leren luisteren/
gehoorzamen, onzekerheid en 
verzorgingsvragen. 

nieuwe werkplek voor 
ChristelCoaching

Heeft u nog vragen? 
Graag vertelt ze u meer en u 
kan contact opnemen via 
06-2377 7436 of via 
www.christelcoaching.nl

HEESWIJK-DINTHER - kindercoach Christel van der Heijden heeft 
een nieuwe werkruimte op Lariestraat 17. Onder het motto: ‘ieder 
kind is uniek, een standaard kind bestaat niet’ benadrukt ze de posi-
tieve punten en talenten tijdens de begeleiding van kinderen.

kinderen & hun ouders

kiNDERPAGiNA

’grote’

Informatie en inschrijven:  www.babykinderbeurs.nl

V o l g e n d e  b e u r z e n :

zo. 19 okt. gemert
zo. 26 okt. oss
zo. 9 nov. Mill

rusheuveloss
Zondag 
5 oktober

 van 11.00 tot 14.00 uur

S p o r t c e n t r u m

De rusheuvel
r u s h e u v e l s t r a a t  5   o s s

VoL!!
kraam
verhuur
gesloten

extra beursoss: zondag 26 oktober13.0016.00

Als je alle kinderspullen nieuw 
moet kopen, wordt dat vaak veel 
te duur. Kinderkleding en baby-
spullen worden, in allerlei soorten 
en maten, te koop aangeboden. 
Je kunt vaak net zo goed volstaan 
met gebruikte spullen. 
De nieuwe eigenaars van de spul-
len zijn vaak heel tevreden met 
hun nieuwe aankoop. De deelne-
mers zijn ook tevreden, omdat zij 

hun spullen verkocht hebben. Een 
win-win situatie! 

De openingstijden van de beurzen 
zijn:
5 oktober van 11.00- 14.00 uur en 
26 oktober van 13.00-16.00 uur,
de entree is € 2.-.

Voor meer informatie kijk op 
www.babykinderbeurs.nl.

Grote Baby- & Kinderbeurs 
Zondag 5 en 26 oktober bij De Rusheuvel

OSS - De organisatie van deze baby-kinderbeurs verwacht zondag 
5 oktober een gezellige drukte bij de Rusheuvel. Tweedehands kinder-
artikelen zijn erg in trek en de kinderbeurzen worden druk bezocht. De 
beurs bij De Rusheuvel is inmiddels een begrip aan het worden voor 
regio Oss. Vanwege de grote belangstelling is er 26 oktober een extra 
beurs georganiseerd.

Advertorial
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kinderfysiotherapie: sommige 
kinderen hebben extra aandacht 
en oefening nodig op het gebied 
van motoriek

Martine Seegers, werkzaam als 
kinderfysiotherapeut bij Fysiotherapie 
Hoogstraat, richt zich in haar werk op het 
begeleiden van kinderen van 0 tot 18 jaar. 
Kinderen maken een grote ontwikkeling 
door op het gebied van motoriek. Niet 
altijd is dit even vanzelfsprekend. Sommige 
kinderen hebben extra aandacht en oefening 
nodig. Kinderfysiotherapie bij zuigelingen 
kan zinvol zijn bij o.a. de volgende signalen: 

voorkeurshouding, asymmetrisch hoofd, eenzijdig bewegen of 
veel huilen. 

Peuters en kleuters kunnen geholpen worden met pijnklachten, 
bewegingsangst, onhandig of houterig bewegen, veelvuldig 
vallen, een afwijkende voetstand of looppatroon. Oudere kinderen 
die niet kunnen meekomen met sport- en spelactiviteiten, met 
schrijven, coördineren of hun conditie, kunnen baat hebben bij 
kinderfysiotherapie.
Gedrag- en leermoeilijkheden, hechtingsproblematiek of gebrek 
aan basisvertrouwen, kunnen middels spelvormen begeleid 
worden door Martine. 
Zij worden uitgedaagd nieuwe ervaringen op te doen en zo te 
groeien in hun motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Vaak geldt: hoe eerder het kind door een kinderfysiotherapeut 
behandeld wordt hoe geringer de verstoring.

Ouders die opvallendheden bij kinderen opmerken kunnen 
informatie opvragen bij de kinderfysiotherapeut, zonder 
tussenkomst van een huisarts. Indien nodig, kan het kind 
gescreend worden, waarbij gekeken wordt naar de hulpvraag, 
de problematiek en of kinderfysiotherapie een positieve bijdrage 
brengt aan de ontwikkeling. Kinderfysiotherapie valt in het 
basispakket van de zorgverzekering. U bent van harte welkom in 
onze praktijk voor een oriënterend gesprek.

Groet Martine Seegers

fysiotherapie 
hoogStraat

Advertorial

Ik tel tot tien
Ruim 2,5 miljoen Nederlanders 
zorgen dagelijks voor hun gezin. 
Misschien wel de meest uitda-
gende en zinvolle bezigheid die 
er is. Een taak die bestaat uit 
plezier maken en doorzetten, uit 
geluk en stress, uit genieten en 
geduld oefenen. 
Dat alles komt samen in ‘ik 
tel tot tien’ het motto voor de 
Week van de opvoeding 2014.

Ieder kind 
is uniek met 

speciale talenten

Advertorial
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FysioCentrum Heesch 
Verdilaan 48, 5384 CJ Heesch 

T: 0412-457067, E: info@fysiocentrumheesch.nl 

Voor kinderen van 0-18 jaar 
 met oa: 
• Motorische problemen 
• Pijnklachten  
• Houdingsklachten 
 

‘Onder de Bogen’ viert de hele week feest

De feestweek is maandag 29 sep-
tember officieel geopend door 
burgemeester Marieke Moorman 
en wethouder Rein van Moorse-
laar. Samen met de kinderen, ou-
ders, personeel, buurtbewoners en 
genodigden werden er ballonnen 
opgelaten. In het kader van duur-
zaamheid, wat alle gebruikers be-
langrijk vinden, zijn de ballonnen 
biologisch afbreekbaar.

Voor de kinderen was het feest 
vanaf maandagmorgen. Op de 
speelplaats stond een grote storm-
baan waar ze allemaal met veel 
plezier op gespeeld hebben. Dins-
dag en woensdag waren er diverse 
(voor)leesactiviteiten. Hiermee 
wordt aangesloten op de Kinder-
boekenweek, die 1 oktober start 
en het thema ‘Feest’ heeft. Circus 
Rotje Knor gaat op donderdag met 
de kinderen van basisschool Delta 
een circusvoorstelling bedenken en 
oefenen. 

’s Middags kunnen dan alle kinde-
ren van Piccino en Kinderopvang 
Humanitas genieten van een voor-
stelling ‘voor en door kinderen’. 
De ouders en buurtbewoners zijn 

hierbij ook van harte welkom. 
De feestweek wordt vrijdag af-
gesloten met voor ieder kind een 
echte ‘Italiaanse’ verrassing. Basis-
school Delta, Peutercentrum Pic-
cino en Kinderopvang Humanitas 
kijken vol vertrouwen naar de ge-
zamenlijke toekomst.

Meer foto’s: www.mooiheesch.nl

HEESCH - Tien jaar geleden zijn basisschool Delta, Peutercentrum Piccino, kinderdagverblijf Piekobello 
en buitenschoolse opvang Rebbels de trotse gebruikers geworden van het pand dat te vinden is aan de 
Herderstraat in Heesch. Genoeg reden voor feest. De hele week worden er allerlei feestactiviteiten georga-
niseerd. 

Dit kan komen doordat je motoriek 
je belemmert of doordat je ergens 
pijnklachten hebt. De kinderfysio-
therapeuten van FysioCentrum 
Heesch kunnen je wellicht helpen 
om je motorische vaardigheden te 
verbeteren. Buiten de schoolleef-
tijd kunnen er natuurlijk ook op 
baby-, peuter-, kleuter- en/of pu-

berleeftijd motorische problemen 
zijn. Denk hierbij aan een voor-
keurshouding, niet gaan lopen, 
moeite met springen, een sport-
blessure of andere pijnklachten. 
Ook deze kinderen en ouders kun-
nen de kinderfysiotherapeuten van 
FysioCentrum Heesch adviseren, 
begeleiden en behandelen.

Kinderfysiotherapie bij 
fysioCentrum Heesch
HEESCH - De basisscholen werken naar de herfstvakantie toe en kinde-
ren zijn aan het gymmen, sporten en schrijven. bij de meeste kinderen 
gaat dit goed, maar niet voor alle kinderen is probleemloos bewegen 
vanzelfsprekend. 

NIEuW IN hadEE
Reggy van Boxmeer

06-24747613

Lokatie: MTC
Heilige Stokstraat 4, Dinther

kiNDERPAGiNA

Rein van Moorselaar en Burgemeester Moorman kwamen de feestweek openen  Foto: Ad Ploegmakers

Avontuurlijk en soms gewoon ingewikkeld
Bij het dagelijks opgroeien en opvoeden hebben vaders en moeders op 
verschillende manieren met (af)tellen te maken. Want hoe lief, leuk, gezel-
lig of grappig je zoon of dochter ook is, soms is je geduld op en tel je tot 
tien. Tellen kom je ook tegen in de sport of bij spelletjes, in de klas, thuis, 
online of op straat. 

Advertorial
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informatie
 voor de

KERNEN

Vrede

We kunnen terugkijken op een zeer 
geslaagde herdenking van Operation 
Market Garden. Met vele betekenisvolle, 
ontroerende, leuke en memorabele 
activiteiten herdachten Heeswijk-Dinther 
en Loosbroek hun bevrijding en de 
(burger)slachtoffers. Ik dank iedereen: de 
stichting, verenigingen en vrijwilligers, 
die de bevrijdingsactiviteiten hebben 
mogelijk gemaakt.

De herdenking was niet alleen bedoeld om te herinneren, maar ook 
om naar onze toekomst te kijken en stil te staan bij de betekenis van 
vrijheid. Zodat we beseffen hoe belangrijk het is dat wij al decennia 
lang in vrede leven, dat we vrij zijn om te leven zoals we willen en dat 
we onze mening mogen uitdragen. 

Want nooit eerder waren er zoveel oorlogen en humanitaire crises 
tegelijkertijd. De hulporganisaties kunnen de druk nauwelijks aan. Op 
de criseslijst van de Verenigde Naties zijn vier landen geclassificeerd 
met Emergency Level 3, de hoogste classificatie voor humanitaire 
crises. In deze vier landen is de omvang van de crisis, de complexiteit 
ervan en het aantal getroffenen enorm. Alleen al de Syrische 
burgeroorlog heeft ruim 9 miljoen mensen doen vluchten. De beelden 
van geweld, paniek en verlies dringen zich dagelijks in alle heftigheid 
aan ons op. Ze geven me een machteloos gevoel. Wat kunnen wij 
doen, wat kan ik doen om de op drift geslagen bevolkingsgroepen 
te helpen? Humanitaire hulp en opvang van vluchtelingen die in 
Nederland om asiel vragen, is bittere noodzaak.

Zelf heb ik een symbolische daad gesteld. Ik heb me aangesloten bij 
het wereldwijde initiatief ‘mayors for peace’. Deze burgemeesters voor 
vrede vinden elkaar in hun bezorgdheid over nucleaire bewapening, 
maken een vuist voor vrede en doen daarvoor een moreel appèl op 
wereldleiders. Zo’n 6000 burgemeesters ondersteunen het initiatief. 
Ik sluit me daar nu dus graag bij aan; om blijvende aandacht te vragen 
voor vrede op plekken waar die nog niet is en om vrijheid te blijven 
koesteren. 

Marieke Moorman
Burgemeester van Bernheze

Column

Marieke MoorMan

Foto: Ad Ploegmakers

Transitie
Met een mooi woord noemt ‘Den 
Haag’ het overlaten van Wmo, 
jeugdzorg en werkgelegenheid aan 
de gemeenten: participatie. Ande-
ren noemen dit ook wel: ‘over de 
schutting gooien’. Maar het besluit 
is democratisch genomen in Den 
Haag. We gaan ermee aan de slag. 
Belangrijkste voor de SP is de kwa-
liteit van de zorg. ‘Bernheze onze 

zorg’, was namelijk de titel van het 
SP-verkiezingsprogramma op 19 
maart van dit jaar. Kwaliteit kost 
geld. Dat blijft zo. Dit geld mag niet 
naar projectbureaus en managers in 
een Ferrari gaan. 
Dit geld moet via kleinschalige ini-
tiatieven ingezet worden. Trans-
parant en helder. Iedere euro die 
niet aan zorg voor de doelgroepen 
wordt besteed is een foute euro! De 

SP heeft hierover goede afspraken 
kunnen maken in de nieuwe coali-
tie met de collega-partijen. Vooral 
voor de mensen die het echt nodig 
hebben belangrijk. 

De komende jaren blijft de SP zich 
zoals altijd 100% inzetten voor 
inwoners die hulp nodig hebben. 
Op de SP kunnen de inwoners van 
Bernheze blijven rekenen.

SP: Geld goed besteden

BERNHEZE - binnen de SP bernheze is grote overeenstemming. Overeenstem-
ming omtrent het besteden van het geld voor Wmo zorg, jeugdzorg en werkge-
legenheid. Voor dit doel komt er na 1 januari geld uit Den Haag. Daar zullen we 
het mee moeten doen. Helaas is er op alle budgetten door Rutte-2 gekort. Met 
minder geld toch kwaliteit bieden. Een uitdaging. Die gaan we aan in bernheze.

Jan Prinsen, Raadslid SP

Dag welstand 
Beloofd is beloofd. In ons verkiezingsprogramma beloofden wij u ons sterk te maken voor het afschaffen van 
welstand. Niet half maar helemaal. Donderdag 25 september heeft D66 een motie ingediend en de bijna vol-
tallige raad heeft ons voorstel gesteund om welstand te schrappen. Het is de hoogste tijd dat de gemeente bij 
(ver)bouwen meer verantwoordelijkheid bij de inwoners zelf neerlegt. Bij vertrouwen op de eigen kracht van 
mensen horen minder regels en vindt controle plaats op het proces en niet vooraf. Bouwen met minder regels 
zal zeker inspireren tot snellere en flexibele oplossingen in de bouw. Vaak is er ronduit frustratie over het feit 
dat door allerlei regels zaken niet van de grond komen. Wonen, werken, leven, zorgen en bouwen met minder 
regels. Dat past in de visie van D66 om de burger meer vrijheid te geven en verantwoordelijkheden neer te 
leggen waar ze thuis horen. Welstandbeleid is te betuttelend. Overal is een merkbare opluchting dat we het 
nu echt anders gaan doen. Als D66 doen we wat we kunnen. Het afschaffen van welstand is daar een mooi 
voorbeeld van. Net als het niet opnemen van tennisbanen in Loosbroek in ons bestuursprogramma. Niet om-
dat we het niet heel graag willen, integendeel, maar omdat we weten dat het nu niet realiseerbaar is. Er liggen 
nu eenmaal andere prioriteiten, denk aan de zorg. Dat neemt niet weg dat ook wij mee blijven kijken naar 
oplossingen voor tennisbanen in Loosbroek, maar wat (nu nog) niet kan, dat beloven we u ook niet.

Mathieu Bosch, Raadslid D66

Wonen, werken, 
leven, zorgen 
en bouwen met 
minder regels

Toch is er een klein lichtpuntje. Bin-
nen onze gemeente is geld beschik-
baar voor mensen met een laag 
inkomen. Tot nu toe wordt daar 
weinig gebruik van gemaakt en dat 
is jammer. 
Daarom wil Progressief Bernheze 
iedereen wijzen op de volgende 
site: www.optimisd.nl. Op deze 
site vind je een knop ‘bereken uw 
recht’. Hier kun je kijken waar je 
recht op hebt. Het gaat om tege-
moetkomingen voor sport, cultuur 
of recreatie, tegemoetkoming in 

schoolkosten voor kinderen van 
4 tot 18 jaar en om aanschaf van 
een computer voor kinderen. Als 
je geen computer hebt, kun je een 
afspraak maken via 0413-750530. 
Om ongelijkheid in de toekomst te 
voorkomen, gaat in januari de ‘Wet 
aanpak schijnconstructies’ in. 

Een wet die moet voorkomen dat 
werkgevers via sluipwegen minder 
loon, belasting of lage premies be-
talen. Dit om te voorkomen dat bui-
tenlandse werknemers voor minder 

geld dan onze CAO vastlegt, wor-
den ingehuurd en daarmee onze 
eigen werklozen buiten spel komen 
te staan. Progressief Bernheze vindt 
dat oneerlijk. Vrij Europees verkeer 
is leuk, maar de ongewenste effec-
ten moeten wel worden aangepakt.

Progressief Bernheze wil een eerlijk 
en sociaal Bernheze. We horen het 
graag als er misstanden zijn. Je kunt 
reageren via www.progressiefbern-
heze.nl. Natuurlijk zijn we ook te 
bereiken via de gemeente.

Progressief Bernheze: eerlijk en 
sociaal

BERNHEZE - De afgelopen jaren ging het slecht in Nederland. Veel mensen ver-
loren tijdens de crisis hun baan. De armoede in Nederland nam toe. Met alle 
veranderingen die per 1 januari 2015 op ons af komen, zie je dat mensen nog 
ongeruster worden.

Bellinda van den Helm, raadslid Progressief Bernheze
Voetpad Moorman
Ik wist wel dat de bur-
gemeester van fietsen 
houdt. En dat ze door 
heel Nederland fietst.
Dat nu al in de Achter-
hoek een fietspad op 
een mooie fietsroute 
naar de burgemeester is 
vernoemd, zullen maar 
weinige inwoners uit 
Bernheze weten. Wij 
kwamen tijdens onze 
vakantie in de Achter-
hoek dit bord tegen.

Gerrit van der Linden, 
Heesch

‘zodat we beseffen hoe belangrijk 
het is dat wij al decennia lang in 
vrede leven’

burgemeester Moormanvoetpad is gevestigd in Gemeente Doetinchem, Gelderland met een 
lengte van 0,13 km. Burgemeester Moorman was burgemeester in Wehl van 1922 - 1934.
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Stichting Centrum 
Management Heesch nóg 
meer zichtbaar.

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 kunt u 
teruglezen op www.demooibernhezekrant.nl
reageert u gerust naar adriaan@demooibernhezekrant.nl

Het kind Van de rekening

Per 1 januari 2015 worden de gemeenten onder andere 
verantwoordelijk voor de jeugdzorg tot 18 jaar. Daar gaat 3,9 miljard 
in om en het betreft een paar honderdduizend kinderen en jongeren 
met psychosociale problemen of een verstandelijke beperking. 
Met het naderen van 1 januari 2015 is ook het grote doorschuiven 
begonnen. Het Rijk zegt dat het alles keurig op orde heeft en de 
provincies, die eerst geld van het Rijk kregen voor de uitvoering, 
hebben alles keurig aan de gemeenten overgedragen.

De gemeenten - en zo ook Bernheze - zijn vanaf 1 januari 2015 
verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Door Bernheze wordt 
samengewerkt met gemeenten in de regio Brabant Noordoost om 
de zorg voor jeugd goed te regelen. Maar komt het ook goed? Het 
is toch te gek dat een raadslid van D66 zich afvraagt of Bernheze 
voor de jeugdwet op tijd klaar is. Hoezo je dat afvragen? Het is toch 
de verplichting van de gemeenteraad om op tijd klaar te zijn. De 
stelling van de coördinerend wethouder Jeugd van de samenwerkende 
gemeenten dat we in de regio keihard werken om kinderen die zorg 
te geven die ze nodig hebben, wordt vervolgens ontkracht doordat er 
dus linksom en rechtsom voor gezorgd gaat worden dat er voldoende 
geld uit Den Haag komt. En als dat geld er niet komt? Wie wordt dan 
het kind van de rekening? Is de jeugdige en zijn/haar verzorger gebaat 
met overheden, die met elkaar om geld vechten. Natuurlijk niet, de 
stelling van de gemeente zou dan ook moeten luiden dat linksom of 
rechtsom per 1 januari 2015 die zorg wordt geven die kinderen nodig 
hebben. En waar het geld vandaan komt, daar kunnen overheden 
daarna over vechten. Misschien heeft de provincie nog wat over van 
de Essent-gelden.

Gegroet Adriaan

Column
adriaan

WORSTEN-
BROODJES
20 voor

€ 10,00

BOERENDONK 
DONKER per stuk € 1,75

€ 5,00

€ 3,00
KAAS 

UIENKRUIER

ACTIES

VOOR

VRIJDAG 3 OKTOBER: 
markt Nistelrode tot 12.00 uur. 

WOENSDAG 8 OKTOBER: 
standplaats Heesch tot 12.30 uur.

BELGISCHE PUNTJES 
(zacht mals broodje)

10 voor

3 voor € 1,25

BROOD VAN DE WEEK

6.50
Iedere vrijdag op 
de markt in Nistelrode

Kaashandel Cilius Duijster
graskaas

1 kilo 6.50

6.95jong belegen
1 kilo 6.95

7.50belegen
1 kilo 7.50

7.95extra belegen
1 kilo 7.95

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

Dit alles gaat gepaard met aan-
zienlijke efficiencykortingen van de 
budgetten, omdat is aangenomen 
dat door de kortere lijnen er minder 
geld nodig is om hetzelfde zorg-
niveau te behouden. Wij hebben 
de leefbaarheid van de inwoners 
van Bernheze hoog in het vaandel 
staan. De afgelopen jaren is er veel 
geïnvesteerd in nieuwe ontwikke-
lingen in Bernheze. Met de overhe-
veling van de drie transities Jeugd-
zorg, participatiewet en van AWBZ 
naar Wmo, wordt de gemeente 
daarnaast direct verantwoordelijk 

voor uw zorg & welzijn. En daar-
door dus uw eerste aanspreekpunt 
indien u voor uzelf, uw partner of 
uw kinderen zorg of begeleiding 
nodig heeft! 

Dit alles heeft een behoorlijke im-
pact op u en de gemeentelijke or-
ganisatie, maar dat wil niet zeggen 
dat we niet ambitieus zijn. We wil-
len in Bernheze - naast de verant-
woordelijkheid van uw zorg op het 
gebied van Wmo, jeugdzorg en ar-
beidsparticipatie - ook de leefbaar-
heid en de uitstraling van de kernen 

verhogen, door bijvoorbeeld het 
verbeteren van de verkeerssitua-
ties in Heeswijk-Dinther, Heesch 
en Nistelrode. En het realiseren van 
een sportzaal in Vorstenbosch en 
een tennispark in Loosbroek waar-
bij zelfwerkzaamheid en burgerpar-
ticipatie van de inwoners van de 
kernen sleutelwoorden zijn. 

Het staat voor ons echter buiten 
iedere discussie dat investeringen 
ten koste zullen gaan van uw zorg 
& welzijn. Uw zorg staat voor ons 
voorop!

Lokaal: Zorg & Welzijn versus ambi-
tieuze ontwikkelingen in Bernheze

BERNHEZE - Het zal u niet zijn ontgaan, dat in 2015 een drietal decentralisaties 
(overhevelen van taken van de rijksoverheid naar de gemeentes) op stapel staan. 
Zo worden vanaf 2015 gemeenten verantwoordelijk voor huishoudelijke hulp, 
dagbesteding, jeugdzorg en arbeidsparticipatie. 

Gerjo van Kessel, raadslid, gerjovankessel@home.nl / info@lokaal.nu

Veranderingen 
op het gebied 
van werk en 
inkomen
De gemeente bernheze is met 
ingang van 2015 verantwoorde-
lijk voor alle ondersteuning op 
het gebied van werk en inkomen: 
dan wordt de Participatiewet in-
gevoerd. in deze wet worden de 
Wet werk en bijstand, de Wet op 
de sociale werkvoorziening en 
de Wajong samengevoegd. Uit-
gangspunt van de wet is ‘iedereen 
doet mee’.

Wat houdt de Participatiewet in?
Het kabinet wil één regeling voor 
alle mensen die kunnen werken, 
maar daarbij ondersteuning nodig 
hebben. Deze regeling heet de Par-
ticipatiewet. In de Participatiewet 
worden de Wet werk en bijstand 
(WWB), de Wet sociale werkvoor-
ziening (Wsw) en een deel van 
de Wajong samengevoegd. De 
hoofdlijnen van het wetsvoorstel:
•	 Vanaf	1	januari	2015	is	de	Wa-

jong er alleen nog voor jong-
gehandicapten die nooit zullen 
kunnen werken. Jongeren die 
nu al een Wajong uitkering heb-
ben, houden hun oude rechten. 
Het UWV blijft verantwoordelijk 
voor deze groep.

•	 Wie	mogelijkheden	heeft	om	te	
werken, kan bij de gemeente 
vragen om ondersteuning bij re-
integratie en/of een uitkering.

•	 De	Wet	sociale	werkvoorziening	
(Wsw) wordt afgesloten voor 
nieuwe werknemers. Wie niet 
zonder ondersteuning kan wer-
ken, kan bij de gemeente hulp 
vragen.

Hoe geeft de gemeente Bernheze 
invulling aan de Participatiewet?
De gemeente Bernheze is momen-
teel bezig uit te werken hoe ze 
vorm gaan geven aan de Participa-
tiewet. www.bernheze.org. 

informatiemiddag 
slachtofferhulp 
Georganiseerd door de Raad Gecoördineerd Ouderenwerk Heesch in 
samenwerking met de gemeente.
Wanneer: Vrijdag 3 oktober in De Pas in Heesch
Aanvang: 14.00 uur
Wijkagent Wim Kluessjen en Theo Steenstraten van Slachtofferhulp 
zullen deze middag verzorgen. Het onderwerp is slachtofferhulp. Heeft 
u na een ongeluk of bijvoorbeeld inbraak psychisch of lichamelijk letstel 
opgelopen en wilt u weten wat Slachtofferhulp voor u kan betekenen, 
kom dan op 3 oktober naar De Pas.
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Wethouder Wijdeven antwoordde 
op een vraag van Politieke Partij 
Blanco dat de aanleg nu gepland 
staat voor 31 december 2016. Dat 
is dus alweer een jaar later gewor-
den! Eigenlijk had deze weg al klaar 
moeten zijn. 
Afgesproken was dat we niet hoef-
den te wachten op de ontwikke-
lingen rond de verbreding van de 
N279, de ontsluitingsweg mocht al 
eerder aangelegd worden.
Maar nu wordt dus pijnlijk duidelijk 
dat de verbreding van de N279 bin-

nenkort al begint en de aanleg van 
de ontsluitingsweg nog steeds niet. 
De wethouder was blij dat hij een 
jaar uitstel kreeg, wij overduidelijk 
niet!

Sluipverkeer
Met de komst van de ontsluitings-
weg zou er eindelijk iets kunnen 
gebeuren met de doorgaande route 
door Heeswijk-Dinther. Verkeers-
remmende maatregelen en een 
verbod voor doorgaand vrachtver-
keer zouden het centrum ontlasten. 

Maar helaas, door de nieuwe ver-
traging krijgen we de komende ja-
ren alleen maar extra verkeer door 
de kernen! Tijdens de werkzaam-
heden aan de N279 zal het verkeer 
tussen Veghel en Den Bosch een al-
ternatieve route gaan zoeken. 

Grote kans dat veel sluipverkeer de 
komende jaren door de Hoofdstraat 
en de Sint Servatiusstraat zal razen, 
niet gehinderd door verkeersrem-
mende maatregelen of vrachtver-
keerverbod. Levensgevaarlijk!

Blanco: extra verkeer door 
Heeswijk-Dinther!

BERNHEZE - Al sinds de jaren ‘70 wordt er gesproken over een ontsluitingsweg 
van industrieterrein ’t Retsel in Dinther naar de N279 (kanaaldijk). Een paar 
jaar geleden is dit plan definitief geworden doordat de gemeenteraad hiervoor 
geld beschikbaar stelde. Ook de provincie heeft een bijdrage toegezegd. Maar 
ondanks dit geld komt er voorlopig nog geen weg.

Marko Konings, Fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

Kortmaar KraChtigGeen kink in de kabel voor glasvezel
Het wordt tijd dat Bernheze mee gaat in de vaart der volkeren. Waar we ook niet meer per paard en kar het buitengebied doorkruisen, is de 
digitale snelweg in het buitengebied nu, anno 2014, nog steeds niet meer dan een traag en stoffig zandpad. Niet meer van deze tijd. Het is een 
toenemende frustratie voor burgers en ondernemers in een samenleving die steeds digitaler wordt. Een goede internetverbinding is vandaag de 
dag een nutsvoorziening geworden. Tijd om in actie te komen vindt het CDABernheze. Glasvezel in héél Bernheze, zowel in de kernen als in het 
buitengebied. Liever vandaag dan morgen!
Ezra Leeger

CDA; Actief, dichtbij en betrokken!
Zie www.cdabernheze.nl

De rekenkamer is van oordeel dat 
het beleid met betrekking tot de 
WABO ten aanzien van Vergun-
ningverlening, Toezicht en Hand-
having onvoldoende is uitgewerkt. 
Toezicht en Handhaving worden 
door de gemeente zelf uitgevoerd 
en worden niet in het geheel con-
form de wettelijke regels van Be-
sluit omgevingsrecht uitgevoerd. 
De gemeente zet in op mediation 
maar de VVD heeft daar een ande-
re beeldvorming bij. De ervaring is 
dat er direct een bouwstop komt of 

dreiging met een dwangsom is orde 
van de dag. Toch?

Er is al een achterstand en per 1 ja-
nuari 2015 wordt de vergunnings-
verlening T en H onder zwaardere 
kwaliteitseisen gesteld en zal de 
achterstand verder toenemen. De 
financiële risico’s voor de gemeente 
op ‘t gebied van VTH zijn groot en 
bovendien voldoet de gemeente nu 
al niet aan de wettelijke voorschrif-
ten. Financiële consequenties zullen 
daarom groot zijn. Een deskundige 

heeft berekend dat dit mogelijk tot 
€ 500.000 kan oplopen!!
Er zijn door de rekenkamer diverse 
aanbevelingen gedaan, waarbij be-
langrijk is dat de prioriteitstelling 
wordt herzien aangezien er nog 
gewerkt wordt met prioriteiten uit 
2004. 
Aan het college nu de taak om uit 
te werken en orde op zaken te stel-
len en wat het uiteindelijk de bur-
gers gaat kosten.
Reageren kan via tel. 0653-496069 
of www.vvd-bernheze.nl.

VVD: Kwaliteit van Toezicht 
en Handhaving in Bernheze 
ver onder de maat

BERNHEZE - De onafhankelijke rekenkamercommissie is in 2013 een onderzoek 
gestart naar het Vergunningverlenings-, Toezicht-, en Handhavingsbeleid (VTH) 
naar aanleiding van vragen van de raad. De drie leden van de rekenkamercom-
missie hebben dit onderzoek uitgevoerd.

Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD-Bernheze

Bouwplannen?
Bestemmingsplan 

nodig?
Planschade? 

Graafsebaan 31 Heesch
 06-2909 9005

onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl

ZLTO Bernheze blij met 
vernietiging afstands-
normen veehouderijen

In het nieuwe bestemmingsplan, 
dat sinds juni 2012 ter inzage lag, 
was opgenomen een vaste afstand 
van 1.000 meter tussen intensieve 
veehouderijen en burgerwonin-
gen. Binnen deze zone zouden 
veehouderijen niet meer kunnen 
ontwikkelen. Rondom een cluster 
woningen zou dat gaan om een 
straal van 250 meter. Dit vanwege 
mogelijke risico’s voor de volks-
gezondheid. Deze onderbouwing 
verwees de rechter naar de prul-
lenbak. Raad van State stelde 
ZLTO in het gelijk: maatregelen als 
de door de gemeente gewenste 
afstandsnormen moeten, goed 
wetenschappelijk onderbouwd zijn 
en een oorzakelijk verband tussen 
de aanwezigheid van een veehou-
derij en negatieve effecten op de 
gezondheid van omwonenden is 
niet aangetoond. 
Het Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu (RIVM) doet 
daar momenteel onderzoek naar. 
De tweede reden dat de Raad van 
State ZLTO in het gelijk stelde, is 
dat het op slot zetten van veehou-
derijen een tegenovergesteld effect 
heeft. Door ontwikkelingsruimte 

en dynamiek kunnen bedrijven 
komen tot een zorgvuldigere en 
duurzamere productie. 

Dynamiek 
Het betoog van ZLTO Bernheze 
gaf aan: ’In alle discussies op nati-
onaal, provinciaal en lokaal niveau 
over volksgezondheid en veehou-
derij bestaat de neiging om nog 
meer regels op te stellen en de 
veehouderij op slot te zetten. Wij 
betogen steeds dat dynamiek en 
ontwikkeling nodig zijn om tot een 
meer zorgvuldige en duurzamere 
productie te komen. Een nieuwe 
stal is minimaal 70 procent scho-
ner dan een oude stal. Het is mooi 
dat de Raad van State ons hierin 
volgt.’
De gemeente gaat het bestem-
mingsplan aanpassen en opnieuw 
ter inzage leggen.

BERNHEZE - De afstandscriteria voor veehouderijen rondom woonker-
nen, die de gemeente bernheze in het nieuwe bestemmingsplan buiten-
gebied wilde opnemen, zijn door de Raad van State van tafel geveegd. 

informatie
 voor de

KERNEN

agenten op straat krijgen nieuw uniform

Het straatbeeld zal er flink door veranderen. Het formele uniform met blauw en wit maakt plaats 
voor een stoer pak in blauw en felgeel. Het bestaat uit een worker, een polo, een jack, hoge schoe-
nen, een cap en een veiligheidsvest. De felgele strepen vergroten de zichtbaarheid. Korpschef 
Gerard Bouman: ‘Iedere burger zal in één oogopslag zien: daar staat onze politie. Een politie die 
past in deze tijd. Behulpzaam en toegankelijk, maar ook stevig en stoer. Het nieuwe blauw straalt 
uit dat wij − waakzaam én dienstbaar − altijd en overal voor de burger klaarstaan.’

NEDErLAND – Alle Nederlandse politieagenten die op straat dienst doen, krijgen voor het eind 
van het jaar een nieuw uniform. Dit operationele uniform is praktisch, modern en kan tegen 
een stootje. Het is ontwikkeld omdat het huidige uniform niet meer aan de eisen van deze tijd 
voldoet.

Download de afval-app
U kunt alle informatie over ophaaldagen en het scheiden van afval 
vinden in een Afval-App. U vindt de app ‘Afvalwijzer’ van Addcomm 
in uw appstore of playstore. U vult vervolgens uw postcode en huis-
nummer in. Daarmee heeft u uw persoonlijke afvalkalender op uw 
mobiele telefoon. 

Vragen aan de 
gemeente?

Nu ook via

@bernhezetwit
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een tweede leven voor spullen met een verhaal
Nieuwe kringloopwinkel De Snuffelhut: lekker snuffelen naar spulletjes

Verhalen 
In de vorm van gebruiksartikelen 
komen veel verhalen de winkel 
binnen. Dit weet Astrid omdat ze 
eerder in Uden een kleinere kring-
loopwinkel had, helaas veel te 
klein, bleek in korte tijd. Haar man 
en vriendinnen stonden haar bij in 
deze tijd en toen er gezocht werd 

naar een grotere ruimte, besloten 
de twee stellen dit gezamenlijk aan 
te pakken. Behalve Astrid hebben 
ze alle drie gewoon een baan naast 
deze onderneming, maar zijn niet 
minder enthousiast. 

Astrid: “Zondag gingen we open, 
het is nog niet af, maar we wilden 

gebruik maken van de Open Zon-
dag. Met dit mooie weer wandelen 
veel mensen even via de winkels 
naar een terras.” Veel leuke, goed 
bruikbare, tweedehands artike-
len zijn te vinden in de winkel aan 
het pleintje, waar ruim voldoende 
parkeergelegenheid is. “Sommige 
dingen lijken gewoon nieuw, het is 

onvoorstelbaar wat mensen soms 
wegdoen. Gelukkig gunnen deze 
mensen de spullen wel een tweede 
leven, zodat er mensen met een 

kleinere portemonnee er ook nog 
wat aan hebben”, “maar” maakt 
Karin duidelijk: “We zijn geen af-
voerbedrijf.”

Gezelligheid
Astrid heeft gewerkt in de zorg, 
Karin heeft naast haar taken bij de 
kringloopwinkel haar eigen schoon-
maakbedrijf; A en K Totaal Schoon-
maak in Schijndel. De dames heb-
ben er zin in, bewijst de constante 

glimlach op het gezicht van beiden: 
“De klanten kunnen hier aan het 
Laar gezelligheid en een hartelijk 
welkom verwachten. De verhalen 

en de gezelligheid, daar doen we 
het voor.” 
De meubels, ’t speelgoed, servies-
goed, boeken, er staat al heel veel 
uitgestald, met binnenkort ook din-
gen voor in de schoen of kerstarti-
kelen.

Advertorial

NISTELRODE – Het is een logische stap voor de eigenaren van kringloopwinkel De Snuffelhut, om op ’t Laar 
te starten met 288 m2 duurzaamheid. Erik, Astrid, karin en Anelya vinden het zonde om spullen, die gewoon 
goed zijn, weg te gooien. in Nistelrode was nog geen kringloop en nu zijn er veel goede bruikbare spullen, 
die zo een tweede leven krijgen.

Alenya, Karin, Erik en Astrid

KRinGLOOPWinKeL
De snuffeLHuT
Laar 24 - Nistelrode
06-10239840

Openingstijden:
Ma. – Do.: 9.00 tot 18.00 uur
Vrijdag: 9.00 tot 20.00 uur
Zaterdag: 9.00 tot 17.00 uur

‘soMMige dingen lij ken gewoon nieuw, het is 
onvoorstelBaar wat mensen soms wegdoen’

DeMooiBernhezeKrant: Heb jij zin in de pr-workshop?
BeTeR COMMuniCeRen en OnTMOeTen DaT is De inTenTie

OnTMOeTen
Bernheze Media heeft iedere week, 
via de mail en telefonisch, contact 
met een groot aantal lezers en con-
tactpersonen van de vele vereni-
gingen die Bernheze rijk is. “We 
willen deze mensen, maar ook 
contactpersonen van andere orga-
nisaties die nog nooit iets gestuurd 
hebben, maar dat wel zouden wil-
len, graag uitnodigen”, legt Heidi 
Verwijst van Bernheze Media uit. 
Rian van Schijndel vult aan: “Veel 
mensen willen graag schrijven 
maar weten niet waar te begin-
nen. Na deze avond weten ze hoe 
de werkwijze is bij DeMooiBernhe-
zeKrant, hoe een goed persbericht 

of tekst geschreven wordt en hoe 
ze het beste kopij en foto’s kunnen 
aanleveren.”

PRaKTisCHe infORMaTie 
Er vinden twee (dezelfde) avonden 
plaats. De avonden worden ge-
houden op dinsdag 28 oktober in 
Zaal de Toren in Heeswijk-Dinther 
en op woensdag 29 oktober in Zaal 
‘t Tramstation in Nistelrode. Beide 
keren start de workshop om 19.30 
uur. We delen informatie over 
DeMooiBernhezeKrant en geven je 
een kijkje in de keuken van de tot-
standkoming van een krant. 
We sluiten af met een vragenronde 
en rond 20.30 uur is het program-

ma ten einde. Degenen die willen, 
kunnen hierna nog even netwer-
ken. Deelname is gratis. 

aanMeLDen 
Heb je interesse? Meld je 
dan aan via een e-mail naar 
info@demooibernhezekrant.nl en 
vermeld daarbij van welke vereni-
ging en/of organisatie je bent en 
op welke pr-avond je wilt deel-
nemen. 

Aanmelden kan tot uiterlijk drie 
dagen voor de betreffende datum. 
Voor meer informatie kan contact 
opgenomen worden onder kan-
toortijden: 0412-795170.

BERNHEZE - Hoe schrijf je een goed persbericht? Hoe lever je dit aan? En wat te doen met foto’s? Het zijn 
slechts een paar vragen waarmee diverse instanties worstelen. Dat is dan ook de reden waarom bernheze 
Media verenigingen, stichtingen en andere organisaties tijdens een speciale informatieavond een handvat 
wil bieden. Met voldoende ruimte voor het stellen van vragen.
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Health, Beauty, Care

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

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

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

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

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

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

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

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

Spelt u mee? C  R  A  C  K  E  R  SSpelt u mee? C  R  A  C  K  E  R  S
Spelt is een oergraan wat weer terug is van weg geweest. Van de spelt van 
d’n Osse Stelt van Landschapsbeheer Oss, wordt het graan gemalen door 
de Kilsdonkse Molen in Heeswijk Dinther. Wij bakken daarvan speltbrood, 
spelteierkoeken en heerlijke dunne knisperende speltcrackers met een 
vleugje grof zeezout. Ons 100% speltbrood is al bekend bij velen, 
de crackers moet u beslist ook eens proberen. 

U kunt ook bestellen in onze webshop!  Komt u ook naar ons oogstfeest in Heeswijk Dinther op zondag 5 oktober? Kijk op onze website! 

Taartje van de maand oktober

Kersen-Monchou taartje 
5-6 personen                                  

           € 7,95

Suikerbrood
’n heerlijk snoepbroodje 2,95   € 2,45 

geldt van 2 t/m 8-10-2014

Bij aankoop van 2 broden naar keuze

pakje speltcrackers

1,50 normaal  2,95

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

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

from A to Beautiful

Zon, zee, zomer… genieten en relaxen. 
Vooral geen gedoe. En er op elk moment 
tóch perfect verzorgd uitzien. Hoe? 
Met permanente make-up!

Lekker makkelijk. Dat is één. Maar permanente 
make-up biedt zoveel méér:
•	 Professionele	modellering	van	uw	wenkbrauwen.	

Goed gevormde wenkbrauwen geven het effect van 
een optische lift en zorgen voor een stralende, open 
blik. 

•	 Mooi	geaccentueerde	ogen.	Een	perfect	aangebrach-
te permanente eyeliner geeft u een stralende oogop-
slag en versterkt de natuurlijke vorm van uw ogen. 
En wat u ook doet: zwemmen, sporten, douchen… u 
ziet er altijd verzorgd uit. Uitgelopen oogmake-up is 
voorgoed verleden tijd!

•	 Perfect	gevormde	mond.	Een	subtiel	liplijntje	in	de	
kleur van uw lippen accentueert of perfectioneert uw 
natuurlijke lipcontour. En met volledig ingekleurde 
lippen heeft u altijd een mooi gevormde mond.

Subtiel, natuurlijk en professioneel zijn onze uitgangs-
punten. Omdat wij voortdurend scholing en training 
volgen in het aanbrengen van permanente make-up 
kunnen wij u een perfect resultaat garanderen. Een 
veilige en prettige gedachte! 

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

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

Uw huid verjongt van binnenuit!

Meer informatieMeer informatie

De jeugdigheids- 
innovator voor het 

gezicht.
De slankheidsactivator 

voor het lichaam.

10% korting tijdens 
de open avond

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

Nagelsalon
Groothandel    
Academy

Woensdag 8 oktober 
geopend vanaf 18.00 tot 21.00 uur

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.

BERNHEZE - Van zondag 5 tot za-
terdag 11 oktober vindt de jaar-
lijkse collecte voor de Brandwon-
den Stichting plaats.

Deze collecte wordt in geheel 
Nederland gehouden. Ook in de 
kernen van Bernheze en omge-
ving gaan in deze week weer veel 
vrijwilligers als collectant langs de 
deuren. De Brandwonden Stich-
ting ontvangt geen subsidie en is 
dus volledig afhankelijk van giften.

Jaarlijks worden duizenden men-
sen in het ziekenhuis opgenomen 
met ernstige brandwonden. Vaak 
volgen dan erg veel operaties en 
pijnlijke verbandwisselingen. En 
littekens, ernstige en pijnlijke lit-
tekens. De Brandwonden Stichting 

helpt mensen met brandwonden. 
Kort na het ongeval, maar ook la-
ter in de dagelijkse strijd tegen de 
littekens. 

Door onderzoek worden er steeds 
nieuwe behandeltechnieken ont-
wikkeld die een betere genezing 
van de littekens bewerkstelligen. 

Tijdens de collecte wordt niet al-
leen om geld gevraagd. Net zo 
belangrijk is het om mensen erop 
te wijzen hoe zij zichzelf kunnen 
beschermen, welke - vaak eenvou-
dige - maatregelen iedereen kan 
nemen om brandwonden te voor-
komen. 

Meer informatie: 
www.brandwondenstichting.nl.

Geef voor een litteken-
vrije toekomst

Jeugdgroep Kantlijn presenteert: Hoog bezoek in Kneuzel

Sabine en Kristel zijn trots op de 
groep: “Het is best een ingewik-
keld stuk, maar het paste precies 
bij ons spelersaantal en eigen gren-
zen verleggen is ook niet verkeerd. 
De groep werkt voor het tweede 
jaar met ons in deze samenstelling 
en is super enthousiast. Het stuk is 

voor de hele familie leuk om naar 
te kijken.”
De spelers nemen het publiek mee 
naar het dorpje Kneuzel, waar ze 
kennis maken met een achteruit-
lopende postbode, met Smulpaap, 
Kruidina en Odella, een verliefde 
modeontwerpster en nog veel 

meer rare snuiters. De Koningin wil 
haar tuin vergroten met een stuk 
land van Kneuzel. Samen met haar 
minister gaat ze de dorpsbewoners 
met hoog bezoek vereren.
In Kneuzel wonen eigenaardige en 
rare mensen. Lieke Ketelaars speelt 
kok Smulpaap. “Een kok met een 

grote mond die het met de hygi-
ene niet zo nauw neemt. Ik speel 
bij Kantlijn over het algemeen rol-
len die heel uitgesproken zijn. Ge-
woon lekker recht voor z’n raap. 
Zo ben ik zelf ook.” 

Nynke van Driel is decorbouwer en 
speelt de rol van Kruidina. “Zij is 
een behulpzaam kruidenvrouwtje 
dat heel zelfverzekerd vertrouwd 
op haar tovenaarskracht. Twee rol-

len in één stuk is voor mij een uit-
daging. Ik kan lekker melig zijn en 
ook veel lachen.” Femke van Ven-
rooij heeft als Koningin Klastjoeki-
nokaat een flinke rol. “Ik heb geen 
klik met de eigenaardige dorps-
bewoners. De verschillende buien 
van Mevrouw de Koningin zijn su-
per leuk om uit te spelen: dan een 
bitch en dan weer heel blij.” 

Evie van Lamoen is Odella. “Zij is 
verslaafd aan aandacht en denkt 
dat ze alles goed kan. Ja, ze kan 
heel goed vals zingen en heel goed 
niet schilderen! In principe verde-
len de regisseuses de rollen, maar 
je mag wel jouw voorkeur aan-
geven. Soms krijg je een rol toe-
bedeeld die je niet als eerste zou 
kiezen, maar uiteindelijk kruip je 
spelenderwijs tijdens de repetities 
in de personage.” Sabine en Kristel 
vullen aan: “We kijken natuurlijk 
naar de kwaliteit van de spelers, 

maar we houden ook rekening 
met de tijd die zij in de rol kunnen 
investeren in verband met school.”

Praktisch
“We hebben een geweldig creatief 
en praktisch decor. Nou ja, vier de-
cors eigenlijk. Het decor maakt het 
mogelijk om snel van sfeerbeeld te 
wisselen, zonder dat het spel snel-
heid verliest. 

Iedereen is welkom. We hebben 
ook een speciaal groepstarief: van-
af 10 personen is de entree geen 
€ 4,- per kaartje, maar € 3,50,” al-
dus Sabine en Kristel.

Jeugdgroep Kantlijn in de startblokken voor de voorstelling Tekst en fotogra� e Hieke Stek

HEESWIJK-DINTHER - Onder regie van Sabine van Lamoen en Kristel van Driel zijn de leden van de jeugd-
groep van toneelvereniging Kantlijn uit Heeswijk-Dinther na ’n jaar wekelijks oefenen er klaar voor: klaar 
voor het podium voor de voorstelling ‘Hoog bezoek in Kneuzel’. 

Ik ben er bij! 
Hanneke van Vught

in company

Trotse sponsor en bezoeker 
van het Bernhezer Business 
Event

4 OKTOBER

‘JA, ZE KAN HEEL GOED VALS ZINGEN EN HEEL 
GOED NIET SCHILDEREN!’

De jeugdgroep van 
toneelvereniging Kantlijn 
speelt op 10 oktober 
om 19.30 uur. 
Op 11 en 12 oktober 
begint de voorstelling 
in het Willibrordcentrum 
Heeswijk om 15.00 uur.

De criteria heeft De Hart & Vaat-
groep opgesteld in nauwe samen-
werking met de beroepsgroepen: 
vaatchirurgen, interventieradiolo-
gen, vasculair internisten en vaat-

verpleegkundigen. Dit jaar heeft de 
Hart&Vaatgroep een update uitge-
voerd. Daarbij is gebruik gemaakt 
van openbare gegevens zoals het 
aantal aneurysma-ingrepen en ca-
rotisbehandelingen. Een carotisbe-
handeling is een behandeling van 
een vernauwde halsslagader.

Vaatzorg in Bernhoven
Bernhoven voldoet wederom aan 
alle criteria en is daarmee een van 
de ziekenhuizen die al jaren ach-
tereen het Vaatkeurmerk weet te 
prolongeren. Het Udense zieken-
huis heeft dit keurmerk al sinds 

2008. Binnen de vakgroep chirur-
gie werken vier volledig gecertifi-
ceerde chirurgen met vaatchirurgie 
als aandachtsgebied. Bernhoven 
kent een apart vaatcentrum als 
subonderdeel van de polikliniek 
chirurgie. Hierin werken vaatchi-
rurgen, cardiologen, internisten en 
dermatologen samen. 

In dit vaatcentrum werkt ook een 
vaatrisicoteam met gespecialiseer-
de verpleegkundigen en is voorzien 
in een speciaal vaatrisicospreekuur.

Bernhoven ontvangt 
opnieuw Vaatkeurmerk 
van Hart&Vaatgroep

VORSTENBOSCH - Tijdens de 
gratis informatieavond op 7 ok-
tober gaan we uitgebreid in op 
het belang van voedingssupple-
menten en nutricosmetics (voe-
dingssuppletie voor de huid). 
Het belooft een interessante 
avond te worden, tenzij: 
• je iedere dag 20 sinaasappels 

eet
• vier keer per week verse vis eet
• geen stress hebt
• geen last hebt van huidverou-

dering
• gezondheidspreventie niet zo 

belangrijk vindt

Kennis is macht
Op een gratis avond die open-
baar is, is een introduce altijd 
welkom. Je komt gewoon met 
meerdere mensen als je die aan-
meldt. Er zijn maar een beperkt 
aantal plaatsen. Reservering op 
volgorde van aanmelding. De le-
zing wordt verzorgd door Jerome 
van Lavie-Sage en Annelies in ons 
centrum in Vorstenbosch.
Je bent van harte welkom, meld 
je nu aan!

Annelies Medi Spa 0413-343674,
www.annelies-aarts.nl.

Gratis informatie avond 
Het belang van voedingssupplementen en nutricosmetics 

UDEN - Opnieuw ontvangt Bernhoven het Vaatkeurmerk van De 
Hart&Vaatgroep. Een ziekenhuis ontvangt dit keurmerk, wanneer het 
aan de kwaliteitscriteria van de patiëntenorganisatie voldoet.

BERNHOVEN 
KENT EEN APART 
VAATCENTRUM

Bezoek
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl
 INFORMEERT, BOEIT 

EN INTERESSEERT www.buro-tweevoud.nl

Genomineerd 
voor de titel: 
Beste Jonge 

Ondernemer van 
het Jaar 2014.

Heb jij zin in de pr-workshop?

Workshop:
28 of 29 
oktober

4 OKTOBeR
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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.

BeRnHeZe RuiLT
Is een marktplaats 
zonder geld. Speciaal 
voor de inwoners 
van Bernheze!

Heb jij iets te ruilen, word dan 
lid van onze facebook groep
Kom naar: 
www.facebook.com/groups/
bernhezeruilt.

Te HuuR

OPsLaGRuiMTe 
Frontstraat in Uden.
225 m2. Informatie: 
06-22387287.

WILT U EEN ZOEKERTJE PLAATSEN? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Easy

9 3 4 1

1 3 2 6

8 4 1 7

9 5 8 7

3 1 7 9

8 2 4 1

3 6 4 9

9 5 1 7

2 5 9 6

Puzzle #78264

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

BeDRiJfs – Of 
OPsLaGRuiMTe 
300 of 420 M2

Nieuwe Erven 24 Heesch 
Tel. 0412-452582.

Te KOOP
PRinTPaPieR
Océ Black Label Zero
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams.
Per pak 500 vel € 4,99
Hele doos 5 pakken € 19,99
’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.

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 de 
deur. Dinsdags gesloten.
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl

DaMes VeRWen uZeLf 
Of LaaT u VeRWennen 
MeT De TRenDY 
sieRaDen Van BiBa

Ook hebben wij een mooie 
collectie handtassen, ook 
canvas, voor u geselecteerd.
Binnenkort zijn wij ook dealer 
van de bekende Oozoo 

horloges, een sieraad om elke 
pols. Parkeren voor de deur.
Dinsdag gesloten.
Heesakkers Kadoshop
Abdijstraat 12
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl

HaaRDHOuT
Goed gedroogd, eiken.
Per m3 € 65,-. Vanaf 3 m3

gratis thuisbezorgd. 
Tel: 06-51315242.

GeVRaaGD
WaLnOTen
Ik kom ze eventueel zelf rapen.
Info: 06-53584742.

VeRLORen

Voor de eerlijke vinder een ver-
goeding. Zaterdag 20 september 
in Heesch, herenhorloge merk 
Diesel. GROTe DOnKeRGRiJ-
Ze RVs HORLOGe 
met donkerbruine brede 
lederen band. Tel. 06-55688407
.

GeVOnDen

Een JOnGe POes met een mooi 
rood halsbandje om. Het baasje 
is nog niet gevonden. Afhalen op 
Vezelstraat 16 - Nistelrode.

wieis 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:

Tonnie Wiegmans
uit Heesch

Winnaar:
John van Santvoort
kan de staatsloten 

ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

Fotobewerking
Deze cursus is bedoeld voor foto-
grafen die willen leren hoe ze hun 
digitale foto’s (in RAW of JPEG) op 
de computer kunnen archiveren en 
snel en effectief kunnen ontwikke-
len. 
Er zal gebruik worden gemaakt van 
het programma Adobe Photoshop 
Lightroom versie 5. Van de cur-
sisten wordt verwacht dat ze zelf 
beschikken over een laptop met 
Lightroom 5 voor gebruik tijdens 
de cursus of een laptop/pc met soft-
ware om thuis te oefenen. 
De volgende onderwerpen komen 
aan bod:
•  Organiseren en Archiveren: tref-

woorden toevoegen, opslaan, 
sorteren, terugzoeken. 

•  Ontwikkelen: witbalans, belich-
ting, contrast, kleurverzadiging, 
uitsnede maken, rechtzetten, 
verscherpen, retoucheren, ruis 
onderdrukken, omzetten naar 
zwart-wit. 

De cursus bestaat uit 6 lessen en 
start op maandagavond 3 novem-
ber. 
 
Mindmapping
Deze cursus helpt u creatiever en 
effectiever uw gedachten te orde-
nen. U kunt via deze techniek com-
plexe situaties in kaart (map) bren-
gen. Deze managementtool bestaat 

al langere tijd, maar met de komst 
van de computer wint het aan po-
pulariteit. De cursus is geschikt 
voor jong en oud, voor het maken 
van uittreksels, brainstormsessies, 
vergaderingen, gewoon leren en 
presenteren. De nadruk ligt op de 
planmatige aanpak en snel inzicht.
De cursus bestaat uit drie lessen en 
wordt gegeven op maandagavond 
29 oktober, 5 en 12 november bij de 
Eijnderic in Heesch. 

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

Advertorial

Fotobewerking en mindmapping

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

ITALIAANSE DESIGN SCOOTERS
vanaf € 899,- 
Vele modellen
Direct leverbaar
www.scooterstoreoss.nl

OSSOPWIELEN
5OKTOBER 2014

Gasstraat Oost 28B, 5349 AV Oss - www.inbouwspecialisten.com

Informeer naar 
de mogelijkheden



Woensdag 1 oktober 2014 25
  

een uniek toneelstuk in CC nesterlé 

De novelle Het Dwaallicht van de 
Antwerpse schrijver Willem Els-
schot (pseudoniem van Alfons de 
Ridder) zag in 1947 het levenslicht. 
In het verhaal maken we kennis 
met Frans Laarmans, op en top 

burgerman, die na zijn kantoorar-
beid op weg is naar huis. Het is een 
druilerige novemberavond. Laar-
mans koopt nog even een krant 
en het wachten is op de tram naar 
huis. Drie gekleurde, Afghaanse 

matrozen klampen hem aan. Hun 
schip, de Delhi Castle, ligt in de ha-
ven. Ze tonen Laarmans een stukje 
karton met daarop gekrabbeld de 
naam en het adres van een meisje 
waarnaar ze op zoek zijn: Maria 

van Dam, Kloosterstraat 15. In ge-
brekkig Engels vraagt een der zee-
lieden de weg en Laarmans doet 
zijn best het uit te leggen, maar 
zijn Engels schiet schromelijk te-
kort. Na een korte aarzeling besluit 
Laarmans om de drie de helpende 
hand te reiken en samen op zoek te 
gaan naar deze Maria. Wat volgt is 
een dooltocht door nachtelijk Ant-
werpen. Ze ontmoeten een aantal 
randfiguren die het er allemaal niet 
gemakkelijker op maken. Tijdens 
de zoektocht ontstaat tussen Laar-
mans en zijn oosterse metgezellen 

geleidelijk een ontwapenende ver-
bondenheid.

Uitgangspunt voor deze literair 
getinte voorstelling is de gesple-
tenheid die huist in het personage 
Laarmans. Enerzijds de burgerlijke, 
brave echtgenoot en vader, met 
zijn gezin als vertrouwde thuisha-
ven, anderzijds de nieuwsgierige, 
onbevangen en naar avontuur 
hunkerende zoeker die een kans 
ziet om even te ontsnappen aan de 
knellende banden van zijn bestaan.

Kik - Toneelgroep Het Volk - Het Dwaallicht Foto: Jan Heijer

Aanvang: 20.30 uur. kaarten kosten € 16,- en kunt u kopen via 
www.nesterlé.nl. Telefonisch bestellen kan via 0412-859001

NISTELRODE - Donderdag 20 november voert de Haarlemse toneelgroep Het Volk in Cultureel Centrum Nes-
terlé het toneelstuk ‘Het Dwaallicht ‘ op, gebaseerd op de novelle van de Vlaamse schrijver Willem Elsschot. 
Toneelgroep Het Volk is een gezelschap dat al bijna 40 jaar het publiek plezier doet met haar eigenzinnige, 
hilarische, tragikomische voorstellingen. “Het zijn ware meesters van het literair volkstoneel”, dit volgens 
de pers en de vele fans. Het toneelstuk speelt in een groot aantal theaters in Nederland, in veel gevallen voor 
uitverkochte zalen. 

De pers schreef al eerder over deze voorstelling:

de Volkskrant: ‘goed uitgebalanceerde en innemende 
bewerking, toneelbewerking Elsschots Dwaallicht charmant.’

Gazet Van antwerpen: ‘Dwaallicht in al haar eenvoud een 
pareltje van toneelkunde.’

de nieuwe: ‘een voorstelling die een even zuivere en discrete 
charme heeft als de novelle zelf.’

twentsche courant tubantia: ‘prachtig stuk... extra 
dimensie aan Willem Elsschot.’

OPEN DAG! Zaterdag 4 oktober van 10.00 tot 16.00 uur. 

Bindweefselmassage
Glycol-, salicyl en TCAzuurpeelings
Huidversteviging d.m.v. laser
Mesotherapie
Verwijderen tatoeages en pigmentvlekken
Verwijderen bloedblaartjes en fibromen
Acnebehandelingen
Definitieve ontharing
Laseren schimmelnagels

Neoderma kruidenpeeling
De topmerken Pascaud, La Colline en Cell Fusion C 
Minerale make-up van Youngblood
Huidanalyse met de huidscan
Pedicure (ook voor diabeten) en manicure 
GelColor by O.P.I.
Afslanken met PowerSlim
Nutricosmetics van LaVieSage
Microdermabrasie

Verschillende behandelingen worden vergoed door uw zorgverzekeraar!

06 104 33 489Laarhof 22 www.salonintense.nlinfo@salonintense.nl5388 GX Nistelrodeintense skin and body improvement

Onze behandelingen en producten

Kom langs voor informatie of een gratis proefbehandeling en ontvang 
korting wanneer je direct één van onze behandelingen boekt.

een liefdevol blik, opdat we omzien naar elkaar
Conservenactie voor Voedselbank Oss

De naam van de actie doet niet di-
rect denken aan conserven, maar 
aan mensen die elkaar een liefde-
volle blik toewerpen. 
De conservenactie is dan ook meer 
dan een inzameling van voedsel in 

blik of glazen pot. Het brengt ook 
de hoop en de wens tot uitdruk-
king dat we in onze maatschappij 
meer omzien naar elkaar. In de Bij-
bel lezen we veel over armoede. 
Het bevat regels om de armen te 

beschermen, zodat zij een vol-
waardige plaats in de samenleving 
hebben. De woorden barmhartig-
heid en gerechtigheid wijzen op 
aandachtige betrokkenheid bij 
mensen die in armoede leven. 

Hun lijden moet worden verzacht, 
liever, worden opgeheven. Dit 
krijgt vorm in directe hulp. Maar in 
de Bijbel ligt ook de roep om op te 
komen voor rechtvaardige maat-
schappelijke structuren en verhou-
dingen.

De conservenactie wordt in de Pe-
trus Emmaus Parochie gehouden 
van 13 t/m 26 oktober. Deze col-
lecte in natura vindt in het portaal 

van de kerk plaats. U kunt ook 
potten en blikken afgeven in het 
parochiecentrum: iedere werk-
dag van 9.00 tot 12.00 uur en op 
maandag ook van 18.00 tot 19.00 
uur. Voor meer informatie: (0412) 
451215 of 
bergsma@petrusemmausparochie.nl. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw 
gaven én… voor uw betrokken-
heid!

HEESCH - Vrijdag 17 oktober is het de internationale dag voor de uitbanning van armoede. Een dag om extra 
aandacht te besteden aan de armoede waaronder mensen wereldwijd gebukt gaan. Een dag om op staan 
tegen deze armoede, ook hier in Nederland. Een dag om onze betrokkenheid te tonen bij de strijd tegen ar-
moede. De kerk van Heesch organiseert daarvoor weer de conservenactie Een liefdevol blik, een collecte in 
natura voor de Voedselbank Oss.

Advertorial
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www.kringloopbernheze.nl

Goederen zelf afl everen Voorste Groes 1a Heesch
Goederen GRATIS laten ophalen bel 0412 626111 

NATIONALE 
KRINGLOOPDAG
4 OKTOBER
ZATERDAG 4 OKTOBER IS HET DE HELE DAG FEEST! 
NATUURLIJK MET EEN HAPJE EN EEN DRANKJE, 
MAAR OOK MET EEN RONDLEIDING ACHTER DE 
SCHERMEN VAN 14 TOT 16.30 UUR. OP DEZELFDE 
TIJD IS ER OOK EEN ERKEND TAXATEUR AANWEZIG 
OM UW MEEGEBRACHTE SCHATTEN OP WAARDE TE 
TAXEREN. KOM OOK!
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De jury van het Bernhezer 
Business Event

Het Bernhezer Business Event prijst zich gelukkig met juryleden Wim Tolboom, Jan Maas en burgemeester 
Marieke Moorman. Onder voorzitterschap van Wim Tolboom kijkt ieder jurylid met een eigen perspectief naar 
de ingezonden nominaties.

Jan Maas, in het dagelijks leven directeur en eigenaar van Maas Coating, is vooral geïnteresseerd in de wijze 
waarop een ondernemer zijn bedrijf organiseert zodat doelen ook daadwerkelijk gehaald worden. 

WiM TOLBOOM, in het dagelijks leven mede-eigenaar van het internationale consultancybedrijf Solving 
Efeso, kijkt bijvoorbeeld wat meer naar de strategische benadering van het bedrijf en de wijze waarop onder-
scheid wordt gecreëerd voor klanten en markten.

MaRieKe MOORMan, in het dagelijks leven burgemeester van de gemeente Bernheze, is vooral geïn-
teresseerd in de ondernemer als werkgever en op welke wijze de ondernemer laat zien betrokken te zijn bij 
maatschappelijke ontwikkelingen.

in company

Ben eRBiJ OP ZaTeRDaG 4 OKTOBeR 
en BesTeL uW KaaRTen Via
www.bernhezerbusinessevent.nl

Deze pagina wordt gesponsord door:

  

  

De jury van BBE v.l.n.r.: Jan Maas, Wim Tolboom en Marieke Moorman Foto: Marcel van der Steen

Vanzelfsprekend zijn er veel na-
tuurlijke sfeermakers gebruikt, 
maar wat vooral ook opvalt zijn 
de ‘vintage’ meubels en decor-
stukken die een nostalgisch ge-
voel van gezelligheid oproepen.

Hoogtepunt van het Bernhezer 
Business Event is natuurlijk de uit-

verkiezing van beste Bernhezer 
Ondernemer én de aanmoedi-
gingsprijs voor de jonge Bernhe-
zer Ondernemer van het jaar. De 
presentatie hiervan is in handen 
van Omroep Brabant presentator 
Rogier van Oosterhout. 

De GenOMineeRDen: Heer-
kens Groente & Fruit, Van der 
Heijden Houthandel en XRC Ser-
vices strijden dit jaar om de felbe-
geerde ondernemersprijs. Daar-
naast is er de aanmoediging voor 
jonge ondernemers AutoRoel’s, 
Buro Tweevoud en Johnnie & 
Mieke’s dagwinkel.

fOODPLaZa
Direct bij binnenkomst worden de 
bezoekers getrakteerd op allerlei 
culinaire verrassingen in een in-
drukwekkend Foodplaza verzorgd 
door Eetcafé ‘t Pumpke en May 
Day Wok & Go uit Nistelrode, 
Het Sentiment, Kasteel Heeswijk, 

Bakkerij Doomernik en Restaurant 
Negen uit Heeswijk-Dinther, Allo-
ra Café uit Oss, Het Bomenpark, 
Van Gruijthijsen Catering en Res-
taurant Wolters uit Heesch.

feesTeLiJKe afsLuiTinG
Na de bekendmaking en uitrei-
king van de Bernhezer Onderne-

merstrofee, is het tijd voor muzi-
kaal entertainment. 
Op de swingende klanken van 
een DJ kunnen de ‘voetjes van de 
vloer’, maar natuurlijk is er ook 
volop gelegenheid om op een rus-
tiger plek even bij te praten met 
een collega-ondernemer. 

En de winnaar is…? 
Aanstaande zaterdag uitreiking Bernhezer Ondernemer van het jaar

BERNHEZE - Een kijkje achter de schermen bij Langenhuizen Plant laat zien dat er met man en macht ge-
werkt is (en nog wordt) om ook dit jaar een betoverende feestlocatie te presenteren aan alle ondernemers 
uit bernheze. 

Foto’s: Marcel Bonte

Jeroen en Mieke van den Broek - Ondernemer van het jaar 2013 
 Foto: Marcel van der Steen

Het Bomenpark - Jonge ondernemer van het jaar 2013 
 Foto: Marcel van der Steen

Ben eRBiJ OP ZaTeRDaG 4 OKTOBeR 
en BesTeL uW KaaRTen Via
www.bernhezerbusinessevent.nl

Samen in Bernheze

direct bij  binnenkoMst worden de bezoekers getrakteerd 
op allerlei culinaire verrassingen van onze ondernemers 
in Bernheze
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Lezing over Chinese kunst 
HEESWIJK-DINTHER - Voor wie meer wil weten over de ach-
tergronden van uniek keizerlijk Chinees porselein, Chinese 
kunst en kalligrafie en hoe de Chinezen kennismaakten met 
westers perspectief is de lezing van sinologe joke bruynzeel 
op woensdag 8 oktober in kasteel Heeswijk zeker de moeite 
waard. 

jOkE bRUYNZEEL neemt haar publiek mee op een wonderlijke 
reis door de tijd langs de keizerlijke dynastieën. Zij gaat daarbij 
dieper in op het fenomeen kunst in China, met name de rol 
en de vorm die kunst speelde in de Chinese geschiedenis. Aan 
de hand van voorbeelden staat ze stil bij de unieke en onver-

gelijkbare kwaliteit van keizerlijk porselein, de schrijfkunst en de ontwikkeling van perspectief naar westers 
voorbeeld.

Programma: 19.30 uur: lezing. 20.30 uur: pauze met een drankje
21.00 uur: bezoek tentoonstelling ‘China dichterbij. Porselein, waaiers en interieurs’
Entree: € 10,- voor de lezing en de tentoonstelling, inclusief koffie of thee.
Reserveren is mogelijk via: info@stichtingkasteelheeswijk.nl of via 0413-292024

Luc eekhout nieuwe 
directeur Kasteel Heeswijk

Het bestuur van Stichting Kasteel 
Heeswijk is verheugd de benoe-
ming van Luc Eekhout als nieuwe 
directeur van het kasteel bekend 
te kunnen maken. Als directeur 
van het nieuwe Eindhoven Muse-
um verruilt Luc Eekhout z’n hui-
dige functie voor een uitdagende 
taak om Kasteel Heeswijk als ‘kas-
teel van Brabant’ verder vorm te 
gaan geven. Hij zal voortbouwen 
op de lijn naar de toekomst die de 
afgelopen periode is ingezet.

LUC EEkHOUT (55) is universitair 
opgeleid tot historicus en kan te-
rugkijken op een interessante car-
rière die begon als wetenschap-
pelijk medewerker bij Museum 
Het Prinsenhof en de Koninklijke 
Marine. Later werd hij directeur 
van het Nationaal Rijtuigmuseum 
in Leek (Groningen) dat hij ont-
wikkelde tot een internationaal 
erkend erfgoed en het Historisch 
Openluchtmuseum Eindhoven in 
Eindhoven waar hij recentelijk de 
integratie van twee musea naar 
het Eindhoven Museum leidde. 
Daarnaast bekleedde hij verschil-
lende nevenfuncties op het ge-
bied van museale zaken. 
Zijn ruime kennis en ervaring in 
combinatie met de ambitie om 

culturele waarden door middel 
van maatschappelijke en com-
merciële programma’s naar een 
professioneel en bedrijfsmatig 
adequaat niveau te brengen, slui-
ten goed aan bij de visie van de 
Stichting Kasteel Heeswijk op de 
ontwikkeling van het kasteel.

HEESWIJK-DINTHER - Luc Eekhout wordt met ingang van 1 januari 
2015 de nieuwe directeur van kasteel Heeswijk. Hij volgt in deze 
functie jacqueline kerkhoff op die medio april 2015 de pensioenge-
rechtigde leeftijd bereikt.

Zondagmiddagprogramma 
HEESWIJK-DINTHER - Op kasteel Heeswijk is zondag 5 oktober weer van alles te doen. Er is een lunch- en 
matineeconcert met een optreden van Dee & The Watergate Quartet (jazz). Voor wie wel eens meer wil 
weten over het Chinese strategische denkspel ‘Go’, heeft nu de kans er kennis mee te maken. Het kasteel is 
open vanaf 12.00 uur.

GO 
Om 13.30 uur wordt een GO demonstratie gegeven. Go is een denkspel, net als schaken en dammen, dat 
zo’n 4000 jaar geleden is ontstaan in China en wordt wereldwijd door tientallen miljoenen mensen gespeeld. 
Het doel is zo veel mogelijk gebied te omsingelen en, als het mogelijk is, vijandelijke stenen in te sluiten en te 
veroveren. 

DEE & THE WATERGATE Quartet brengt om 14.15 uur en om 15.15 uur lekker swingende jazz. Het repertoire 
bestaat hoofdzakelijk uit standards uit het jazzrepertoire, aangevuld met een aantal latin- en popachtige songs. 
De groep jazzmuzikanten uit Den Bosch wordt gevormd door zangeres Dee en een combo met Frits op saxo-
foon, Jan op piano, Lex op bas en Ed op drums. Daarnaast is er de mogelijkheid om de tentoonstelling ‘China 
dichterbij. Porselein, waaiers en interieurs’ te bekijken.

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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VAN TUYL METAALRECYCLINGMETAALRECYCLING

Nieuwstraat 10 - 5384 PC  Heesch 
Telefoon: 0412-764467

E-mail: info@oudijzerbrengen.nl

WWW.OUDIJZERBRENGEN.NL

Een geijkte weegschaal  
voor de exacte kilo’s.

Makkelijk bereikbaar vanaf 
de snelweg.

Ook ‘s avonds en in het 
weekend geopend.

Het terrein wordt dagelijks 
schoongemaakt.

Bakken waar u uw metaal 
in kan sorteren.

Ophaal service.

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag 

van 8.00-17.00 uur.
Zaterdag van 8.00 -16.00 uur.
Buiten openingstijden bent u 

ook welkom, neem dan 
even contact met ons op.

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

Openingstĳ den ma./vr. 9.00-18.00 uur 
vrĳ dag koopavond tot 21.00 uur en zaterdag 9.00-17.00 uur.

ZONDAG’S OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR.

Openingstĳ den ma./vr. 9.00-18.00 uur 

Nu de ideale planttĳ d 
voor GROENBLĲ VENDE 
HEESTER en CONIFEREN

HAAGCONIFEREN 
diverse soorten en 
maten leverbaar

Open tijdens Nationale Kringloopdag 
op 4 oktober

Openingstijden: 
Ma.-Do. 9.00 tot 18.00 uur 
Vrijdag 9.00 tot 20.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 17.00 uur

S N U F F E L H U TDE

Laar 24 - Nistelrode - 06-10239840

Kringloopwinkel

Dankzij u zat Cyrano er warmpjes bij 

Voor de kostuums van de voorstel-
ling Cyrano de Bergerac was veel 
stof nodig. Alle honderdvijftig me-
dewerkers van De Kersouwe vroe-
gen familie en bekenden om lap-
pen stof. In april werd een oproep 
in de regionale bladen geplaatst. 
De ruim vijftig mensen die rea-
geerden, heeft kostuumontwerp-
ster Corrie Zeegers zelf bezocht. 

“Ik ben in plaatsen geweest, waar-
van ik niet eens wist dat ze beston-
den. Maar ik vond het erg leuk om 
bij de mensen thuis te komen.”

Tweeduizend euro
Voor veel mensen is De Kersouwe 
het eerste of enige contact met 
toneel. Door - net als Corrie - je 
gezicht te laten zien, zijn mensen 
eerder geneigd het theater in de 
Heeswijkse bossen te bezoeken. 
En precies daar is het Theatergroep 
De Kersouwe om te doen: theater 
maken voor iedereen. 
Corrie vertelt met genoegen over 
de bezoekjes: “Op een plek ben ik 
wel drie keer geweest. Telkens was 
er weer een doos op zolder gevon-
den. Ach, sowieso nam ik alles mee 

wat me werd aangeboden. Ook als 
het niet meteen bruikbaar was. Be-
denk dat voor een kostuumdrama 
als Cyrano werkelijk heel veel stof 
nodig is. Dus je zult begrijpen dat 
we nog stof bij moesten kopen. 
Niettemin denk ik dat we zeker 
tweeduizend euro bespaard heb-
ben met onze oproep.”

Kilootje erbij
Kostuums ontwerpen is haar be-
roep, al vijftien jaar doet Corrie dit 
voor De Kersouwe. Hoe bedenkt 
ze iedere keer weer die stijlvolle en 

fantasierijke creaties? “Ik ben er ei-
genlijk altijd mee bezig. Dan sta ik 
bijvoorbeeld te koken en schiet me 
plots een ontwerp voor een kraag 
te binnen. Dan zet ik gauw wat op 
papier en kook weer verder.” 

Daarnaast coördineert ze de kos-
tuumgroep. De veertien dames en 
een heer zorgen dat in de week van 
de generale repetitie alle kostuums 
als gegoten zitten. “We maken 
alles altijd net iets ruimer. De ac-

teurs willen op vakantie wel eens 
een kilootje aankomen. Innemen is 
gemakkelijker dan ruimer maken.” 

De klokken luiden
In de recensie van Cyrano in het 
Brabants Dagblad kregen Corrie en 
haar kostuumgroep terecht alle lof. 
Alleen al het kijken naar de prach-
tig geklede en schitterend gekapte 
zeventigkoppige spelersgroep was 
topvermaak. En het wordt nog 
mooier. Want komend jaar viert De 
Kersouwe haar 70-jarig jubileum. 
Er wordt opnieuw groots uitgepakt 
als het aan Corrie ligt. De toneel-
klassieker De Klokkenluider van de 
Notre Dame zal ongetwijfeld een 
voorstelling zijn die het publiek 
niet gauw zal vergeten. 

Cyrano is dood! Leve de Klokken-
luider!

Tekst Edwin Timmers

HEEsWIjK-DINTHEr - Het weer werkte niet altijd mee. Maar een beetje regen houdt theatergroep De Ker-
souwe niet tegen, oh nee. Bovendien zat de hele spelersgroep er mede dankzij uw stoffen toch warmpjes bij. 
Kostuumontwerpster Corrie Zeegers kijkt nog heel even terug op de prachtvoorstelling Cyrano de Bergerac. 
En ze verklapt welk stuk De Kersouwe komend jaar brengt. 

‘Bedenk dat voor 
een kostuumdrama
als Cyrano 
werkelijk heel veel 
stof nodig is’

Cafetaria-Café
De Snor 
heropent 

NIsTELrODE - Na enkele aan-
passingen in het interieur en in 
de keuken is het pand aan het 
Laar klaar om als Cafetaria Café 
aan de slag te kunnen. 

6 Oktober is het zover dat het 
café een multifunctioneel hore-
cabedrijf geworden is. Met een 
ruimte om te eten, afhalen en 
thuisbrengen en in de avonduren 
functioneel als café. Dennis Ne-
lissen heeft de handen ineen ge-
slagen met rené en Marina van 
de Akker, twee horecaonderne-
mers met veel ervaring. 
In de keuken wordt gekookt 
vanuit een ambachtelijke ge-
dachte! Dit wil onder andere 
zeggen; verse en zelfgemaakte 
producten. Pasta- en rijstgerech-
ten en als specialiteit de zelfge-
maakte verse friet. Plate-service 
met allerlei varianten. 
Op www.cafetariadesnor.nl 
krijgt u vast idee van de moge-
lijkheden. Volgende week een 
kijkje in de keuken.

De eerSte 
pubquiz 
HEEsCH - Op vrijdag 17 okto-
ber is het café van De Pas weer 
het strijdtoneel van de pubquiz. 
Teams, bestaande uit maximaal 
vijf personen.

De pubquiz laat de hersenen kra-
ken, maar plezier, humor en ge-
zelligheid staan voorop. De quiz 
heeft verschillende categorieën 
met open – en meerkeuzevra-
gen. De finaleronde wordt ge-
speeld met de drie beste teams 
van de avond. Goed zichtbaar 
voor het aanwezige publiek op 
een podium, waar je de span-
ning kunt ruiken, proeven en 
zien. Opgeven voor de pubquiz 
is mogelijk via info@de-pas.nl 
onder vermelding van ‘deelna-
me pubquiz’. De quiz begint om 
21.00 uur en rond 23.00 uur is 
het winnende team bekend.

plantjeSaCtie
NIsTELrODE - Op zaterdag 
4 oktober organiseert Prinses 
Irene de plantjes-actie weer. De 
opbrengst is voor de jeugd van 
Prinses Irene. Voor deze actie 
wordt een beroep gedaan op de 
F en E jeugd voetbal en D, E en 
welpen van korfbal. 

De plantjes worden door de 
teams verkocht en we hopen 
natuurlijk dat ook de ouders een 
handje helpen! Het is ook een 
actie waarbij de kinderen leren 
dat, om een vereniging draai-
ende houden, je ook zelf een 
inspanning als vrijwilliger moet 
doen. Wat dat betreft gaat het 
spreekwoord: ‘jong geleerd oud 
gedaan’ nog altijd op. De plant-
jes zijn vanaf 9 uur per team op 
te halen bij de ingang van ons 
sportpark. Daarna vertrekt men, 
voor of na de wedstrijd, naar 
een bepaald deel van Nistelrode 
om de plantjes aan de man te 
brengen.
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Koningschieten en Teerdag 
St. Anthonius Abt - St. Catharinagilde

NISTELRODE - Gilde St. Antho-
nius Abt - St. Catharina uit Nistel-
rode hield zaterdag de Teerdag en 
Koningschieten op het Gildenhof.

In vol ornaat trok het gilde naar de 
woning van de regerende gildeko-
ning, Jan van der Avoort. Na een 
korte toespraak door de hoofdman 
en het aanbieden van de nieuwe 
Koningsvogel door de huidige 
gildekoning, bracht het gilde de 
koning een vendelgroet, om hem 
daarna begeleiden naar de Gilden-
hof. Daar werd de gebruikelijke 
lunch genoten. 

Aansluitend aan de maaltijd wer-
den na het vrijen van de schuts-
boom en het aanbieden van het 
Zilveren Koningsschild door de 
aftredende koning, de eerste scho-
ten gelost door gildenheer pastoor 
Ouwens en de vertegenwoordiger 

van de gemeente Bernheze, wet-
houder Peter van Boekel. 

Vogel
De gildenbroeders en gildenzus-
ters traden daarna aan om de 
vogel te bestoken met een groot 

aantal kogels. Uiteindelijk was het 
gildenbroeder Paul Altorf die met 
een welgemikt schot, het 136ste , 
de vogel van de schutsboom wist 
te schieten. Aansluitend werd nog 
geschoten voor de titel van Schut-
terskoning. Deze felbegeerde titel 
wist Jan van Delst voor zich op te 
eisen door zijn hoofdman naar de 
tweede plaats te verwijzen.

Dit jaar werd ook voor het eerst 
gestreden voor de titel van Jeugd-
prins en het was Rick van Berkel 
die zijn vriend - en vandaag uit-
dager - Kevin Breedveld met het 
41ste schot naar de tweede plaats 
verwees. 

Het gilde heeft dit drietal middels 
een vendelhulde gefeliciteerd. 
‘s Avonds was de jaarlijkse Teer-
avond. Vice-hoofdman Paul Altorf 
had voor deze avond een diner 
dansant georganiseerd. 
Het gilde viert haar jaarlijkse Gil-
denmis (aanvang 9.30 uur) zondag 
5 oktober in de Lambertuskerk te 
Nistelrode.

NISTELRODE - Nistelrode is sinds 
zaterdag 27 september een nieu-
we straatnaam rijker: De Boule-
vard. Lies van Leuken mocht het 
straatnaambord onthullen.

Begin dit jaar had het bestuur 
van buurtvereniging W. van 
Houtstraat/F. Hochstenbachtstraat 
contact opgenomen met de ge-
meente. Reden was de slechte 
toestand van de beplanting en de 
problemen met het parkeren, met 
name voor de seniorenwoningen 
aan de W. van Houtstraat 2 t/m 
14. 

De beplanting was verouderd en te 
groot geworden, wat het parkeren 
en het uitstappen vanuit de auto 
moeilijk maakte. Tevens was de 
bereikbaarheid naar de woningen 
verre van optimaal. Een voetpad 
zou dit probleem kunnen oplossen. 
En aldus werd besloten. 

Tevreden
Nog voor de vakantie werd het 
voetpad aangelegd en de bewo-
ners waren daarover zeer tevre-
den, met dank aan de gemeente. 

Om die reden had het bestuur 
van buurtvereniging W. van Hout-
straat/ F. Hochstenbachstraat be-

dacht om dit voetpad een aparte 
straatnaam te geven: De Boule-
vard.
Op zaterdag 27 september was 
het zover. Tijdens de viering van 
de Nationale Burendag werden 
alle aanwezigen rond 17.00 uur als 
verrassing uitgenodigd om mee te 
gaan naar dit nieuw aangelegde 
voetpad. 
Lies van Leuken, als bewoon-
ster van W. van Houtstraat 14, 
mocht onder luid applaus het eer-
ste straatnaambord onthullen. Nel 
Hofstee, W. van Houtstraat 2, en 
Riek Wijgers, W. van Houtstraat 4, 
onthulden vervolgens het tweede 
straatnaambord.

Hierna werd de Nationale Buren-
dag afgesloten met een lekkere 
kop soep en een broodje en keerde 
even na 18.00 uur iedereen tevre-
den huiswaarts. De bewoners van 
W. van Houtstraat 2 t/m 14 gin-
gen uiteraard via De Boulevard.

Nistelrode is een nieuwe 
straat rijker

Paul, Rick en Jan

UITEINDELĲ K WAS HET GILDEBROEDER PAUL ALTORF 
DIE MET EEN WELGEMIKT SCHOT, HET 136STE DE 
VOGEL VAN DE SCHUTSBOOM WIST TE SCHIETEN

Heeft u al een website en verontschuldigd u zich al op voorhand?
BERNHEZE MEDIA: “Wĳ  houden van kort en krachtig en hebben daar een actie voor bedacht”

Een website; een modern design van deze tĳ d, mooie afbeeldingen en een verzameling webpagina’s 
die bĳ  elkaar passen. Het klinkt zo simpel. Met Bernheze Media maakt u het zichzelf gemakkelĳ k. 
We helpen u bĳ  het verzamelen van de gegevens en bundelen deze in een mooie website.
Goed leesbaar op smartphones en tablets, goed vindbaar in Google en eenvoudig aan te passen 
en dat voor een eerlĳ ke prĳ s.

Zelf uw website actueel houden 
of geeft u dit liever uit handen?”

• Advertentie / Bernheze Media 
• Websites op maat
• Goed vindbaar
• Mobiel goed leesbaar
• Makkelĳ k aanpasbaar

www.bernhezemedia.nl   -   0412-795170

Nieuwe website? 
Ter vernieuwing van uw webdesign, ter aanvulling van uw website of vanaf het 
eerste idee. U kunt kiezen voor een website op maat of kiest u voor een website op 
de groei? Met onze EINDEJAARSACTIE start u met een homepage, 
met facebook-feed en uw huisstĳ l al voor € 300,-, vraag naar de voorwaarden.

Startende ondernemer?
Uitstraling opfrissen?
Gewoon omdat het kan!

eerste idee. U kunt kiezen voor een website op maat of kiest u voor een website op 

ACTIE

“
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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

J.f. Kennedystraat Heesch

Graafsebaan 44, 5384 RT Heesch

(Naast Boerenbond)

Telefoon 0412 - 45 92 95

tegelhal@vanoort.nl

Actieperiode: t/m 11 oktober 2014

www.tegelhalheesch.nl

TOILETSET

- GEBERIT INBOUWRESERVOIR

- DRUKPLAAT DELTA WIT 

- WANDCLOSET INCLUSIEF

SOFTCLOSE TOILETZITTING 

- ISOLATIEMAT TBV WANDCLOSET 

299,00

LIGBAD VIRGINIA

180 X 80 CM. NU VOOR           
           

     

180 X 80 CM. NU VOOR

LIGBAD PLAN

PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF POTENSET

EN AFVOER.

269,00

OPENINGSTIJDEN

maandag : gesloten

di-wo-do-vrij : 09.00-18.00 uur

zaterdag : 09.00-16.00 uur

259,00

EXTRA

VOOR DIVERSE

WAND- EN

SCHERPE PRIJZEN

VLOERTEGELS!

Gebr. Dijkhoff uit Heeswijk heeft de 25 woningen uit de eerste fase inmiddels 
gesloopt, in totaal zullen over 3 fases 79 woningen tegen de vlakte gaan.

HEESCH - Het slopen is klaar, de huizen (eerste fase) liggen plat; men is nu bezig met het opruimen van het 
puin en het verder bouwrijp maken van het terrein.

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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Molenhoeven Loosbroek
7 complete gezinswoningen

www.molenhoeven.nl

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

Inloopmanifestatie 
donderdag 2 oktober 
van 18.00 - 20.00 uur 
bij Bernheze makelaars 
& adviseurs 
Bitswijk 10 Uden

vanaf ca
. € 165.000,- v.o

.n.

hoekw
oningen met o

ptionele g
arag

emogelijk
heid

INFORMATIE EN VERKOOP:

aangenaam wonen

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
n Schuifpuien
 Vouwwanden

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

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch

06-5374 0305

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

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

Wij laten u weer genieten...

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord

Tel.: 0413 - 270 110

v. Schijndel
Tegelhandel

Natuursteen
Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Italiaanse en Spaanse topkwaliteit

voor Chinese prijzen! 

Extra voordelige prijzen

door onze rechtstreekse

import af fabriek.

www.vanschijndeltegels.nl

De koffie staataltijd klaar ener is voldoendeGRATIS parkeerplek!

Vanaf 15 m2

GRATIS
thuisbezorgd!

Altijd
de scherpste

aanbiedinge
n.
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• 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

DOUCHEVOORDEELMAAND

De Amert 98, Veghel, (0413) 34 40 43, www.sanidrome.nl/vanlieshout

OP DOUCHES,
SANITAIR
EN TEGELS!

Profiteer van

6%btw* 

KIJK VOOR VOORWAARDEN OP SANIDROME.NL/ACTIESKIJK VOOR VOORWAARDEN OP SANIDROME.NL/ACTIES*

Meer "spetter"-acties met:  
SEALSKIN, GROHE, GEBERIT,  

DORNBRACHT en HANSGROHE!

OP DOUCHES,
SANITAIR
EN TEGELS!

Profiteer van

6%
Spetter

acties

OPEN HUIS
ZONDAG 
5 OKTOBER
12.00 - 16.00 UUR

Oktober douche-
maand bij sanidrõme 
van Lieshout

Wellness
Douchen is één van onze dage-
lijkse rituelen. De warme water-
stralen ontspannen en verkwik-
ken. Het douchecomfort neemt 
nog steeds toe en we nemen 
letterlijk meer ruimte om te dou-
chen. Ook de douchebeleving 
zelf verandert. Dankzij grotere 
douchecabines met zitje, gro-

tere douchekoppen, wisselende 
straalsoorten en plafonddou-
ches wordt het doucheritueel 
een wellness beleving. Een ge-
sloten douchecabine met royale 
hoofddouche, (inbouw)thermo-
staatkraan, stoom of infrarood 
biedt nóg meer comfort tijdens 
het douchen. In de showroom 
van Sanidrõme van Lieshout zijn 
de laatste trends op douchege-
bied opgesteld en wordt door 
de badkamerspecialisten ant-
woord gegeven op alle douche-
vragen. Sanidrõme van Lieshout 
neemt alle zorgen uit handen bij 
het realiseren van een nieuwe 
douche of doucheruimte, van 

ontwerp tot en met de vakkun-
dige installatie. 

Open Huis
Sanidrõme van Lieshout organi-
seert op zondag 5 oktober een 
open huis van 12.00 - 16.00 uur. 
Laat u deze dag informeren over 
wat Sanidrõme van Lieshout als 
specialist in het ontwerpen en 

installeren van keukens, badka-
mers, tegelwerken en installatie-
werken voor u kan betekenen.

Oktober douchevoordeelmaand
Tijdens de themamaand oktober 
heeft Sanidrõme van Lieshout 
interessante voordeelacties met 
de merken Grohe, Hansgrohe, 
Dornbracht, Geberit en Sealskin. 

Vraag ernaar in de showroom of 
kijk op 
www.sanidrome.nl/vanlieshout. 
Doe inspiratie op en ontdek ‘de 
betere douche’ bij Sanidrõme 
van Lieshout, De Amert 98 in 
Veghel.

VEGHEL - Al jaren staat oktober bekend als de woonmaand. Lang-
zaamaan vallen de blaadjes van de bomen en ontstaat de behoefte 
om de warmte lekker naar binnen te halen. Er worden nieuwe in-
terieurplannen gemaakt om het huis klaar te maken voor de win-
termaanden. Tegenwoordig staat de badkamer daarbij hoog op de 
wensenlijst. Want wat is nou lekkerder dan tijdens een koude na-
jaarsdag te genieten van een weldadig warme douche? Daarom 
staat de badkamershowroom van Sanidrõme van Lieshout in Veg-
hel gedurende de woonmaand oktober in het teken van het thema 
‘douchen’.

“het doucheritueel wordt een wellness 
beleving bij  sanidrÔMe van lieshout”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Dhr. W.v.d. Brand - De Morgenstond 24

5473 HG  Heeswijk-Dinther - Telefoon 06-46740982

Nieuwe
bedrijfsloods

GEDEELTELIJK TE HUUR
Heeswijk-Dinther

Advertorial



Woensdag 1 oktober 201434 
  

Ladies e(n)vent in De Pas druk bezocht
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

SKI & SNOWBOARD ONDERHOUD
NIEUW: MONTANA WAXFUTURE INFRAROODWAXEN, HET SUMMUM IN WAXTECHNOLOGIE, 

VOOR OPTIMAAL GLIJVERMOGEN EN DRAAICOMFORT!

NU SKIONDERHOUD VANAF 9,95
& SNOWBOARDONDERHOUD VANAF 19,95

OPRUIMING
SKI’S, SKISCHOENEN, SNOWBOARDS 

COLLECTIE 2013-2014 TOT

50%
KORTING

ALLE 
BEURTEN

10,-
KORTING

Paardenpraktijk Sweenslag
Erkende paarden- en keuringspraktijk
Paardenosteopaat EDO®

PaardenpraktijkPaardenpraktijk
Erkende paarden- en keuringspraktijk
Paardenosteopaat EDO®

OPEN DAG 
zaterdag 4 oktober van 10.00u-17.00u

► Workshops
► Demo’s
►  GRATIS rondrit  

met paard en koets
►  Strodorp met stands 

en kinderplein 
 Sweenslag 20  5469 KA Erp   |   Tel. 0413-350443   |   www.paardenprakti jksweenslag.nl

Uw paard, onze zorg

Open dag Paardenpraktijk sweenslag

Paardenpraktijk Sweenslag is een 
moderne, goed geoutilleerde prak-
tijk, die zich in eerste aanleg volle-
dig heeft toegelegd op de genees-
kunde van het paard. Hierdoor zijn 
zij in staat, zowel op eerste- als op 
tweedelijns niveau, hoge kwaliteit 
diergeneeskunde voor paarden 
aan te bieden. De kernpunten van 
de praktijk zijn: kwaliteit, betrouw-
baarheid, deskundigheid, klein-
schaligheid en een gunstige prijs-
kwaliteitverhouding.

De klant is absoluut geen nummer 
en de kleinschaligheid is de kracht 
van de praktijk. Dat zorgt er mede 
voor dat eigenaren van paarden 
uit de regio, maar ook uit plaatsen 
als Den Helder, Breda en Maas-
tricht de weg naar Paardenpraktijk 
Sweenslag weten te vinden. 

Ga aanstaande zaterdag eens kij-
ken en ervaar de professionaliteit 
en de veelzijdigheid van de prak-
tijk. 

Omdat zij steeds meer vragen krij-
gen over gezelschapsdieren, zijn zij 
op zoek naar een dierenarts hier-
voor. Veel ervaring is een vereiste. 
Bent u geïnteresseerd of kent u ie-
mand? Neem dan contact op met 
Paardenpraktijk Sweenslag. 

PAARDENPRAkTijk SWEENSLAG
Sweenslag 20, 5469 KA Erp, 
info@paardenpraktijksweenslag.nl.
www.paardenpraktijksweenslag.nl
tel. 0413-350443

ERP - Paardenpraktijk Sweenslag uit Erp (Zijtaart) houdt op zaterdag 4 oktober een Open dag. Het is die 
dag de jaarlijkse open dag voor dierenartspraktijken en natuurlijk dierendag. Een mooie gelegenheid om de 
deuren open te gooien voor iedereen die belangstelling heeft. Paardenpraktijk Sweenslag is gelegen aan de 
Sweenslag 20 te Zijtaart. Ze starten met een uitgebreid programma om 10.00 uur.

Het Bernhezer gehandicapten bal 
is een organisatie die op de eerste 
zondag van november haar jaar-
lijks welbezocht evenement het 
‘verkleedbal’ organiseert. Dit is 
een feestmiddag voor mensen met 
een lichamelijke of geestelijke han-
dicap. Op deze middag waar ook 
de mooist verklede wordt gekozen 
zullen diverse kapellen belangeloos 
optreden en boeken we elk jaar 
weer een leuke artiest. Dit is alleen 
mogelijk door de vele vrijwilligers 
en donaties. Zelf als organisatie or-
ganiseren we diverse evenementen 
om geld in te zamelen, waaronder 

deze rommelmarkt die we meerde-
re keren per jaar terug laten komen 
en op tweede paasdag het interna-
tionaal accordeon festival, wat elk 
jaar een groot succes is.
Heeft u nog leuke spulletjes waar 
u graag een ander blij mee wilt 
maken? Twijfel dan niet langer en 
huur een kraam voor maar slechts 
10 euro. Op zoek naar leuke heb-
bedingetjes, bezoek dan deze ge-
zellige rommelmarkt, een gezellig 
uitje met de hele familie. 
Heeft u zin in een lekkere snack, 
stevige hap of liever een bakje kof-
fie? Partycentrum ’t Maxend heeft 
een ruime kaart om de innerlijke 
mens te verwennen voor ieders 
portemonnee. De bezoekers zijn 
welkom van 9.30 tot 15.00 uur.

Voor informatie: 
info@bernhezergehandicaptenbal.
nl. Of bel: 0412-611251. Wij ho-
pen u te zien op 12 oktober in 
Partycentrum ’t Maxend, Maxend 
22a, 5388 TX in Nistelrode.

Rommelmarkt 
NISTELRODE - Stichting bernhezer gehandicapten bal organiseert op 
12 oktober een rommelmarkt in Partycentrum ‘t Maxend te Nistelrode. 
We zijn op zoek naar kraamhouders die op deze gezellige rommelmarkt 
een kraam willen huren voor € 10,-. 

Advertorial
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Er deden 83 jeugdleden mee aan de 
activiteiten die georganiseerd wa-
ren in het kader van het heuglijke 
jubileum. Sjeng Schalken verzorgde 
een training aan de ene groep, een 
groep andere kinderen mocht met 
graffiti aan het werk. Eerst kregen 

ze een duidelijke instructie, want 
graffiti is geen kinderspel. Het re-
sultaat was een aantal prachtige 
borden met TC Telro erop. Ook 
werden groepjes in de balletzaal 
verwacht, waar ze instructie en trai-
ning kregen voor een flashmob die 
later voor de ouders gepresenteerd 
werd. Van de Akker Horecaservice 
kwam met de frietwagen voor een 
snack en frietjes. 

Sponsorcontract
Wat de jeugd, terwijl ze zich ver-
maakte met de activiteiten, waar-
schijnlijk niet meekreeg, was dat 
ook Peter van Tilburg van hoofd-
sponsor Van Tilburg Mode & Sport 

was gearriveerd. Hij kwam niet voor 
het 50-jarig jubileum, maar voor 
een toekomstgerichte actie: een 
sponsorcontract. Al sinds de spon-
soring bestaat bij de tennisclub, is 
Van Tilburg Mode & Sport spon-
sor. In het bijzijn van het bestuur, 
tekende Peter van Tilburg voor de 
komende drie jaar bij. Daarna was 
het tijd voor een rondleiding langs 
alle activiteiten.
“Al zijn we als vereniging heel trots 
op het aantal leden dat al tennist bij 
de club, met 580 senioren en 120 
jeugdleden is TC Telro ooit groter 
geweest”, vertelt Martien, “maar 
we kunnen concluderen dat het 
overal wel een beetje minder is.”
Het bestuur bestaat uit voorzitter 
Martien van Wanrooij, Angeline 
van Erp (jeugd), Petra Ketelaars (se-
nioren) en - niet op de foto - pen-
ningmeester Peter Maas. Zij nodi-
gen belangstellenden uit om zich 
als nieuw lid in te schrijven, voor 
de jeugd en bij de senioren is nog 
plaats genoeg.
Meer foto’s: www.mooinisseroi.nl

TC Telro viert jubileum op feestelijke wijze 
Hoofdsponsor Van Tilburg Mode & Sport tekent voor drie jaar bij

NISTELRODE - Voorzitter Martien van Wanrooij van TC Telro staat naast hoofdsponsor Peter van Tilburg bij 
de start van een feestelijk weekend waarin het vijftigjarige jubileum door jong en oud gevierd wordt. Samen 
kijken ze terug op vijftig jaar tennis in Nistelrode, maar al snel gaat het over de toekomstige activiteiten, 
waaronder het sponsorcontract. 

tennis

NISTELRODE - De vrouwen van 
Prinses irene leverden een uitste-
kende teamprestatie tegen Elde-
nia, een van de titelkandidaten in 
de Hoofdklasse: 2-2.

Bij aanvang van de wedstrijd ston-
den de Arnhemse vrouwen aan 
kop van de ranglijst. Coach Ronald 
Couvreur had voorafgaand aan de 
wedstrijd er op gehamerd om ge-
disciplineerd te spelen, vanuit een 
gedegen organisatie. Niet alleen 
achteruit lopen tegen deze sterke 
tegenstander, maar zelf ook in bal-

bezit initiatief durven nemen. De 
coach heeft in korte tijd het elftal 
al naar zijn hand gezet en zag een 
goede uitvoering van zijn tactiek. 

Na een 0-1 ruststand door een 
doelpunt van Meggy Wijnen, 
kwam Eldenia sterk uit het kleed-
lokaal en tien minuten later stond 
het 1-2. Prinses Irene toonde op-
nieuw aan over een geweldige 
wedstrijdmentaliteit te beschikken 
en zag jongeling Elien Ploegmakers 
met een fraai schot de verdiende 
gelijkmaker binnen schieten.

uitstekende 
prestatie Prinses irene vrouwen 

voetbal

LOOSBROEK - WHV heeft in zijn 
tweede thuiswedstrijd GVV 57 uit 
Grave met grote cijfers verslagen. 
Het werd liefst 7-0. 

In de eerste 20 minuten kon GVV 
57 de tegenstander WHV nog vol-
gen, maar het was wachten op de 
eerste goal voor WHV. In de 27e 
minuut was het raak. Een mooie 
pass van Teun van Mil werd door 
Yorrick van de Rakt op waarde ge-
schat en hij scoorde de 1-0. GVV 
kwam echter goed terug en kreeg 
enkele goede kansen, maar keeper 
Jaap de Wit hield zijn doel schoon. 
Een uitworp van diezelfde Jaap de 
Wit werd door Thijs Lunenburg 
verder geleid naar zijn broer Roel 
Lunenburg, die de keeper met een 
bekeken lob kansloos liet.

De tegenstand van GVV 57 was 
gebroken en Yorrick van de Rakt 
scoorde voor de rust nog de 3-0 
voor WHV. Gelukkig voor WHV 
werd het goede spel uit de eer-
ste helft ook in de tweede helft 

voortgezet en na 58 minuten was 
het Harold Lunenburg die de 4-0 
maakte. WHV liet de ene na de 
andere mooie aanval zien en na 60 
minuten was het weer raak. 

Van de Rakt scoorde zijn derde van 
de middag en de vijfde voor WHV. 
In de 66e minuut was het Thijs 
Lunenburg die weer een mooie 
aanval van WHV afrondde: 6-0. 
GVV 57 begon tegen zichzelf en 
de scheidsrechter te voetballen, 
maar WHV trok zich daar niets 
van aan. In de 78e minuut was het 
wederom Harold Lunenburg die de 
eindstand op het scorebord bracht: 
7-0.

Zevenklapper 
voor WHV tegen GVV 57 

voetbal

Winst en 
verlies voor 
Tornado
NISTELRODE - Tornado speelde 
afgelopen zaterdag de eerste 
thuiswedstrijden van het seizoen. 

Tornado MB1 verloor met 4-0 van 
Unitas MB. Ondanks het verlies, 
verliep de wedstrijd goed. De set-
uitslagen lagen dan ook elke keer 
dicht bij elkaar. Tornado en de te-
genstander waren aan elkaar ge-
waagd, maar de bezoekers waren 
alleen iets beter aan het net. Da-
mes 1 van Tornado speelde thuis 
tegen Polaris dames 3. Al snel 
stonden de dames 7-0 achter. Ge-
lukkig pikten ze na een tijdje hun 
eigen spel op en wisten de eerste 
set naar zich toe te trekken. Ook 
de rest van de wedstrijd speelden 
de dames zonder veel overtuiging. 
Ze hadden moeite met de mooie 
service van Polaris en maakten het 
niet voldoende af. Door wat meer 
op de juiste posities te smashen en 
door de vele goede servicebeurten, 
wisten de dames toch de leiding te 
houden in de wedstrijd. Ook de 
andere drie sets werden met wisse-
lend spel door Tornado gewonnen.

volleybal

Bernheze sportief

Bestuursleden Petra, Martien en naast Peter van Tilburg, Angeline van Erp

al sinds de sponsoring 
bestaat bij  de tennis-
cluB, is van tilBurg 
mode & sport sponsor

al uw sport en verenigingsnieuws wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl
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Groots onthaal europees 
Kampioen judo sanne van Dijke

Een grote groep clubgenoten en 
genodigden (ouders, vrienden en 
wethouder Mathijssen van Sint 
Michielsgestel) stonden Sanne op 
te wachten en via een ware ere-
haag kreeg ze een warm welkom. 
Na een welkomstwoord van voor-

zitter Benny van den Broek was het 
woord aan wethouder Mathijssen.
Hij gaf aan zeer trots te zijn op de 
toonaangevende vereniging Judo-
club Berlicum. Ook de delegatie 
van judo topsport Zuid-Nederland 
gaf aan verguld te zijn met de ju-

doka’s van Judoclub Berlicum: ‘Ze 
zijn een beetje eigenzinnig”, maar 
zeer goed opgeleid bij een van de 
beste judoverenigingen’. 

Vriendschap
In haar persoonlijke speech be-
dankte Sanne vooral haar trai-
ningsmaatjes. Naast de vriend-
schap die ze hier heeft gevonden 
vertelde ze dat het alleen mogelijk 
is om als judoka bij de top te ko-
men als je met sterke judoka’s kunt 
trainen. 
Een speciaal woordje van dank 
was er voor haar ouders en trai-
ner-coach Jo Gevers. Hierover zei 
Sanne: “Je bent niet alleen mijn 
tweede vader geworden, maar ook 
een absolute topcoach.”

Sanne gaat zich nu voorbereiden 
op het WK judo tot 21 jaar dat ge-
houden wordt vanaf 22 oktober in 
Miami. Daarnaast is recent bekend 
geworden dat Sanne ook geselec-
teerd is voor het EK tot 23 jaar op 
14-16 november in Polen. 

Voor meer informatie en foto’s: 
www.judoberlicum.nl

budo

BERLICUM/HEESWIJK-DINTHER - Na het behalen van haar Europese 
titel judo op 20 september was afgelopen donderdag het moment voor 
Sanne van Dijke uit Heeswijk-Dinther om op haar eigen club in berli-
cum, gehuldigd te worden.

Prinses irene 
een schim van zichzelf

NISTELRODE - Prinses irene ver-
loor zondag volkomen terecht met 
3-5 van Nooit Gedacht. De ploeg 
was een schim van het elftal dat 
afgelopen twee wedstrijden veel 
te weinig kreeg. 

Vanaf het begin was Nooit Ge-
dacht de bovenliggende partij, 
mede door naïef verdedigen van 
Prinses Irene. Voor Nooit Gedacht 
opende Strik de score. Van Iersel 
maakt er voor rust ook twee. Sjuul 
van der Heijden deed bij een 0-2 

stand wat terug. In de tweede helft 
was Prinses Irene een stuk feller in 
de duellen en kwam via Gijs van 
Erp op 2-3. Kinderlijk eenvoudig 
mocht in het vervolg Wijgers de 
2-4 maken. 
Even gloorde er nog hoop voor de 
Nistelrodenaren die alle risico’s na-
men, toen in de 88e minuut Mark 
Hubers zijn eigen doelman het 
nakijken gaf. In blessuretijd werd 
er weer niet resoluut ingegrepen 
waardoor opnieuw Wijgers kon 
scoren.

voetbal

24 uur mountainbiken voor Team Bikers
NUENEN - Dit jaar januari beslo-
ten de teamleden van Team bikers 
al dat ze voor een bijzondere sei-
zoensafsluiting wilden gaan. Er 
werd gekozen om mee te doen 
aan de Gulbergen 24, een moun-
tainbikewedstrijd in teamverband 
over 24 uur. 

De startronde werd gereden door 
Guus Smits. Hij zocht direct vanuit 
het tweede startvak aansluiting in 
de top twintig. Na de eerste start-
lus en de volledige ronde van 8 ki-
lometer over het dak van Brabant, 
de Gulberg, bevond het team zich 
direct bij de eerste tien renners. 

Het team had besloten om bij dag-
licht na iedere ronde te wisselen, 
waarna het achtereenvolgens de 
beurt was aan Martijn van Doorn, 
Rick van den Hanenberg en Patrick 
Vissers. Eric van den Boogaard 
sloot enkele uren later pas aan om 
(succesvol) zijn derde plaats te ver-
dedigen in het topcompetitieklas-
sement. 

Voorsprong
Na deze eerste ronde van wisse-
len had het team meteen de lei-
ding te pakken in het klassement. 
Naarmate de dag vorderde wist 
het team tegen de avond de voor-
sprong uit te bouwen tot ruim zes 
minuten. Een geweldig spektakel 
om de renners over het verlichte 

parcours door het donker te zien 
manoeuvreren. 

Het team bleef gelukkig gevrij-
waard van pech en wist de voor-
sprong uit te bouwen tot ruim 
anderhalve ronde. Na 81 rondes 
finishte Team Bikers als eerste, een 
mooie afsluiting van het seizoen.

mountainbike

MARIAHOUT - Voor de korfbal-
sters van Prinses irene uit Nistel-
rode stond zondag de uitwedstrijd 
tegen Flamingo’s uit Mariahout 
op de rol. 

De ploeg uit Mariahout stond voor 
de wedstrijd puntloos onderaan, 
maar van onderschatting was bij 
Prinses Irene zeker geen sprake. 
Twee punten mee naar Nistelrode 
nemen moest gezien het krachts-
verschil mogelijk zijn. Prinses Irene 
deed wat werd verwacht en wist 
de wedstrijd te winnen met 7-17, 

na een ruststand van 3-8. 
Linda van Tilburg (foto; 5x) en 
Laura van de Ven (4x) waren de 
topschutters.

Prinses irene 
ruim voorbij flamingo’s
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Wilbrord van den Broek wereldkampioen enkelspan paarden

Als op één na laatste deelnemer 
kwam hij de ring binnenrijden, met 
een minimale marge op de vóór 
hem gestarte Claudia Lauterbach 
en een achterstand van een punt 
op Renaud Vinck. 

Wilbrord was super geconcen-
treerd. Hij reed een meer dan strak 
parcours, waarbij hij de tijd goed 
in de gaten hield. Voordat hij de 
schuin geplaatste poort 20 hele-
maal door was, was het Neder-

landse legioen al niet meer te hou-
den. Even werd er feest gevierd 
op de tribunes, maar toen brak 
het moment van de waarheid aan: 
Renaud Vinck uit Frankrijk kon nog 
roet in het eten gooien als hij fout-
loos zou blijven. 

Renaud begon zijn proef echter te 
voorzichtig en gaandeweg werd 
duidelijk dat hij niet binnen de tijd 
zou blijven. Toen er dan ook nog 
een bal viel, was de wereldtitel 

voor Wilbrord een feit.
De 18-jarige Oscar (v. Inspecteur) 
heeft voor zichzelf een monument 
opgericht. Na het zilver in 2004, 
het goud in 2008 met vader Jan 
van den Broek en de bronzen plak 
met Wilbrord in 2012 heeft zijn 
unieke carrière met deze gouden 
medaille nog meer glans gekregen. 

Om nog maar te zwijgen over de 
elf Nederlandse titels die hij ver-
overde.

Groom Koen komt ook uit Nistel-
rode en is super trots op deze pres-
tatie van koetsier en paard.

paardensport

Foto: Krisztina Horváth - Hoefnet.com

NISTELRODE - Wilbrord van den broek is met Oscar in izsak op zondag 
28 september wereldkampioen geworden bij de enkelspan paarden. 
Een foutloze rit binnen de tijd - onder topdruk - zorgde na het brons 
van twee jaar geleden, nu voor de hoofdprijs: goud!

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant
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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?
LOeK sniJDeRs 
WiJKaGenT HDL 

www.mooihdl.nl

Hockeyveld HDL officieel geopend

Bijzonder aan de opening was dat 
Moorman en Wijdeven beiden een 
hockeystick in de hand namen. 

Drie keer probeerden zij door een 
shoot-out, een soort strafschop, de 
keeper te passeren. Het hockeyspel 
van de twee politici, die zelf van 

oorsprong voetballer en korfbal-
ster zijn, leverde leuke beelden op. 
“We zijn de gemeente erg dank-
baar”, vertelde voorzitter Camiel 
Aarts, die samen met Moorman en 
Wijdeven het familiehockeytoer-
nooi kort onderbrak voor de ope-
ning van het nieuwe hockeyveld. 

“HDL is een bruisende club met 
270 leden”, vertelde hij. 
Marieke Moorman feliciteerde 
HDL met het nieuwe veld en liet 
weten dat ze de hockeysport zeker 
waardeert. “Ik weet dat hockey 
een van de snelst groeiende spor-
ten van Nederland is”, vertelde ze. 

Burgemeester Marieke Moorman en wethouder Rien Wijdeven in actie Tekst: Matthijs van Lierop

HEESWIJK-DINTHER - Het nieuwe veld van hockeyclub HDL is zondag officieel geopend. De opening werd 
verricht door burgemeester Marieke Moorman en wethouder Rien Wijdeven, die beiden hun hockeykunsten 
vertoonden aan jeugdkeeper Hein van den broek.

Heeswijk in eigen huis onderuit tegen CHC
HEESWIJK-DINTHER - Heeswijk 
ging zondag in eigen huis met 
3-4 ten onder tegen CHC uit Den 
bosch.

Het waren de gasten uit Den Bosch 
die als eerste mochten juichen. Na 
tien minuten spelen werd het 0-1, 
maar daarna nam Heeswijk het ini-
tiatief in handen en nog geen tien 
minuten later was de stand weer 
gelijk. De thuisploeg bleef sterker 
en na een half uur kwamen de 
blauw-witten dan ook op voor-
sprong. Na een goede combinatie 
door het centrum stuurde Turgay 
Arslan Rob Tips diep, die de 2-1 aan 
liet tekenen. 
Na tien minuten in de tweede helft 
draaide het wedstrijdbeeld echter 
volledig. Een voorzet vanaf rechts 
van CHC werd gemist door de in-
gevallen Jules Heerkens en viel via 
het scheenbeen van Sten van de 
Berg voor de voeten van spelma-
ker Bakkali. De Bossche nummer 10 
wist wel raad met dit buitenkansje, 

2-2. Amper vijf minuten later leek 
de wedstrijd definitief gespeeld. 
Een diepe bal werd nog onder-
schept door doelman Lunenburg, 
maar vervolgens bleef iedereen aan 
Heeswijk-zijde kijken naar wat er 
ging gebeuren. Johri pikte de bal 
op en gaf Zaimi een niet te mis-
sen kans, 2-3. Enkele minuten later 

stiftte Bakkali de 2-4 in het Hees-
wijk-doel. Het thuisteam moest 
vervolgens op jacht naar de aan-
sluitingstreffer, maar echte kansen 
bleven achterwege. In de laatste 
minuut zorgde Van Dijke met een 
prachtige kopbal nog voor de 3-4, 
maar verder kwam Heeswijk niet 
meer. 

voetbal

afstraffing 
voor avesteyn in Volkel

Avesteyn wist op voorhand dat het 
een moeilijke pot zou worden. Ave-
steyn kon zich verheugen op het 
feit dat Lars van Lee weer aansloot 
na lang blessureleed, maar Wesley 
Verkuijlen, Joost van der Heijden 
en Rick Vissers konden niet spelen. 
Daarbij moest ook trainer Antwan 
van Rijn zich afmelden vanwege 
het herstel na een operatie. 
De wedstrijd was vanaf het begin 
hectisch. Lars van Lee kopte in de 
vijfde minuut snoeihard op de lat 
van het eigen doel en Ron van Driel 
kreeg in de 8e minuut een goede 
kans op de 0-1. Vervolgens stelde 

Volkel daar twee acties tegenover 
en daar stond de dodelijke 2-0 op 
het scorebord. Avesteyn bleek he-
laas geen antwoord te hebben op 
het spel van Volkel, de organisatie 
klopte niet. Er werd nog twee keer 
gescoord, waardoor de ruststand 
4-0 was. 

Na de rust kwam Avesteyn iets 
beter in het spel, wat resulteerde 
in twee goede kansen voor Rens 
van Vugt en Stefan van Zutphen. 
Dat Volkel de 5-0 op het scorebord 
bracht mag eigenlijk geen naam 
meer hebben.

voetbal

VOLKEL - Na twee wedstrijden waarin Avesteyn als collectief de over-
winning over de streep trok, kreeg het zondag een koude douche in 
Volkel. De ploeg uit Dinther kreeg met 5-0 een fiks pak rammel. 

Team 3 Voltige 
van de Opsprong op eerste plaats

NULAND/HEESCH - Team 3 van 
voltige-vereniging De Opsprong 
uit Nuland is zondag eerste ge-
worden tijdens wedstrijden in 
Odiliapeel. 

Een opmerkelijke prestatie aange-
zien de tegenstanders vaak oudere 
kinderen zijn. 
Voltige is een soort turnen op 

een bewegend paard. De teamle-
den van De Opsprong komen uit 
Heesch, Nuland en Geffen. Het 
team is het jongste wedstrijdteam 
van de vereniging en gaat op wed-
strijd door heel Nederland. Ook 
verzorgt het team regelmatig een 
demo. 
Info: www.everyoneweb.com/
opsprong.

paardensport

Korloo 1 verliest maar speelt goede wedstrijd 
NIJNSEL - De korfbalsters van 
korloo speelden zondag uit tegen 
Nijnsel 1. 

Met nog flink nat gras begon de 
ploeg de wedstrijd met ‘voorzichtig’ 
spel. Een aantal glijders werden ge-
maakt door schoenen met te gladde 
zolen en van deze gelegenheden 

maakte Nijnsel direct gebruik. Al 
snel keek Korloo tegen een achter-
stand aan. Aan het spel van Korloo 
was te zien dat ze niet fel meer wa-
ren en geen strakke acties durfden 
te maken. Na een time out richtte 
het team de focus weer terug op 
de wedstrijd en hier kwamen al snel 
mooie doelpunten uit. Korloo kwam 

weer terug in de wedstrijd, de rust-
stand was 7-4. Na de rust werd het 
spel aan beide kanten wat stabieler. 
In de verdediging wist Korloo het 
spel beter dicht te houden en de bal 
te onderscheppen, maar het lukte 
de aanval nog amper om kansen af 
te maken. Korloo verloor de wed-
strijd met 11-6.
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Open Klotbeek Bridge-
toernooi bij CC servaes groot succes

Bernheze sportief

Veertig jaar later heeft Eric beslo-
ten om de hele club te voorzien 
van een nieuw clubshirt. Dit doet 
hij vanuit zijn bedrijf Greenmax. 
Eric speelt zelf ook badminton en 
draagt mede door de familieband 
de badmintonclub van Heeswijk- 
Dinther een warm hart toe.
Sportievelingen die ook op zoek 
zijn naar een leuke binnensport, 
kunnen eens komen kijken bij Ar-
gus. De club is een actieve bad-
mintonvereniging te Heeswijk-
Dinther met om en nabij de 100 

leden. Hiervan spelen er een aantal 
in competitieverband. De meeste 
leden spelen recreatief badminton 
op de vaste maandagavond of op 
donderdagochtend in Sporthal De 
Zaert. Iedereen (beginner, fana-
tiekeling, jong en oud) is welkom 
om te komen kijken bij Argus. Om 
de sfeer te proeven bij de club kan 
er gratis drie keer worden meege-
speeld. Voor meer informatie: 
info@bc-argus.nl of 0413-224214 
of kom gewoon langs op een 
speelavond of -ochtend.

Badminton in 
een nieuw shirt bij BC argus

badminton

HEESWIJK-DINTHER - Alweer veertig jaar geleden was de moeder van 
Eric van Oss, samen met drie andere vrienden gaan badmintonnen op 
een zelfgemaakt badmintonveld in de Stokzaal in Dinther. Dit initiatief 
was de start van wat later zou uitgroeien tot badmintonclub bC Argus. 

bridgen

De eerste prijs, een herinnerings-
aandenken, werd gewonnen door 
het koppel Annie Schel en Joke 

Voets met 67,05%. De wisselbe-
ker, bestemd voor het best sco-
rende paar, waarvan één van beide 

spelers lid is van De Klotbeek, ging 
naar het koppel Loes en Gerard 
van de Meerdonk met 60,99%. 
 
Dat het toernooi een groot succes 
was, bleek wel uit de vele positieve 
reacties van de spelers en het feit 
dat het toernooi met een aantal 
deelnemers van 108 (54 paren) 
nagenoeg vol zat. Er hoefde nog 
net geen ‘nee’ te worden verkocht. 

Er kwamen zelfs deelnemers uit 
Druten. Zij hadden weliswaar de 
poedelprijs, maar enorm veel ple-
zier. En daar gaat het om bij het 
bestuur van de BC De Klotbeek . 
Ook de barbediening met Liesbeth 
en Cor werd geroemd. Het toer-
nooi zal volgend jaar zeker worden 
herhaald rond dezelfde datum.

Voor meer foto’s: 
www.bcdeklotbeek.nl

HEESWIJK-DINTHER - bridgeclub De klotbeek hield zaterdag 27 september het Open klotbeek Toernooi. 
De wedstrijd, die gesponsord werd door de Rabobank, vond plaats in CC Servaes in Heeswijk-Dinther. De 
spelers werden om 12.30 uur met koffie ontvangen. Rond 13.00 uur startte het bridgen en rond 16.45 uur 
werden de prijzen uitgereikt. 

Loes en Gerard van de Meerdonk

HDL Kampioenschappen 2014 
bij De Valianten succes voor jong en oud
HEESWIJK-DINTHER - Ruiter-
sportvereniging De Valianten 
hield zaterdag 27 september de 
eerste HDL kampioenschappen 
voor springen en dressuur. 

In dikke mist werd begonnen met 
de dressuurproeven en de wat 
jeugdigere talentjes gingen van 
start met Bixie. Deze groep had 
twee winnaars: de pas 4-jarige 
Boaz van Driel met zijn pony Lucy 
en Niek Verkuijlen, 6 jaar, met zijn 
pony Prince V. In de dressuurru-
brieken was het Johan Verkuijlen 
die met de titel HDL Kampioen 
Dressuur 2014 aan de haal ging.

In de middagpauze was er de ver-
kiezing ‘De mooist verklede combi-
natie’. De jury vond het zo moeilijk 
dat voor twee winnaars werd ge-
kozen: Stan en Lieke van Gorkum 
(broer en zus) die met hun pony’s 
Didi en Blacky verkleed waren als 
ridders.

Springruiters
In de middag was het de beurt 
aan de springruiters. Hier was het 
de 14-jarige Indy Bekkers die met 
haar pony de titel in de wacht 
sleepte. Het was mooi om te zien 
dat de paardensport voor alle leef-

tijden is, er zijn deelnemers gestart 
die net uit de luiers waren tot (bij-
na) 65-jarigen. 
Daarnaast kwamen de deelnemers 
uit alle uithoeken van HDL, van de 
Fokkershoek tot de Heische Wal en 
van Hazelberg tot aan Kaathoven.

paardensport

HEESWIJK-DINTHER - Altior nam 
het zondag in eigen huis op tegen 
De Horst, dat derde staat in de 
competitie. 

Pupil van de week Marit van de Ven 
zag dat het erg snel 1-1 werd door 
een afstandsschot van de thuisspe-
lende ploeg en een doorloopbal van 
de bezoekers. Daarna stagneerde 
het aan beide zijden en het duurde 
tot in de 60e minuut voordat het 
volgende doelpunt in de korf lag. 
Anne scoorde op afstand de 2-1 
voor Altior. Altior was niet van plan 
om de voorsprong uit handen te ge-
ven en vertraagde het tempo. Een 
paar minuten voor het einde van de 
wedstrijd werd deze op slot gegooid 
door nog een doelpunt van Anne. 
De eindstand was 3-1. 

Altior 2 – De Korfrakkers 2: 8-13
Altior 3 – De Horst 2: 10-8
Korloo MW 1 – Altior MW 1: 11-7
Altior A1 – Be Quick A1: 9-5
JES A1 – Altior A3: 7-7 
Flash B1 – Altior B1: 5-9
Altior C1 – MOSA’14 C1: 7-0
Altior C2 – Korloo C1: 8-4

Emos C3 – Altior C2: 5-4 
Altior C3 – De Peelkorf C2: 5-13
Altior C3 – Avanti C1: 2-7 
Altior D1 – United D1: 7-5
Emos D2 – Altior D2: 3-4
Celeritas E1 – Altior E1: 9-2
Altior E2 – Korloo E2: 6-3
Altior E3 – De Korfrakkers E5: 5-5
Blauw wit E1 - Altior E4: 2-2
Altior E5 – De Kangeroe E1: 8-1
Be Quick F2 – Altior F1: 16-0
Alico F2 – Altior F1: 4-1  

altior 1 boekt 
moeizame overwinning

korfbal
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Marit van de Ven

Brabantia nekt HVCH in het laatste kwartier
HEESCH – HVCH bleef voor de 
derde keer op rij puntloos, de 
ploeg verloor zondag met 4-3 
van brabantia. 

In de eerste helft acteerde HVCH 
maar matig, terwijl nu net in de 
tweede helft een sterke inhaalslag 
gemaakt werd. HVCH kwam te-
rug van een 2-0 achterstand tot 
2-2. De 3-2 in de 77e minuut was 
knap werk van Abdelauoli Azmani 
en bij de 4-2 was er grote beslui-
teloosheid van de HVCH-defen-
sie. De verdere aanvalsdrift van 
HVCH werd in de slotminuut nog 
beloond met een eigen doelpunt 
zodat de eindstand 4-3 werd.

voetbal

al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl
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Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

Het kan weer!
Zilvervloot
Sparen
Open een Zilvervloot Spaarrekening tijdens de
Kinderspaarweken en uw kind mag een leuk
cadeau uitkiezen. De Kinderspaarweken zijn
van 6 tot en met 31 oktober 2014. Kom langs.

10%
premie voor 10 jaar sparen

HEESCH - Volleybalvereniging 
Hisola uit Heesch is op zoek naar 
nieuwe leden. 

De club bestaat uit enthousiaste 
volleyballers die elke woensdag-
avond 1½ uur trainen in sporthal 
‘t Vijfeiken in Heesch. Er wordt be-
gonnen met inlopen, rek- en strek-
oefeningen en vervolgens worden 
er oefeningen voor het echte vol-
leyballen gedaan. Hiermee wordt 
de techniek verbeterd en het sa-
menspelen geoefend. Ook wordt 

altijd een partijtje gespeeld, waarin 
het geleerde in praktijk wordt ge-
bracht. Momenteel zijn er twee 
damesteams en een mix-team. 
De leden hebben diverse leeftij-
den, maar geen jeugdleden. Twee 
teams doen mee aan de recrean-
tencompetitie van Nevobo (wed-
strijden zijn op zondag).
Iedereen kan een keer vrijblijvend 
komen kijken of meespelen, iedere 
woensdag vanaf 20.45 uur. Voor 
meer informatie: 
volleybal.heesch@gmail.com.

Volleyballen? Kom naar 
volleybalvereniging Hisola 

Landelijke vogeltentoon-
stelling exoten en parkieten 

Te zien zijn onder meer een groep 
Australische prachtvinken, Afri-
kaanse prachtvinken, de groep 
vruchten en insecteneters, we-
vers en widäs alsook verschillende 

soorten duiven en kwartels. De 
deelnemers zullen strijden om het 
kampioenschap van de speciaal-
club exoten en parkieten 2014. 
Met als inzet de mooiste vogel bij 

de exoten en parkieten. Ook is er 
weer een jeugdgroep aanwezig en 
zijn er altijd mensen om uitleg en 
raad te geven. Tevens is er een ver-
koopklasse.

Perrhura
De tentoonstelling, die ook voor 
kinderen de moeite waard is, is 
gratis te bezoeken. Op zaterdag 
4 oktober is er speciaal aandacht 
voor de perrhuras. Deze Zuid-
Amerikaanse parkieten hebben 
de afgelopen jaren de harten van 
vele liefhebbers veroverd. In sa-
menwerking met de perrhura stu-
diegroep krijgen deze vogels een 
bijzondere plaats binnen de speci-
aalclubwedstrijd. 
De bekende kweker Daniël Nuyten 
zal op zaterdag 4 oktober zowel 
voor de keurmeesters als voor ove-
rige geïnteresseerden een lezing 
verzorgen.

Zaterdag 4 oktober 15.00 - 22.00 
uur. Zondag 5 oktober 10.00 - 
16.00 uur. CC Servaes, Raadhuis-
plein 24 in Heeswijk-Dinther.

HEESWIJK-DINTHER - De speciaalclub exoten en parkieten houdt op 
zaterdag 4 en zondag 5 oktober in CC Servaes in Dinther een wedstrijd 
van verschillende soorten exoten en parkieten. in totaal zullen 500 vo-
gels op deze show aanwezig zijn. 

vogelsport

HEESCH - Omdat er een aantal 
leden is verhuisd of is uitgeval-
len door ziekte is de Heesche 
badmintonclub een ‘clubje’ ge-
worden van zes personen. Dit 
aantal willen zij graag uitbreiden 
naar tien badmintonners.

De leeftijd van de huidige leden 
loopt van midden dertig tot eind 
zestig. Het zijn geen grote ster-
spelers maar wel fanatiek. Daar-
bij staat het plezier en het samen 
spelen voorop. Ook mensen die 
nog weinig tot geen ervaring 
hebben zijn welkom. 

Er wordt gespeeld van begin sep-
tember tot eind april op dinsdag-
avond van 20.00 uur tot 21.00 
uur in de Lindershof in Heesch. 
Info: mark.huyben@home.nl

of kom op dinsdagavond een keer 
vrijblijvend kijken en meedoen.

Recreatieve badmintonners 
gevraagd

HEESWIJK-DINTHER - in CC Ser-
vaes in Dinther wordt zaterdag 
18 oktober de jaarlijkse Herfst 
bridgedrive gehouden. 

Deze bridgemiddag begint om 
13.00 uur en er zijn aantrekkelijke 
prijzen te winnen. 

Inschrijven kan door: vóór 12 okto-
ber € 15,- per paar over te maken 
naar Rabobank rekeningnummer 
NL 83 RABO 011.16.29.071 t.n.v. 
CC Servaes onder vermelding van 
de namen van het bridgepaar en 
telnr. Info: www.ccservaes.nl of 
06 - 20160376.

Herfst bridge-
drive in CC servaes

bridgen

OSS/HEESCH - Van buel Sports or-
ganiseerde zondag voor de vierde 
keer haar jaarlijkse judotoernooi. 

Het toernooi, dat werd gehouden 
in de Rusheuvel in Oss, had dit jaar 
ruim 450 deelnemers vanuit het 
hele land te gast om te strijden om 
het eremetaal.

Ook de eigen judoka’s wisten be-
slag te leggen op een aantal mooie 
podiumplaatsen.

Eerste plaatsen waren er voor: 
Mike Smits, Senna van de Veer-
donk, Ruben van Nuland en Senn 
van Buel. 
Tweede plaatsen: Rowan van Leur 
en Roy van Leur.
Derde plaatsen: Daan Duijs en 
Owen van de Veerdonk.

Van Buel sports 
judoka’s presteren goed

budo
Jeu de 
boulesclub 
Die lé
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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 
2 OKTOBER

Inloopochtend voor 
borstkankerpatiënten
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden

Workshop Mandalatekenen: 
thema ‘verbinding’
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Handwerkcafé
Locatie: CC De Wis Loosbroek

Inloopmanifestatie plan 
Molenhoeven Loosbroek
Locatie: Bernheze Makelaars 
Uden

VRIJDAG 
3 OKTOBER

BOBZ
Locatie: Dorpshuis Nistelrode

Koffie informatiemiddag 
‘Slachtofferhulp’
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 21

Publieksavond Sterrenwacht 
Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
Pagina 12

Soos Imeet geopend
Locatie: raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Loosbroek draait door
Locatie: Kerk Loosbroek

ZATERDAG 
4 OKTOBER

Werelddierendag

Nationale Kringloopdag

Plantjesactie Prinses Irene
Locatie: Nistelrode

Bernhezer Business Event
Locatie: Langenhuizen Plant 
Heeswijk-Dinther 
Pagina 27

Kofferbakverkoop
Locatie: Schoonstraat 101a 
Heesch
Pagina 12

Audities theaterhuis Joris
Locatie: De Pas Heesch

Jeugdmiddag Sterrenwacht 
Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
Pagina 12

Vogeltentoonstelling Exoten 
en Parkieten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk- Dinther

Open dag Stal Bertus
Locatie: Stal Bertus Loosbroek
Pagina 10

Viering Dierenzegen
Locatie: Kerk Dinther
Pagina 10

Open dag Dierenvriendjes
Locatie: ’t Broek 8a Nistelrode 
Pagina 11

Open dag Intense skin 
& body improvement
Locatie: Laarhof 22 Nistelrode
Pagina 25

ZONDAG 
5 OKTOBER

De 100-jarige man die uit 
het raam klom
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 2

Maria-concert
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

Kienen
Locatie: Café Elsie 
Heeswijk-Dinther 

Vogeltentoonstelling 
Exoten en Parkieten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Tentoonstelling 
‘China dichterbij
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

Oogstfeest
Locatie: De Kilsdonkse molen 
Heeswijk-Dinther
Pagina 15

Grote baby- & kinderbeurs
Locatie: De rusheuvel Oss
Pagina 18

Zondagmiddagprogramma
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
Pagina 28

MAANDAG
6 OKTOBER

Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: rabobank Cereslaan 
Heesch

Stiltewandeling
Locatie: Bomenpark Heesch

Opening cafetaria De Snor
Locatie: Laar 24 Nistelrode

DINSDAG
7 OKTOBER

Workshop Biotensor 
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Informatieavond Reuma 
Patiëntenvereniging
Locatie: De Pas Heesch

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Informatieavond 
voedingssupplementen
Locatie: Medi Spa Annelies 
Vorstenbosch
Pagina 4

WOENSDAG 
8 OKTOBER

Workshop Snellezen
Locatie: Klasse-rT Nistelrode

Reiki-oefenavond 
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Informatieavond Vormsel
Locatie: Parochiezaal 
Lindenstraat 6 Nistelrode

Workshop Kindergebaren 
in Logopediepraktijk 
Heesch-Nistelrode
Locatie: Mozartlaan 7 Heesch

Voorlichting in Heesch over 
Schouderklachten
Locatie: De Pas Heesch

Lezing Chinese kunst
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
Pagina 28

DONDERDAG 
9 OKTOBER

Onderonsje Loosbroek
Locatie: Steunpunt D’n Hoek 
Loosbroek

Meditatie-uur
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

VRIJDAG 
10 OKTOBER

Oudejaarsvoorstelling Guido 
Weijers ‘Try out’
Locatie: De Pas Heesch

‘De Hike’
Locatie: Heeswijk-Dinther

Jeugdgroep Kantlijn speelt 
‘Hoog bezoek in Kneuzel’
Locatie: Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther
Pagina 5

Schuimparty Imeet
Locatie: raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

ZATERDAG 
11 OKTOBER

Workshop Mandala & 
Aurareading met Petra Roos
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Tornado Volleybal speeltuin
Locatie: Sporthal de Overbeek 
Nistelrode

‘De Hike’
Locatie: Heeswijk-Dinther

Jeugdgroep Kantlijn speelt 
‘Hoog bezoek in Kneuzel’
Locatie: Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther
Pagina 5

Bonte avond met 5 ton-
praters uit Zuid-Nederland
Locatie: Aquarest 
Heeswijk-Dinther

Oud ijzeractie Koninklijke 
Fanfare
Locatie: Heeswijk-Dinther

ZONDAG 
12 OKTOBER

Rommelmarkt 
Stichting Bernhezer 
gehandicapten bal
Locatie: Partycentrum ’t Maxend 
Nistelrode

Kienen
Locatie: Café Elsie 
Heeswijk-Dinther 

StyLinda Stylish wonen 
workshop
Locatie: Vinkelsestraat 107 
Heesch

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

‘De Hike’
Locatie: Heeswijk-Dinther

Jeugdgroep Kantlijn speelt 
‘Hoog bezoek in Kneuzel’
Locatie: Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther
Pagina 5

MAANDAG 
13 OKTOBER

Nisserois Golf Championship
Locatie: Slotenseweg 11 
Nistelrode

Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: rabobank Cereslaan 
Heesch

DINSDAG 
14 OKTOBER

Zonneochtend
Locatie: Zaal ’t Tramstation 
Nistelrode

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Onderonsje Heeswijk 
over zorg van Laverhof
Locatie: Laverhof 
Heeswijk-Dinther
Pagina 8

WOENSDAG 
15 OKTOBER

Workshop Mindmappen
Locatie: Klasse-rT Nistelrode

KBO: Ontspanningsavond 
met De Die en ik
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

Liederentafel
Locatie: De Pas Heesch


