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ZONDAG 

SEPTEMBER
van 11.00 tot 17.00 uur

Locatie: ’t Dorp, Schoonstraat 

www.heesch-presenteert .nl
Meer info:

GROTE BRADERIE met LIVEMUZIEK    
Kindermarkt  •  Verenigingen- en bedrijfsdemo’s  •  koopzondag
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HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCHEVENEMENTEN

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

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

BERNHEZE30 AUGUSTUS Open Coffee BernhezeLocatie: Aquarest - Heeswijk-Dinther

31 AUGUSTUS SP Maasland Run Locatie: De Berchplaets in BerghemZie pagina 15

3 - 8 SEPTEMBER Collecteweek KWF KankerbestrijdingLocatie: Bernheze

4 SEPTEMBER Openbare avond over Q-koorts
Locatie: ’t Tunneke in HeeschZie pagina 10

4 - 6 SEPTEMBERZiekentriduüm Uden en omgeving
Locatie: Odiliapeel 

5 SEPTEMBER
Open dag praktijken Verdistraat
Locatie: Oss
Zie pagina 7

7 - 9 SEPTEMBER Rabobank ZomerPodium Locatie: De Misse in Heesch
8 - 9 SEPTEMBER Open Monumentendag 
HEESCH
T/M 6 SEPTEMBERRestaurant De Keuken gesloten

Locatie: ‘t Dorp 94 

28 AUGUSTUSVrije inloop Avondsoos KBO Heesch
Locatie: Zaal d’n Herd in CC de Pas 
1 SEPTEMBER Opendag Fysiotherapie Hoogstraat 

Locatie: Hoogstraat  
Sterrenwacht Halley: Jeugdmiddag Locatie: Halleyweg 1 Zie pagina 2

3 - 22 SEPTEMBERFoto-expositie 40-jarig bestaan Rigom Locatie: Bibliotheek Heesch 

3 SEPTEMBER Gratis proefles HiphopLocatie: Balletstudio Hanneke van der Stappen 
Zie pagina 14

3 - 21 SEPTEMBER Rigom foto expositie ‘Ouder worden in een feest’Locatie: Bibliotheek Heesch 
4 SEPTEMBER Bijeenkomst van MEE en Zorgbelang 

Locatie: Heesch 

4 EN 11 SEPTEMBER Vrije inloop Avondsoos KBO Heesch
Locatie: Zaal d’n Herd in CC de Pas  
5 SEPTEMBER Dagtocht KBO HeeschLocatie: Noord-Holland 

9 SEPTEMBER Heesch PresenteertLocatie: Centrum HeeschZie pagina 13 

Tentoonstelling: Jachtslot De BerktLocatie: Kasteellaan 1 

NISTELRODE13 AUGUSTUS - 20 OKTOBER Kaarverkoop XploderZ IndoorLocatie: Zaal ‘t Tramstration 
28 - 29 AUGUSTUS Cursus en workshop MandalatekenenLocatie: Palmenweg Nistelrode 

29 AUGUSTUS Kinderactiviteit – KokenLocatie: Natuurcentrum Slabroek 
1 SEPTEMBER Cultuurcircus door de Bernhezer KunstkringLocatie: Maxend 18 

2 SEPTEMBER Ons MuziekskeLocatie: Muziekkiosk Zeveneeuwenpark Zie pagina 12

5 SEPTEMBER Heemkundekring Nistelvorst, buurtavond
Locatie: Heemhuis

7 SEPTEMBER Mandala & ReadingLocatie: Palmenweg 

8 - 9 SEPTEMBER HKK Nistelvorst, tentoonstelling geschiedenis van de jacht
Locatie: Heemhuis 

9 SEPTEMBER Straattheater op het terrasLocatie: Eetcafé ‘t Pumpke 
Rommelmarkt Locatie: Over den Dries 
11 SEPTEMBERZonneochtendLocatie: Paviljoen 

15 - 23 SEPTEMBER45+ LipsGroen TennistoernooiLocatie: TC Telro 

LOOSBROEK1 SEPTEMBER Bernracer Open AirLocatie: Feestplein Lunenburg Zie pagina 2

8 SEPTEMBER Rommelmarkt in LoosbroekLocatie: Parkeerterein Lunenburg
9 SEPTEMBER Nationale Ziekendag Locatie: St. Servatiuskerk in Loosbroek

Zie pagina 12

HEESWIJK-DINTHER31 AUGUSTUS Smirnoff ICE party Locatie: Café Zaal de Toren 
Grand opening Party, groep 8 t/m 15 jaarLocatie: Jongerencentrum I-Meet 

Eefje de VisserLocatie: Natuurtheater de Kersouwe 
Zie pagina 10

1 SEPTEMBER Drie Molen FietstochtLocatie: Heeswijk 

Teerdag en KoningsschietenLocatie: Gildehuis 

MarcoV
Locatie: de Kersouwe Zie pagina 5

2 SEPTEMBER Fanfare St. Willibrord: Toer Mee 
Locatie: CC Bernrode 

Kasteel Heeswijk: LandkunstLocatie: Kasteel Heeswijk 
Japanse Theeceremonie door een GeishaLocatie: Fazanterie De Rooie Hoeve 

Concert door Kees van Houten en Ina BoersmaLocatie: Abdij van Berne 
Full Moon Special (opening van het seizoen)Locatie: Café Zaal de Toren 

7 SEPTEMBER Huub Stapel
Locatie: Natuurtheater de Kersouwe 

7 EN 11 SEPTEMBER Proefles Zumba en SalsaLocatie: Café zaal Jan van Erp
8 SEPTEMBER Corona Beachvolley Event Locatie: Plein 1969 

Veldslag Jong Nederland HDLLocatie: Veldstraat Zie pagina 2

BLØF
Locatie: Natuurtheater de Kersouwe 

9 SEPTEMBER Bikers MTB TrophyLocatie: Heibloemsedijk Zie pagina 14

Bezichtiging monumentale bomen en pandenLocatie: Heeswijk  

VORSTENBOSCH1 SEPTEMBER
Papier ophalenLocatie: Buitengebied

2 SEPTEMBER
Fietscross - TractorraceLocatie: Tipweg

7, 8 EN 9 SEPTEMBEROpening KloosterkapelZie pagina 11

FOLDER DEZE WEEK 
VAN MOOK, DE ECHTE BAKKER
Nistelrode, Vorstenbosch, 
Loosbroek en gedeelte Heesch

Ridderhof 100
Postbus 212, 5340 AE Oss

T: 0412 61 44 64
F: 0412 61 44 14

E: rhaakmeester@liebrandruijsradvocaten.nl
M: 06 11 72 70 28

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

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

• Scherpe internet prijzen, wij hanteren 
geen afleverkosten!

W. www.rsautomobielen.nl

 RDW gecertificeerd

bernheze neemt iedere uitdaging aan

Foto: Jan Gabriëls

BERNHEZE - De vakantiespullen zijn weer 
voor een jaar opgeborgen en Bernheze is 
weer sportief ontwaakt. Vele doelstellingen 
zijn gezet voor een actief nieuw sportseizoen. 
Ook dit weekend al werden vele uitdagingen 
aangegaan, onze krant staat er vol van deze 
week, dus onze uitdaging is weer gehaald. 
Veel leesplezier.

Ga je de uitdaging aan om voor ALS te zwem-
men of was je met je groep het hele week-
end op de Misse om ‘Uitgedaagd’ te worden? 
Ga snel lezen, want behalve de Bernhezeloop 
waren er vele hordes te nemen. 
De Bernhezeloop had dit jaar bij dit tweede 
lustrum honderden Bernhezenaren aan de 
start. Een geweldige opkomst en ook het 

weer was het 10-jarige evenement goed ge-
zind. Desalniettemin was het voor sommigen 
een zware strijd, voor iedereen zijn eigen strijd 
en eigen overwinning wanneer de finish ge-
haald werd. 
Van klein tot groot, echte atleten of amateurs 
of was het de 150ste loop, het was voor ieder-
een een mooie uitdaging. 

Uitgedaagd: door regen en wind
Een evenement waarbij creativiteit en organisatie van groot belang was

HEESCH - Op 24 augustus wer-
den de teams welkom geheten in 
de grote zaal van CC De Pas. Zij 
zouden dit weekend werken aan de 
opdracht om een binnenruimte te 
creëren op De Misse. Deze moest 
voldoen aan eisen omtrent veilig-
heid, creativiteit, publieksvermaak, 
verrassend en met een maximale 
hoogte van 5 meter. De teams 
mochten vrijdagavond het plan en 
een schets aan de organisatie voor-
leggen, aan het werk op de Misse.

45 Uur nadat de aftrap gegeven 
werd was de sluiting van dit bij-
zondere weekend. Sommige teams 
werkten van 8.00 tot 22.00 uur in 
ploegen aan hun bouwwerk. De 
teams: Op de Valreep, Missi(e)on 
possible, ’t Klupske, Pannenkoe-
kenhuis Heesch, Heesche Badmin-
tonvereniging, Turp, Koor Koraal, 
De Zotte Schuppe, Krek nie ‘zat’ 
werkten enthousiast en snel.

Het winnende team van Turp Foto: Ad Ploegmakers
ZIE PAGINA 3

UitGeDAAGD jUnior cUP DiAbetes rUn for KiKA AfVAllen
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COLOFON
DeMooiBernhezeKrant

Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooibernhezekrant.nl

Redactie
hoofdredactie rian van schijndel
heidi Verwijst
Martha daams
debby van nistelrooy

Acquisitie:
rian van schijndel
Lianne Geurts

Administratie:
heidi Verwijst
offi ce@demooibernhezekrant.nl
wendy van Grunsven

Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving

Fotografi e
Ad Ploegmakers
Marcel van der steen
rian van schijndel

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

Bezorgklachten
offi ce@demooibernhezekrant.nl 
0412-795170

Aan de inhoud van DeMooiBern-
hezeKrant is alle mogelijke zorg 
besteed. Er kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend. De 
uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestem-
ming van Bernheze Media.

to b me fashion
schoonstraat 24 
5384 ap heesch 
www.tobme.nl

De nieuwe najaarscollectie 
is binnen! (maat 36 t/m 48)

Met bijpassende schoenen, laarzen 
en accessoires! 

Tot ziens bij:

jong nederland presenteert Veldslag
Volop activiteiten & muziek!

En natuurlijk bent ook u van harte 
welkom, want vanaf het terrasje 
kun je heerlijk genieten van de 
jeugd die actief bezig is. “Laat uw 
kind vooral vriendjes en vriendin-
netje mee brengen. Hoe meer zie-

len...des te groter de vreugde! Het 
samen spelen is de kerngedachte 
van Jong Nederland. Als jeugdver-
eniging zijn wij gefocust op samen 
sporten, spelen, creatief zijn en 
samen avontuurlijk het buitenle-

ven ontdekken. We zijn er voor 
kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 
jaar. In de verschillende leeftijds-
gerelateerde groepsbijeenkomsten 
doen we allerlei activiteiten en 
deze worden ingevuld met de cre-

ativiteit van onze vrijwilligers. En 
die bruisen van de leuke ideeën! 
Elk jaar organiseren we een kamp 
waar nog lang over gesproken 
wordt. Kortom, met onze 35 en-
thousiaste vrijwilligers maken wij 
van elke bijeenkomst een feestje!” 
aldus Teun Pepers, Joost de Laat 
en Merijn ter Heerd.

Veldslag is leuk en gratis!
Dit drietal organiseert samen met 
Wout Strik en Theon Vermeulen de 
Veldslag. “Het idee voor dit spek-
takel werd geboren toen we vanuit 
Dinther naar de Heeswijkse Veld-
straat verhuisden: vandaar ook de 
naam, om de Heeswijkse kinderen 
met ons kennis te laten maken op 
leuke, verrassende manier. Elk jaar 
weer is het een succes gebleken 
en dus hebben we er een traditie 
van gemaakt. Ook dit jaar pak-
ken we weer uit en hopen dat er 
veel kids mee komen doen met 
onze activiteiten. De uitslag van de 
ballonnenwedstrijd die we in het, 
door ons verzorgde, middagpro-
gramma van Solex Race gehouden 
hebben wordt op Veldslag bekend 
gemaakt. 
Om laagdrempelig te zijn is de 
entree gratis! Om 16.00 uur start 
de band Kids Rock, een jeugdige 
cover rockband, het muzikale 
programma. We hebben gekozen 
voor lokale cover bands: Sixback, 
Blick, Undone Dishes en Ramm-
Bamm. Rond 01.00 uur ronden we 
Veldslag 2012 af.” 
Voor meer info: 
www.jongnederlandhdl.nl       

HEESWIJK-DINTHER - Ouders, noteer op de kalender: zaterdag 9 september vindt de 9e veldslag van Jong 
Nederland plaats in de Veldstraat in Heeswijk. Er is een actief, super leuk programma waaraan alle kinderen 
deel kunnen nemen: klimmen en klauteren op de zelfgebouwde tokkelbaan, zich laten rollen in de donder-
bal, zich kostelijk vermaken op de kleefmuur of de kantelmuur, kratjesstapelen met behulp van een kraan, 
springen op een luchtkussen en meedoen aan de workshops paintball en muziek. Voor de kleintjes staat er 
een ballenbak, een schminkhoek, is er beschuit versieren en limonade fietsen. Jong Nederland laat kinderen 
zien hoe leuk het is om met elkaar avontuurlijk bezig te zijn. 

Tekst en foto Hieke Stek

www.mooinisseroi.nlwww.mooiheesch.nl

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

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP
WWW.MOOIHEESCH.NL

MOOIHEESCH.NL KAN NIET AANSPRAKELIJK
GESTELD WORDEN VOOR TUSSENTIJDSE

WIJZIGINGEN IN DEZE AGENDA EN DE EVT
SCHADE DIE DAAR UIT VOORTVLOEIT.
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H e e s c h

jeugdmiddag 
bij halley
 
HEESCH - Op zaterdagmiddag 1 
september zijn alle kinderen tus-
sen 8 en 12 jaar welkom op een 
Jeugdmiddag bij Sterrenwacht 
Halley. Iets voor jou? Dan word je 
verwacht om 14.00 uur en duurt 
tot 16.00 uur. 

Er is een leuke presentatie over 
ruimtevaart, en je mag zelf een 
waterraket maken!    
Neem een lege petfles mee van 
huis en tover die bij Halley met 
papier en lijm om in een mooie ra-
ket. Een beetje water er in, en hij 
kan worden gelanceerd. Valt jouw 
raket het verste weg terug op de 
grond, dan win je een prijsje! De 
entree bedraagt € 1,--. Je hoeft je 
tevoren niet voor deze middag aan 
te melden. 

Meer informatie 
www.sterrenwachthalley.nl
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Ondanks de regen zat de sfeer er 
op De Misse zondag goed in. De 
teams lieten trots en met groot en-
thousiasme zien welke ruimte zij 
gemaakt hadden. 
Het publiek wat de regen had ge-
trotseerd werd ruimschoots be-
loond door de originele activiteiten 
van deze middag. Er werd ge-
schminkt in een – bijna echte – kin-
derboerderij met paardjes in een 
koraal van pallets, er werd in een 

simulatie rollercoaster geschud, de 
muziek in de kijkdoos klonk goed, 

de shuttles vlogen richting de 
enorme shuttle die was opgesteld 
en in de kerk werden huwelijken 
gesloten en de mens aangespoord 

tot de biecht. Jammer dat de regen 
spelbreker was. De prijsuitreiking 

was noodgedwongen in CC De 
Pas. Het deerde de deelnemers 
niet. Zij vermaakten het publiek 
tot het einde toe. De saamhorig-

heid onder teamleden was enorm 
en het was voor de jury een las-
tige opgave om een winnaar aan 
te wijzen. Het publiek had gekozen 
voor het team ‘Turp’ dat met de 
rollercoaster 67 van de 300 stem-
men kreeg. Na ruim beraad kwa-
men ook Mas Papo, Joris Brukx en 
Jan Hendriks tot een veto. 
Ook hun voorkeur ging uit naar 
het team Turp. De grote winnaar 
was echter het organiserende 

team. Het evenement was dankzij 
sponsoren uit het bedrijfsleven een 
groot succes. Bovendien hadden 
zij de organisatie goed in de hand 
met aandacht voor veiligheid en 
gezelligheid.

Voor meer foto’s en extra 
informatie zie 
www.mooiheesch.nl

Vervolg van voorpagina

Uitgedaagd werd een extra uitdaging door regen en wind

Twan Smits uit Dinther heeft ALS. 
Toen zijn vrouw Miranda enige 
tijd geleden hoorde van de Am-
sterdam City Swim besloot ze zich 
direct hiervoor aan te melden. Ze 
benaderde enkele vriendinnen en 
Riet van Dinther uit Loosbroek, Sa-
bine van Lamoen uit Heeswijk en 
Maarten Voets en Arianne Konings 
uit Dinther sloten zich bij haar aan. 
Aangezien Riet al bij de zwemclub 
zit en Maarten onlangs nog heeft 
deelgenomen aan een halve triat-
lon is twee kilometer zwemmen 
voor hen geen probleem. Miranda, 
Sabine en Arianne moesten nog 
wel wat conditie opbouwen. Ge-
lukkig sponsorde zwembad Laco 
uit Veghel een 12-badenkaart. 

Desiree van Zutphen uit Veghel is 
badjuf in Veghel en haar man Lex 
is overleden aan de gevolgen van 

ALS. Desiree wilde daarom ook 
graag meedoen aan de Amster-
dam City Swim. Inmiddels hebben 
ze in open water geoefend en zien 
ze vol vertrouwen uit naar de tocht 
door de Amsterdamse grachten, 
met de finish in de rivier de Am-
stel. Touringcarbedrijf Dortmans 

uit Schijndel stelt een bus beschik-
baar waar ook Twan in zijn rolstoel 
in mee kan. Samen met een aantal 
supporters en de leden van blaas-
kapel De Bokkebloazers waar Twan 
en Miranda beide lid van zijn. 

U kunt de deelnemers aan de Am-
sterdam City Swim steunen door 
een gift over te maken op rekening-
nummer 1562.71.826 ten name 
van O. v.d. Boom inzake Tuinders 
in Heeswijk-Dinther, met als refe-
rentie Amsterdam City Swim.

Zwemmen in de Amsterdamse 
grachten voor het goede doel
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Zondag 9 september nemen een aantal zwemmers uit Heeswijk-Din-
ther, Loosbroek en Veghel deel aan de jaarlijkse Amsterdam City Swim. Een unieke zwemtocht van twee kilo-
meter door de Amsterdamse grachten. Het zwemevenement vraagt elk jaar aandacht voor een onderbelichte 
ziekte en zamelt hiervoor geld in. Dit jaar wordt er gezwommen voor Stichting ALS Nederland. ALS is een 
ongeneeslijke spier- en zenuwziekte die er voor zorgt dat alle spierfuncties uitvallen. Gemiddeld hebben de 
mensen na de diagnose ALS een levensverwachting van nog maar drie jaar.

Vlnr: Arianne Konings, Sabine van Lamoen, Miranda Smits en Riet van Dinther

‘De teams gingen De uitDaging aan met 
veel enthousiasme en creativiteit’

Weergaloos 
wonen 
in Nistelrode! 

OPDRACHTGEVER: 

Jansen Bouwontwikkeling B.V.

T (024) 642 17 46

www.jansenbouwontwikkeling.nl

VERKOOPBEMIDDELING: 

Bernheze Makelaars & Adviseurs

T (0413) 24 38 18

www.bernheze.nl

TEVENS AANBOD VAN O.A. APPARTEMENTEN, VRIJSTAANDE WONINGEN EN BOUWKAVELS

NOG 1 TE KOOP!

start bouw 

Fase 1 

november 

2012

11 HOEK- EN TUSSENWONINGEN - PRIJS VANAF E 193.500,- V.O.N.

www.mooihdl.nl

hdl.nl

‘... zwemtocht van 
twee kilometer
Door De amster-
Damse grachten’

Kijk voor meer informatie op 
www.amsterdamcityswim.nl 
of www.stichting-als.nl



Woensdag 29 augustus 20124 
  

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112

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

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

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

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

NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
tramstraat 13
tel.: 0412-611250
spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek in Oss.
tel.: 0412-614035
Zorgcentra
Zorgcentra Laarstede
Laar 40. tel.: 0412-407020

LOOSBROEK
huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in heeswijk 
& nistelrode.
de huisartsen uit de regio 
draaien diensten in Loosbroek.

a u t o
r U b r i e K

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007
Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007
Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

Audi A3 quatro 4 wd 20- 16v s line 200pk  2005

Citroen C3 nw model  2010

Fiat 500 zeer apart 40.000 km airco  2007

Fiat Panda 4.200 km 2009

Fiat Punto nw model  1999

Ford Fiesta1.3i 51 kw 2004 

Ford Fusion 1.4 16V 5-drs 2006

Ford Ka 2002

Honda Civic 1.4 16V 5-drs automaat  2005

Honda Civic sportwielen dikke uitlaat 2001

Hyundai Getz 30.000 km airco 2007 

Mini Cooper 2007

Mini Cooper 1.6 16V 2008

Opel Corsa 1,4 5 drs 70.000 km 2008

Opel Zafira 2.0 DTH 2003 

Opel Insignia 1.9 cdti sports tourner 37.000 km 2011

Peugeot 206 2.0 16V GTI 2001

Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006

Peugeot 107 11.000 km airco  2011

Renault Megane Stationcar 2001

Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km 2006

Renault Clio 1.6 16V airco 2003

Volvo XC70 5-drs automaat 2005

Volkswagen New Beetle 20i  1999 

Volkswagen Golf d 5drs.blue motion  2009

Tramstraat 18
5388 GG Nistelrode
T. (0412) 61 20 76

E. info@autobedrijflangens.nl
W. www.autobedrijflangens.nl

• Volvo XC60 aut. Summum alle opties bomvol 
Navi Leder  89.000 km  2009
• Vw Polo 1.6i el. ramen + spiegels, stuurbekr. 
centr. vergr. 176000 km.  1999
• Renaul Scenic 1.6 16v Navi ECC electr. ramen + 
spiegels   2010
• Mercedes Sprinter 315 CDI AUT. L2 H2 
Airco stuurbekr. el. ramen Navi   2009
• Renault Grand Espace 3.5 i Initiale AUT. 
Alle opties incl. DVD-Entertainment  2006

• Renault twingo 1.2 el. Ramen centr. Vergr. 
108.000 km     1998
• Ford Focus 1.6 16v Station ECC, PDC CD 
Trekhaak  124.000 km    2007
• Opel Meriva 1.4 16v ECC Radio-CD Stuurbekr. 
Electr. ramen 106.000 km   2005
• Fiat Panda 1.2i Airco Electr. ramen Radio-CD 
Stuurbekr.  20.000 km     2008
• BMW 318I Touring ECC Radio-cd Stuurbekr. 
electr. ramen                        1997

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

Wandel3daagse in loosbroek

Missie volbracht door wheels for fun
‘Lopen om te kunnen blijven rijden’

Wheels for fun moet blijven
Willy en Jolanda, gesteund door 
een grote achterban, gingen vol 
goede moed aan het wandelwerk 
om de Nijmeegse vierdaagse te lo-
pen voor ‘Wheels For Fun’. Willy 
liep hem helemaal uit: “Het lopen 
van de 4 daagse was een ervaring 
op zich die ik niet had willen mis-
sen. Het is een prachtig evenement 

met mooie momenten maar ook 
een paar moeilijke momenten waar 
je toch doorheen moet om de eind-
streep te halen.” Willy kan trots zijn 
op zijn prestatie: “Als het even te-
gen zat hielpen we elkaar er door-
heen. Ik wil langs deze weg graag 
alle sponsoren bedanken voor de 
bijdragen die ze geleverd hebben 
voor stichting Wheels for Fun want 
daar ging het om. Met die gedachte 

in het achterhoofd was het voor mij 
ook uit den boze om op te geven!”

Brabantse gastvrijheid
Een megaopgave was het, met als 
grootste pluim het evenement dat 
afgelopen zondag weer georga-
niseerd kon worden. Trots op het 
resultaat en blij dat het kon. Sinds 
2005 organiseren ze een dag voor 
mensen met een lichamelijke en/of 
verstandelijke beperking vol Bra-
bantse gastvrijheid. Een oldtimer-
rit waarbij een heerlijke lunch zit 
en een feestje dat na afloop op het 
Raadhuisplein in Nistelrode gevierd 
wordt. De Lucanos maken er ieder 
jaar weer een groot feest van met 
alle gasten die willen. Ze mogen 
zelf zingen of de microfoon even 
vast houden voor een grootse aan-
kondiging. De organisatie kan te-
vreden terugkijken op deze gewel-
dige dag waarop ze veel mensen 
blij gemaakt hebben. 

NISTELRODE - Heel even was het droog, genoeg voor een enthousiaste kennismaking met hun chauffeur. Hierna kwam regen regen regen, 
de 50 gasten en hun chauffeurs van deze Wheels For Fun dag deerde het niet. De oldtimers waren waterdicht en de stemming was opperbest. 
Wat wil je ook met zo’n prachtig evenement. De organisatie doet er alles aan om deze mensen met een beperking de dag van hun leven te 
bezorgen. Initiatiefnemer Willy van de Meulenreek liep dit jaar zelfs de Nijmeegse vierdaagse samen met Jolanda Coldenhoff om geld op te 
halen voor dit geweldig evenement. 

‘als het even tegen-
zat hielPen we 
elkaar er Doorheen’

www.wheelsforfun.nl
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Broer en zus. Hij woont in een dorp en zij in de stad. 
Ze schrijven wat ze zien en beleven in hun dagelijkse 
leven.

De wei in
We kunnen weer! We mogen weer! Eindelijk een zinvolle zondag 
zonder fietstochten, langzame lunches en komkommertijd-sporten op 
tv. Eindelijk weer die vette hap na je wedstrijdje en meters bier om het 
weg te spoelen. Het voetbalseizoen is weer begonnen!

Wat heeft de zomer met al die voetballoze zondagen lang geduurd. 
Daar zat je weer te lummelen op het terras met een veel te luxe 
‘rustiek’ broodje. Verveeld hoorde je de gespreksonderwerpen aan. 
Kinderen, vakantie, kinderen, festivals, kinderen, te veel regen, nog 
meer kinderen…. Je zou willen dat je weer op dat veld staat. Die bal 
weer aan je voeten. De perfecte wreeftrap aan de vele toeschouwers 
laten zien. Lekker ouwehoeren met je teamgenoten over echte 
mannenzaken.

Nu is het eindelijk zover. Je voetbalschoenen aan en je voelt je weer 
kind. Je trekt je stramme spieren in gang voor een noodzakelijke 
warming-up. Het is nog rustig langs de lijn zie je als je naar buiten 
komt. De vele toeschouwers die je eigenlijk had verwacht, zijn 
waarschijnlijk nog in zomerslaap. Die komen wel weer terug als ze 
eenmaal van dit superieure elftal hebben gehoord.

De tegenstander is ook al gearriveerd. Stuk voor stuk jonge frisse 
jongens met geen grammetje vet te veel aan hun lijf. Schamperend 
kijken ze naar die in hun ogen stokoude spelers die quasi soepel het 
balletje rond laten gaan. Je ziet het in hun ogen: “Die mannen kunnen 
we pijn doen, dat wordt een makkie”.

Na de warming-up ben je al half gebroken. Je hoofd bonst uit elkaar 
van de hitte. Je spieren scheuren bijna uit elkaar elke keer als je aanzet 
voor een sprintje. Van vermoeidheid zijn de helft van de ballen die je 
richting de keeper hebt gevuurd in het aangrenzende slootje beland. 
Je houdt de moed erin en hoopt dat in de wedstrijd de voetbal- en 
wedstrijdervaring het gaat winnen van de jeugdige overmoed. 
Rust. Mijn teamgenoten kijken elkaar aan. Kansloos zijn we in de 
eerste helft geweest en we hebben de schade kunnen beperken tot 
een tussenstand van 4-0 in het voordeel van de jonge honden. Mijn 
verlangens gaan deze keer niet uit naar het begin van de tweede helft. 
Ik voel aan mijn pijnlijke beenspieren en ik denk maar één ding: 
‘Hoezo heb ik hier de hele zomer naar uitgekeken?’

Column
De Bliekers

MarcoV & Guests in de Kersouwe
Zaterdag 1 september gaat het spreekwoordelijke dak eraf!

Marco Verkuijlen, wereldwijd be-
ter bekend als MarcoV, is geboren 
en getogen in Heeswijk-Dinther. 
Zijn onnavolgbare eigen ‘V-sound’ 
brengt hij ten gehore in de groot-
ste clubs en op de drukste festivals 
over de gehele wereld. Hij keert 
maar al te graag terug naar Hees-
wijk om daar 1 september één 
groot feest te bouwen in misschien 
wel Nederlands mooiste locatie, 
natuurtheater de Kersouwe.
MarcoV draait een zeer exclusieve 
3-uurs set, daarnaast zullen ook 
Dirk Dali, Naughty Nik, Juicy Jay 
en Dave Knoxx hun opwachting 
maken. Eén ding is zeker, deze 
editie gaat alle voorgaande edities 
zwaar overtreffen. Om 19.00 uur 
zal het feest losbarsten in de Hees-
wijkse bossen. 
Meer info en entreekaarten zijn te 
vinden op www.ballistic-events.nl

De orGAnisAtie VAn boVenstAAnD eVeneMent Geeft i.s.M. 
DeMooibernheZeKrAnt                                      weG

Weet jij het goede antwoord op deze vraag? Uit welke plaats komt Dave Knoxx?
Mail het goede antwoord van bovenstaande vraag naar info@demooibernhezekrant.nl. Vermeld duidelijk 
je naam en telefoonnummer zodat we je kunnen bereiken als je gewonnen hebt. Insturen is mogelijk t/m 
vrijdag 31 augustus 12.00 uur.

HEESWIJK-DINTHER - Elk jaar is er aan het einde van het seizoen van natuurtheater de Kersouwe een spec-
taculair dance-event. Zaterdag 1 september zullen MarcoV en zijn gasten het spreekwoordelijke dak van 
natuurtheater de Kersouwe er vanaf knallen.

2 GrAtis KAArtjes
Voor meer aanbiedingen zie 
www.lipsgroen.nl
Openingstijden:  ma t/m vrij 9.00 -18.00 uur  
en za  8.00 -17.00 uur

LipsGroen Tuincentrum, Weijen 77, 
5388 HM  Nistelrode

Alle Buiten-
potten 2de 

50% Korting!*(*Geldt voor Goedkoopste)

U bent van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 8.30 - 17.30 uur 
en zaterdag van 09.30 - 14.00 uur op ‘t dorp 29 in Heesch

u mag het best horen
• Persoonlijk deskundig advies • Alle dagen audicien aanwezig • Onafhankelijk
• Altijd gratis uitgebreide hoortest • Voorkeursleveranciers alle zorgverzekeraars

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

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

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

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

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

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

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

Margreet en Anita zetten het op 
een lopen...

Het idee om een halve marathon 
te lopen werd geboren na de 7 
Heuvelenloop van 15 km in Nijme-
gen. “We hadden allebei het ge-
voel dat we nog energie over had-
den. Thuis zijn we gaan googelen 
op halve marathon in september, 
want een goede voorbereiding is 
wel essentieel, en kwamen uit in 
Budapest. We doen al jaren mee 
met de Sylvesterloop in Middel-
rode en met de estafetteloop van 
MTC Bernheze als Team Peer Ver-
kuijlen. Die hebben we afgelopen 
weekend gelopen als training. Ons 
trainingsschema telt 26 weken: 
1 x per week een duurloop (een 
lange afstand in laag tempo). Deze 
doen we meestal samen. En 2 x per 

week een interval- of tempoloop 
en dat doen we los van elkaar. Het 
is belangrijk dat je je eigen tempo 
loopt. Ook strakjes in Budapest. 
We staan samen aan de start, maar 
gaan daarna onze eigen weg. Na-
tuurlijk wel de marathonroute vol-
gend! Die is - naar het schijnt bij-
zonder mooi met stukken langs de 
Donau, maar ook door de prach-
tige oude stad,” aldus de twee 
sportievelingen. 
Ook Marjo neemt haar taak als 
sportmasseur serieus; “Ik volg van-
zelfsprekend ook mijn eigen route 
in mijn eigen tempo in Budapest: 
van terras naar terras. Hiervoor 
heb ik afgelopen tijd 3x per week 
in Den Bosch getraind,” grinnikt 

ze. “Vocht is belangrijk. Zeker als 
het warm is! Nee, even serieus. Ik 
vind het stoer wat ze gaan doen. 
Ter voorbereiding van de loop zal 
ik de spieren losmaken en daar-
na masseer ik hun benen om ze 
‘stap-klaar’ te maken, zodat ze 
op de terrasjes van Budapest kun-
nen gaan vieren dat ze de finish 
gehaald hebben.” Margreet en 
Anita: “En natuurlijk gaan we wat 
cultuur snuiven, want we komen 
woensdag 12 september pas terug 
op Einhoven Airport. En voor wie 
ons wil komen huldigen.... de aan-
komsttijd is: 12.45 uur“ besluiten 
ze lachend. 
Wil je de sportieve dames volgen? 
via twitter: @OpnaarBudapest

Tekst en foto Hieke Stek

heeswijk-dinther – En Marjo Lucker rent er achter aan met de verbanddoos. “Nou ja, die is hopelijk niet 
nodig. Marjo is sportmasseur en dat kunnen we waarschijnlijk goed gebruiken,” lachen Anita en Margreet. 
Op 9 september gaan beide dames de halve marathon in Budapest lopen en daarvoor zijn ze volop in training. 
“Echt serieus: sinds ons trainingsschema zijn we goed bezig, want de finish willen we wel gaan halen!” 

Veelzijdige 
vormgeving 
en solide 
communicatie

Kunerastraat 2
5473 AL Heeswijk
t. 06-11450588
e. info@licis-vormgeving.nl
i. www.licis-vormgeving.nl
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Afvallen op je verlanglijstje?

Ben jij dit ook zo zat en wil je het 
eens helemaal anders gaan doen? 
Als gediplomeerd gewichtscon-
sulente kan ik je daarbij helpen! 
Geen ingewikkeld dieet of won-
dermiddeltjes, maar deskundig ad-
vies over gezonde voeding volgens 
de schijf van vijf, gebaseerd op de 

richtlijnen van het Voedingscen-
trum. Voor een blijvend gezond 
gewicht is het van belang, dat 
jouw vaste gewoontes in het da-
gelijkse eet- en beweegpatroon en 
denkwijze aangepast worden: ver-
anderen.
Je zult moeten leren om andere 
keuzes te maken, keuzes die je zelf 
maakt. De oplossing zit in jezelf. 
Het belangrijkste daarbij is jouw 
eigen motivatie, om de dingen an-
ders aan te willen pakken. Hierbij 
kan ik je helpen.
De kracht van mij als gewichts-

consulente ligt bij het coachen van 
mensen, zodat jij je einddoel kunt 
bereiken. 

Kom vrijblijvend langs voor een 
kennismakingsgesprek en laat je 
door mij begeleiden om dit doel te 
behalen! 

Gezondheid

HEESCH - Komt onderstaande situatie jou bekend voor? Afvallen staat hoog op je verlang-
lijstje, maar het wil maar niet lukken. Je volgt goedbedoelde tips van vrienden en kennissen 
die lovend praten over het nieuwste dieet. Vol goede moed begin je maar weer aan een 
nieuwe poging. De ene keer is een dieet prima vol te houden voor een bepaalde periode, de 
andere keer blijkt het weer een moeilijke opgave. Maar vaak is na verloop van tijd het enige 
overgebleven resultaat helaas het welbekende jojo-effect…

Angela Gewichtsconsulente
’t Vijfeiken 14
5384 ES Heesch
Tel.: +31(0) 6 231 67 537
info@angelagewichtsconsulente.nl

Advertorial

een groot compliment voor de jongeren
Zomerterras Nistelrode knalt nog een maand en zal 1 oktober sluiten

Nog even knallen 
Martijn Timmers heeft het goed 
naar zijn zin gehad, hij werkte in de 
vakantie bijna alle openingstijden. 
Zijn ervaring bij Eetcafé ’t Pumpke 
kwam hier goed van pas. Ook Nina 
Mulder, Dennis van Roosmalen, 
Wouter de Mol, Stefan van Lies-
hout, Chica Oratmangun en Roy 
van Grunsven hebben allemaal 
lekker gewerkt bij het Zomerterras 
en zagen dat het iedereen het naar 
de zin had tijdens de vele activitei-
ten; zoals het ‘spantje hangen’, het 
populaire ‘radje draaien’, een van 
de pizza workshops en de huive-
ringwekkende EK wedstrijden. 
De crew van het Zomerterras 
nodigt iedereen uit om nog een 
maand te genieten van de over-
heerlijke pizza’s en huisgemaakte 
hamburgers. Check de agenda en 
maak van ‘elke weekenddag’ een 
echt feest. 
Het is alweer aftellen, dan zal het 

NISTELRODE - De crew van het Zomerterras in Nistelrode nodigt u uit voor de activiteiten die zij deze laatste 
maand in september organiseren. Met als knaller een feestweekend met een beachvoetbal-toernooi en de 
daarbij behorende Beach Party met artiest Tom Haver. Zoals gepland gaat op 1 oktober het Zomerterras weer 
dicht. Erg jammer, de jeugd voelde zich er helemaal thuis.

Dennis van Roosmalen, Wouter de Mol, Martijn Timmers, Stefan van Lieshout en Nina Mulder

Zaterdag 8 september 
KArAoKe Met toM bAltUssen

Zaterdag 15 september 
lADY’s niGht

Alle vrouwelijke gasten krijgen 5 consumpties en 
een hele speciale verrassing

Vrijdag 21 september 
een beetje GAY is oKÉ! 

De drie best verklede gays worden deze avond 
vrij gehouden. 

Zaterdag en zondag 29 & 30 september
beAch VoetbAltoernooi

beAch PArtY Met toM hAVer

mooie chalet weer sluiten en er-
gens anders zijn bestemming vin-
den. De twee doorgewinterde 
horecaondernemers Ron de Lo-
rijn en Mark Verwijst kunnen het 
project positief afsluiten. Jong en 
oud kwamen en genoten van het 
tijdelijke horecapand. De eensge-
zindheid onder de jeugd heeft de 
heren positief verrast. “We mogen 

hopen dat onze kinderen zich later 
zo zullen gedragen, het was heel 
gezellig werken met de jongeren. 
Regelmatig zat het vol en dan was 
het een groot feest, zonder toe-
standen.”, besluit Ron. Bij deze 
dus het grote compliment voor de 
jeugd die nog een maand kunnen 
genieten van een mooie agenda 
bij het Zomerterras. 
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Health & Care

Voor mensen die op zoek zijn naar rust, ruimte en ontspanning

WWW.STILTE-IN-BEWEGING.NL
0412-646144

Het programma van de workshops:

16.30-16.50 uur Jezelf gronden met Stef Freriks

17.00-17.20 uur Yoga met Marieke 

17.30-17.50 uur Mindfulnessyoga

18.00-18.20 uur Mindfulness training 

18.20-18.30 uur yogaruimte open voor bezichtiging

18.40-19.00 uur Yoga met Marieke

19.10-19.30 uur Chi neng qigong met Laury

19.40-20.00 uur Yoga met Marie louise

20.00 uur  Lezing met Angelie

20.30-21.00 uur Klankconcert met Harm.

Advertorial

lezing Angelie van ‘obese’

Het begon met de kennismaking 
tijdens een bedrijfsbezoek van Stef 
aan het boerenbedrijf van de fami-
lie van Bergen in Oss. Angelie van 
Bergen was 80 kilo te zwaar en dit 

was een geweldig probleem voor 
haar. Zij had zich opgegeven voor 
het programma ‘Obese’ van RTL 
4 maar had nog geen toezegging. 
Stef kon met zijn gave zien waar 

haar blokkades zaten en vertelde 
daarbij meteen hoe ze daar vanaf 
kon komen. Dit speelde zich twee 
jaar geleden af. 
Al snel kwam Wendy van Dijk aan 
de deur met de toezegging van 
haar deelname aan het programma 
en de in Heesch geboren Angelie 
begon aan een groot avontuur. Dit 
konden we  allemaal volgen afge-
lopen tv-seizoen. 
Stef krijgt regelmatig een kijkje 
in de toekomst en zo ook wist hij 
wanneer Angelie het moeilijk had 
in haar strijd tegen de kilo’s en 
hielp haar daarmee. Ook had hij 
zijn collega Carien ingeschakeld 
om de nodige lichamelijke contro-
les te doen tijdens het proces en 
zo kon Angelie in de meest ideale 
omstandigheden haar gewicht ver-
liezen. 
www.dekrachtvanbewustzijn.nl 
www.wichelroede.nl 

Open Dagsamenwerkende praktijken 

Verdistraat 
Gratis workshops en individuele sessies op 5 september

Het gebouw was oorspronkelijk 
een Karmelietenklooster. Het was 
een plek waar mensen op zoek 
gingen naar de zin van het leven, 
waar de stilte voelbaar was en 
waar ook grote betrokkenheid be-
stond voor mens en maatschappij. 
Misschien daarom hebben zich de 
laatste jaren in een deel van dit ge-
bouw praktijken gevestigd die zich 
hiermee verbonden voelen. Zo be-

vinden zich er een yogacentrum, 
een loopbaanadviseur, een acu-
puncturist, een psychologe, een 
praktijk voor biodynamische (mas-
sage) therapie, een diëtiste voor 
begeleiding bij eet- en gewichts-
problemen, een praktijk voor ener-
getisch management, een bureau 
voor individuele begeleiding bij 
opvoeding en een reflexzone- en 
bioresonantietherapeut.

Deze praktijken staan op zichzelf, 
maar werken ook samen, om ge-
zamenlijk de beste begeleiding te 
kunnen bieden aan mensen die 
hiernaar op zoek zijn. Alle praktij-
ken hebben rust, werkelijke aan-
dacht, deskundigheid en betrok-
kenheid hoog in het vaandel staan.
Tijdens de open dag is iedereen 
van harte welkom om vrijblijvend 
kennis te maken.

Oss – In het voormalig Karmelietenklooster aan de Verdistraat 87 in 
Oss zijn diverse praktijken op het gebied van zorg, welzijn, persoonlij-
ke ontwikkeling en organisatieontwikkeling gevestigd. Deze praktijken 
zetten op woensdag 5 september van 16 tot 21 uur de deuren open om 
belangstellenden kennis te laten maken met hun activiteiten en aan-
bod. Er zijn workshops, mogelijkheden voor een individueel gesprek of 
een behandeling en er zijn stands om gewoon, onder het genot van een 
drankje, wat informatie op te doen. De toegang is gratis.

heesCh – Stef Freriks en Carien van der Poel werken vaak samen. Wat 
doen ze dan precies? Dat is met een mooi voorbeeld goed uit te leggen. 
Het verhaal van Angelie van Bergen is duidelijk, zij straalt weer en komt 
haar verhaal vertellen, wat Stef en Carien samen met haar bewerkstel-
ligd hebben, tijdens de Open Dag van de gezamenlijke praktijken aan 
de Verdistraat. 

Nabeschouwing ‘Obese’ 
woensdag 29 augustus RTL 4
RTL Boulevard 18.30 uur
Programma ‘Obese’ 20.30 uur
Lezing Angelie
5 september 20.00 uur

Waar de 
aandacht 

voelbaar is...

Plan je dag
anders plant

de dag jou
therAPeUtisch centrUM oss
Voor mens en dier

Carien van der Poel
Verdistraat 87
5343 VD Oss

M:  06 227 904 28
T:  0412 632 030

E: carienvdpoel@cs.com

Natuurgeneeskundig 

gezondheidsadviseur

reflexzone- en 

bioresonantie-

therapeut

www.marjonpeeman.nl
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LENYWalters
een Blik achter De schermen van het Bernhezer Business event

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

onZichtbAre MAAr onMisbAre hAnDen. 
Een organisatie zoals het Bernhezer Business Event 
heeft heel veel mensen achter de schermen werken. 
Mensen die zorgen dat de techniek soepel verloopt, de 
veiligheid optimaal is, dat de hal van Maas Coating 
schoon wordt gemaakt, dat er bloemen worden 
verstuurd en nog heel veel meer.
Een warme organisatie, die vaak onzichtbaar maar 
onmisbaar en met heel veel enthousiasme het 
evenement ondersteunt is WerKKracht. WerKKracht is 
een organisatie voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Zowel de leiding als de medewerkers vinden 
het geweldig dat ook zij een aandeel kunnen leveren 
aan het evenement. Met veel verve pakken zij alle post, 
zoals de uitnodigingen, in en maken deze verzendklaar. 
Met trots wordt deze dan weer afgeleverd. Een mooi 
stukje werk waar iedereen tevreden op terug kijkt.
Mocht ook u, ondernemers van Bernheze, een leuke klus 
hebben die gemakkelijk uit te voeren is, ga dan eens 
op bezoek bij WerKKracht. U wordt met open armen 
ontvangen!
www.bernhezerbusinessevent.nl■

‘WerKKracht 
ondersteunt Bernhezer 
Business Event met 
verve en trots’

registratie voor bedrijven

“De Winter maakt en verspreidt di-
verse huis-aan-huisbladen en busi-
ness-to-business magazines, zoals 

Bedrijvig Bernheze/Maasdonk, 
Bedrijvig Oss, Weekblad Regio 
Oss en het Udens Weekblad. We 
brengen nieuws, achtergronden 
en opinie bij consumenten, poli-
tiek, onderwijs en bedrijfsleven”, 
verteld Roland de Winter. 

“Tegelijkertijd bieden we met onze 
uitgaven een advertentieplatform 
waarmee verschillende doelgroe-
pen op een effectieve en betaal-
bare manier bereikt worden”. 
Maar De Winter Media groep is 
meer. “Door ons brede scala aan 
diensten en producten kunnen we 
vrijwel iedere communicatievraag 
invullen. Of het nu gaat om brief-
papier, een visitekaartje, radio- of 

tv-commercial of een complete 
huisstijl. Het maken van een krant, 
een personeelsblad, een magazine 
ter gelegenheid van een speciale 
gebeurtenis of een presentatiefol-
der behoort eveneens tot de mo-
gelijkheden. 
Voor advies en uitvoering van al 
deze plannen vindt u een luiste-
rend oor bij onze vakkundige me-
dewerkers.” 

 

Uden – De Winter media groep is in ruim zestig jaar uitgegroeid tot een modern mediabedrijf 
met een vooraanstaande positie in de media- en communicatiemarkt in Noordoost Noord-
Brabant en Noord-Limburg. Tot de bedrijfsonderdelen behoren onder meer een uitgeverij 
van regionale weekbladen, kabelkranten, ondernemersmagazines, corporate magazines, 
een radio- en televisiestation en nieuwe media. Daarnaast beschikt De Winter over een 
moderne multimediastudio en een eigen distributieafdeling. De Winter telt ongeveer 120 
medewerkers die opereren vanuit de vestigingen in Uden, Oss, Veghel en Boxmeer.

De Winter media groep
Vluchtoord 1
5406 XP Uden
0413-266766
www.dewinter.nl

an Soest en Partners 
gaat daarom ook voor 
het BBE en hoopt dat 
veel ondernemers uit 

Bernheze zich deze avond laten 
zien. Al meer dan 25 jaar verleent 
deze dynamische organisatie veel 
kennis en ervaring aan haar klan-
ten. Op het kantoor is veel spe-
cialistische kennis aanwezig. Het 
is heel belangrijk om regelmatig 
met externe deskundigen kennis 
en ervaring uit te wisselen op het 
zeer brede werkterrein in deze 
branche. 
Om de kwaliteitsnorm te waar-
borgen dient het voltallige per-

soneel van Van Soest en Partners 
te voldoen aan de eisen van: on-
partijdigheid, onafhankelijkheid, 
geheimhouding en natuurlijk 
zeer belangrijk ook deskundig-
heid. “Dienstverlenend bezig zijn 
en meedenken met de klanten in 
een persoonlijk op maat gesne-
den pakket en advies.” 
Een groot streven waar de on-
dernemers van het accountants-
kantoor in het hart van Heeswijk- 
Dinther graag een extra stap voor 
zetten. 

Zij ontmoeten u graag op het 
Bernhezer Business event.

Maatschappelijk ondernemen hoort erbij

In 2007 mochten zij de titel 
van ‘Ondernemer van het 
Jaar’ in ontvangst nemen tij-
dens het ondernemersfeest 
en ze zijn dan ook graag van 

de partij als het om het Bernhezer 
Business Event gaat. 
De heren Dijkhoff zien maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen 
als vaste ambitie binnen het be-
drijf. Ze hechten veel waarde aan 

de behoeften en verwachtingen 
van de opdrachtgevers en de me-
dewerkers. Dit vraagt ook hoge 
kwaliteitsnormen in veiligheid en 
milieu en daarvoor worden de be-
kende branche kwaliteits- en vei-
ligheidszorgsystemen   in acht ge-
nomen. 

De drie generaties Dijkhoff heb-
ben hebben een grote kring te-

vreden klanten en hierdoor vaste 
opdrachtgevers waaronder; over-
heidsinstellingen zoals rijkswater-
staat, waterschappen, provinciale 
en gemeentelijke diensten, pro-
jectontwikkelaars, bouwbedrijven 
en particulieren. 

Voor alle technieken die bij het be-
drijf als specialisatie aangeboden 
worden kunt u gaan kijken op de 
website. www.dijkhoff.nl

HEESWIJK-DINTHER – Gebr. Dijkhoff BV is een aannemersbedrijf in de grond-, weg en 
waterbouw en is ook gespecialiseerd in sloop- en cultuurtechnische werken en 
recycling. Het bedrijf is opgericht in 1914 door de heer A. Dijkhoff. Inmiddels is het 
uitgegroeid tot een multifunctionele onderneming onder leiding van Toine en Leon 
Dijkhoff, gevestigd op de locaties Heeswijkseweg 7 en Lariestraat 25 in Heeswijk.

Van Soest en Partners 
gaat voor het BBE
HEESWIJK-DINTHER - Sinds het ontstaan van het ondernemers-
feest van Bernheze is Van Soest en Partners heel trouw 
in het bestuur van de organisatie aanwezig. Frank Hane-
graaf: “Dienstverlenend werken wil ook zeggen: Weten 
wat er speelt in de markt en bij de collega-ondernemers. 
Dit vraagt om een goed contact met de collega-onderne-
mers en daarvoor help ik graag mee om dit onmisbaar 
event in Bernheze op de agenda te kunnen zetten.”

Deze pagina wordt gesponsord door:

VolG De orGAnisAtie VAn het bernheZer bUsiness eVent 
via twitter @bernhezerbe
of op de website www.bernhezerbusinessevent.nl
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ZONDAG 

SEPTEMBER
van 11.00 tot 17.00 uur

Locatie: ’t Dorp, Schoonstraat 

www.heesch-presenteert .nl
Meer info:

GROTE BRADERIE met LIVEMUZIEK    
Kindermarkt  •  Verenigingen- en bedrijfsdemo’s  •  koopzondag
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GROTE
BRADERIE

© foto fotografie Hans vd Poelwww.heesch-presenteer t .nlwww.heesch-

A4 flyer.indd   2 19-08-12   21:10Op het parcours verschijnen on-
geveer 100 kramen met uiteen-
lopende koopwaar zoals kleding, 
sieraden, tassen en speelgoed en 
zullen diverse   demonstraties van 

sportverenigingen en toneelver-
enigingen worden gegeven. Ver-
deeld over de gehele route ver-
schijnen diverse podia met live 
muziek. Naast de kindermarkt, die 

gehouden wordt aan de Schoon-
straat, kan er ook door de kinderen  
in een gigantische doorzichtige 
ballon over het water worden ge-
lopen,   gesprongen worden in de 
Bungee-master of   water worden 
gespoten met een echte brand-
weerslang. 

Met gratis toegang, een evene-
ment waar u bij wilt zijn, zet het in 
uw agenda.ZONDAG 
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HEESCH - Een evenement vol vertier voor klein en groot:   
Braderie, een hapje & drankje, kinderattracties, livemuziek, 
koopzondag, maar ook bedrijven, verenigingen en stichtin-
gen die zich volop zullen laten zien met ‘Heesch-Presenteert’. 
Kortom, een evenement dat u niet mag missen.

onDerstAAnDe beDrijVen Zijn AAnweZiG oP heesch Presenteert: 

Houd DEMOOIBERNHEZEKRANT van woensdag 5 september goed in de gaten, daarin zullen we 

veel aandacht besteden aan dit evenement van en door Heesch voor Bernheze en omgeving.

www.fietsplezierheesch.nl

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

SERVICE/WERKPLAATS:

SHOWROOM:
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KijK Uit bij het oversteken
Verkeersproject voor kleuters door Veilig Verkeer Nederland, afd. Maasland

Poppentheater ‘Poppenjans’ hield 
de aanwezigen in de ban met 
haar poppen die verkeerssituaties 
bij het oversteken heel simpel en 
beeldend speelden, met tussendoor 
scenes met beren die in het Circus 
Macaroni optraden. de kinderen 
volgden het spel vol aandacht en 
betrokkenheid. er werd voor en 
met de kinderen gespeeld en al 
spelenderwijs leerden ze hoe zich 
te gedragen bij het oversteken van 
de straat. 

het project kwam tot stand dankzij 
de leiding van ine van Aarssen-

janssen, Antoon de klein en evi 
schuurmans met naast hen nog 
een groot aantal vrijwilligers 
van VVn, afdeling Maasland 
(regio Oss). de aanwezige 
burgemeester Boelhouwer van 
Bernheze, wethouder de Bruijn 
uit Oss en wethouder Brands uit 
Maasdonk beaamden dat het 
project een zinvolle toevoeging is 
op het al aanwezige materiaal van 
deze afdeling van Veilig Verkeer 
nederland. de projectleiding 
heeft veel mensen betrokken bij 
dit oversteekproject om het zo te 
krijgen dat het lesmateriaal tot de 

verbeelding spreekt van de kleuters 
en zij zich ook bewust worden van 
de gevaren van oversteken. 

het spel van Poppenjans, de film, de 
theorieles, knutselles en praktijkles 
zijn hulpmiddelen waarmee de 
verkeerslessen aan de groepen 
1 en 2 worden ondersteund. de 
scholen uit het werkgebied van 
VVn afd. Maasland (gemeenten 
Oss, Bernheze en Maasdonk) 
kunnen hier gratis gebruik van 
maken. wethouder de Bruijn vond 
wel dat ook de papa’s en mama’s 
betrokken moeten zijn bij veilig 
verkeer. Bij de scholen worden 
onveilige situaties gecreëerd door 
auto’s die kinderen brengen en 
halen. hiervoor is dit jaar door 
deze afdeling het verkeersproject 
‘Zelfstandig Onderweg naar…..’ 
ontwikkeld. wethouder Brands 
was zo enthousiast over de 
première dat hij verklaarde de 
samenwerking graag voort te zetten 
en burgemeester Boelhouwer wist 
te vertellen dat hijzelf opgegroeid 
is met een groot besef over de 
gevaren in het verkeer en dat hij 
heel veel waardering heeft voor de 
vrijwilligers die dit soort projecten 
tot stand brengen.

en de kinderen? die hebben 
genoten van een middag waar zij 
onbewust toch geleerd hebben 
hoe zich in het verkeer te gedragen 
en lieten zich de limonade met 
frietjes goed smaken. 

MAASLAND – In de Groene Engel in Oss was het warm en stil op 
woensdag 22 augustus. De zaal zat vol met kleine kinderen, maar het 
grootste deel waren volwassenen die op uitnodiging van VVN Maas-
land (regio Oss) kwamen kijken wat het oversteekproject ‘KIJK UIT’ 
inhield. 

HEESCH - KVO Heesch organi-
seert een interessante avond over 
de geschiedenis van de weg tussen  
’s-Hertogenbosch en Nijmegen.

U bent van harte welkom op don-
derdag 13 september 2012 om 
20.30 uur in ’t Tunneke in Heesch. 
Het kost € 7,50 per persoon en u 
wordt ontvangen met koffie. De 

heer Buijks geeft de lezing. Hij is 
verbonden aan het Brabants His-
torisch Informatie Centrum. Hij 
zal vertellen over de geschiede-
nis van de oude verbinding tussen  
’s-Hertogenbosch en Nijmegen. Als 
oud-streekarchivaris van Brabant-
Noordoost en als inwoner van 
Heesch kent hij de weg van haver 
tot gort. Het wordt een boeiende 
avond! 

U kunt zich als belangstellende tot 
9 september aanmelden voor deze 
avond. Dat kan via e-mail heesch@
kvo.nu of per telefoon 0412 – 
454323. Graag tot kijk!

‘De oude weg van ’s-herto-
genbosch naar nijmegen’

Kortmaar KraChtig ‘Samen kunnen we meer’ (2)
‘Samen kunnen we meer’ is het centrale thema, de slogan waarmee Sybrand Buma en het CDA haar maatschappij- en mensvisie uitdraagt. 
Buma pleit voor een andere aanpak in de politiek, een aanpak waarbij de focus ligt op werk, gezin en samenleving. 

Het CDA heeft een verhaal dat van belang is in deze crisistijd. Nederland is een prachtig land. Maar dat is zeker niet vanzelfsprekend richting de 
toekomst. Er komen een hoop uitdagingen op ons af. Mensen maken zich zorgen over hun baan, over hun huis. Werken aan werk is belangrijk en wel 
samen met werkgevers en vakbonden, net zoals in de jaren ’80. Het is van belang een nieuw werkakkoord te sluiten. Werk hebben is kunnen werken 
aan je toekomst. En die toekomst begint bij je gezin. In gezinnen leren kinderen hoe ze zich staande moeten houden in de maatschappij. Dat is 
waardevol, nu en in de toekomst. We moeten zorgen dat zorg voor gezin, je omgeving en werken samen kunnen gaan.

Margriet, Jolanda, Peter, 
Wim, Ruud en Antoon, 
CDA-Bernheze. Download het 
verkiezingsprogramma op 
www.cda.nl of kijk op onze site 
www.cdabernheze.nl

Aan de orde komen de volgende 
onderwerpen:
- Wat is Q-koorts?
- Wanneer spreken we van chro-

nische Q-koorts?
- Heeft de politiek adequaat ge-

reageerd op de uitbraak van de 
Q-koorts?

- Wat is de stand van zaken met 
betrekking tot de financiële 
compensatie voor de Q-koorts 
patiënten?

In 2007 werd Oost Noord-Brabant 
opgeschrikt door een Q-koorts-
epidemie, de grootste Q-koorts-
uitbraak aller tijden. De gevolgen 
van deze uitbraak zijn nog steeds 
actueel. Bovendien is niet uitge-
sloten dat we in de toekomst nog 
eens met een dergelijke uitbraak 

te maken krijgen. Alfons Olde 
Loohuis heeft als huisarts veel te 
maken gehad met Q-koorts pa-
tiënten. Hij zal de medische kant 
van het verhaal toelichten. Henk 
van Gerven, overigens ook oud-
huisarts, licht de politieke kant van 
het verhaal toe. Hij heeft zich de 
laatste maanden vóór de val van 
het kabinet ingezet voor een com-
pensatieregeling voor getroffen  
Q-koorts-patiënten.
Iedereen die belangstelling heeft is 
van harte welkom.

Plaats: Café Zalen ’t Tunneke,  
’t Dorp 148, 5384 ME Heesch
Aanvang: dinsdag 4 september, 
20.00 uur. Entree: gratis.
Informatie: Ans Broersen, 
0412 -635997/06-13088151.

openbare avond Q-koorts
BERNHEZE - Op dinsdag 4 september is er een openbare avond over  
Q-koorts in zaal ’t Tunneke in Heesch. Sprekers zijn Alfons Olde 
Loohuis, huisarts te Herpen en Henk van Gerven, SP-Tweede Kamerlid.

HEESWIJK-DINTHER - Eefje de 
Visser laat in haar nieuwe thea-
tertour horen en zien dat ze niet 
zomaar een talent is. 

De muziek van Eefje is anders. Ne-
derlandstalig, maar internationaal 
qua sound. Vol, maar niet bom-
bastisch. Warm, maar niet traditio-
neel. En haar stem raakt je diep. In 
het voorprogramma brengt ‘Lichte 
Dichter’ Jesse van den Elsen met 
zijn vijfkoppige band poëtische 
Nederpop van eigen hand. Vrijdag 
31 augustus, aanvang 21.00 uur, 

entree 15,- Bekijk op www.kersou-
we.nl het hele programma en be-

stel online of bij de verkooppunten 
de kaarten. 

bijzondere muziek in de Kersouwe
Theatertour Eefje de Visser. Vooraf Jesse van den Elsen

www.mooinisseroi.nl
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Column
aD

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

OnDeRneMenD BeRnHeZe

Opnieuw is komende maand de gemeenteraad aan zet om over de 
uitbreiding van het golfterrein de Hooge Vorssel een uitspraak te doen. 
Na twintig jaar moet er dan een einde komen aan een niet geforma-
liseerde situatie. De company-club kan de baan uit gaan breiden. Na-
tuurverlies wordt gecompenseerd. Inwoners kunnen straks een balletje 
slaan of genieten van een fraai aangelegd golfpark. Uiteindelijk winst 
voor iedereen zou je denken. 

Bernhezer ondernemers maken zich op voor het Bernhezer Business 
Event waarin zij de ondernemers van het jaar kiezen. Met ruim 2000 
ondernemers valt er ook wat te kiezen. Onder het motto ‘in company’ 
wordt in een bedrijfshal in Heesch een feestzaal ingericht. Een vorm 
van paracommercie? Hadden ondernemers hier niet gebruik moeten 
maken van bestaande en daarvoor bedoelde accommodaties? Het zou 
de gemeenschap wat subsidie richting de Pas kunnen uitsparen. 

Het aantal ondernemers in Bernheze is nog groeiende, niet in de laat-
ste plaats door een groeiend aantal ZZP’ers.
Mensen die hun betaalde baan hebben opgezegd en als zelfstandige 
onder een ander arbeidscontract en bij meerdere opdrachtgevers hun 
werkzaamheden voortzetten. 
De ondernemers zorgen in Bernheze voor zo’n 11.000 banen. Met een 
beroepsbevolking van ca 14.500 mensen betekent dat een kwart van 
de Bernhezer inwoners buiten de gemeente werk moet zoeken. De 
werkelijkheid is wat anders. Inwoners gaan immers naar buiten en van 
buiten komen mensen binnen Bernheze werken. Er is, zeker met een 
groeiend aantal werklozen, dus nog ruimte voor nieuwe werkgelegen-
heid. Gemeente en ondernemersverenigingen bieden de helpende 
hand. 

Ook de Rabobank stimuleert de ondernemingsgeest van de inwoners 
door een deel van de winst terug in de gemeenschap te brengen. Ver-
enigingen en stichtingen kunnen tot 1 oktober ideeën indienen en een 
beroep doen op een uitkering uit het fonds coöperatief dividend. Na-
tuurlijk een koekje van eigen deeg maar als jouw idee beloond wordt 
komt dat toch anders over. 

In deze tijd is het goed te constateren dat Bernheze ondernemend is. 

Met groet van Ad

12 september stem SP
Voor de vijfde keer binnen 10 jaar 
is een kabinet gevallen. Het kabi-
net Wilders/Rutte/Verhagen was 
snel aan z’n einde. 

Een minderheidskabinet met ge-
doogsteun! Ja, na 7 weken oever-
loos onderhandelen in het Cats-
huis: de ondergang. Voor ieder 
stukje beleid was het bedelen in de 
Tweede Kamer om steun. En wat 
voor beleid! Afbraak en nog eens 
afbraak. Meer dan 200.000 men-

sen verloren in een periode van 2 
jaar hun baan! Werkloos gewor-
den dankzij alleen maar bezuini-
gen. Steeds meer kinderen (meer 
dan 15%!) groeien op in armoede. 
Intussen wordt door ziekenhuizen, 
zorginstellingen, scholengemeen-
schappen en woningbouwcorpo-
raties gespeculeerd met ons belas-
tinggeld. 

Wanbeleid wordt beloond met 
vertrekbonussen. Dat moet echt 
afgelopen zijn. Dat kan afgelopen 

zijn als we op 12 september kiezen 
voor de SP. Tijd en ruimte voor een 
andere koers. Een sociale koers uit 
de crisis. Geen dictaten uit Brussel, 
maar gezonde Europese samen-
werking. 
Aandacht voor ZZP-ers en onder-
nemers in het midden- en kleinbe-
drijf. Dat is de SP. Dat is Nederland 
na 12 september. Ook Bernheze 
zal ervan profiteren.

Geert Hanegraaf, 
voorzitter SP Bernheze

stem 12 september sP:
de sociale weg
BERNHEZE - Op 12 september mag u opnieuw naar de stembus. Een goede re-
den om SP te stemmen. U zult zeker niet alleen staan. Steeds meer Nederlanders 
waarderen de SP. Altijd op straat. Altijd onder de mensen. Geen baantjesja-
gers, of zakkenvullers in de achterban. Opkomen voor eerlijk delen. De sterkste 
schouders dragen de zwaarste lasten. Armoede mag niet in een van de rijkste 
landen ter wereld. Stem Emile Roemer.

Duitsland als voorbeeld
In Duitsland is de omslag al ge-
maakt. Met de Groenen in de re-
gering zijn de investeringen in de 
groene energie gestart. Op zon-
nige dagen wekt Duitsland al de 
helft van de benodigde energie op 
met zonne-energie, in de groene 
energiesector werken al meer 
mensen dan in de autoindustrie.
Planten zijn de grondstof voor heel 
veel stoffen die nu uit olie worden 

gemaakt. In Oss zijn vele bedrijfjes 
zich in deze richting aan het ont-
wikkelen. Het ziet er heel hoopvol 
uit voor de toekomst.

Keuze niet uitstellen
Door nog langer te wachten raakt 
Nederland hopeloos achterop. 
Heeft Duitsland momenteel niet 
de sterkste economie in Europa? 
Olie raakt op. Zodra de economie 
een beetje aantrekt stijgt de olie-

prijs direct. De economie zit in een 
vicieuze cirkel. Want als de olie te 
duur is zakt de economie weer in.
Actie: zoveel mogelijk huizen 
voorzien van zonnepanelen, wind-
molenparken op zee en doorgaan 
met woningisolatie en energiebe-
sparing. Kies GroenLinks, kies voor 
een groene economie.

Cent van den Berg, 
GroenLinks Bernheze

GroenLinks: 
het kan echt anders
BERNHEZE - Gaan we door met een olie afhankelijke economie of gaan we het 
anders doen. De economische groei kwam tot enkele jaren geleden door een als-
maar toenemende consumptie. Ons inkomen steeg en we kochten steeds meer. 
Daar is nu een abrupt einde aan gekomen. De olie raakt op en is hartstikke duur. 
Maar gelukkig er is groene energie: zon en wind. GroenLinks kiest radicaal voor 
een groene economie. Het kan en zal nieuwe banen opleveren.

Alle activiteiten op zaterdag en 
zondag zijn vrij toegankelijk op 
enkele besloten programmaonder-
delen na. Toegangsprijs voor het 
concert op zaterdagavond € 10,-.
Tijdens dit openingsweekend krijgt 
u alvast een indruk van wat u in 
het seizoen 2012-2013 in onze ka-
pel kunt verwachten. 
De kapel heeft ongeveer 60 zit-
plaatsen. Dus tijdig aanmelden is 
noodzakelijk. U kunt ook alles le-
zen op de website www.klooster-
kapelvorstenbosch.nl
Een aanrader is het concert op za-
terdagavond in de kapel. 

Speciaal voor kinderen: er is een 
grimeur om kinderen te schminken 
en er zijn allerlei houten speeltoe-
stellen. De kloosterkapel wordt 
een laagdrempelige en een meer 
of minder actieve culturele, zinge-
vende, educatieve en sociale ont-
moetingsplaats voor de inwoners 
van Vorstenbosch en omgeving.

feestelijk openingsweekend 
Kloosterkapel in Vorstenbosch

VORSTENBOSCH - Het bestuur van de Stichting Kloosterkapel Vorstenbosch is er, met medewerking van 
veel Vorstenbossche talenten, in geslaagd om een bijzonder afwisselend programma samen te stellen voor 
dit openingsweekend. Graag nodigen wij u van harte uit om een bezoekje te brengen aan de prachtig ver-
nieuwde kapel en te genieten van workshops, minilessen, concerten en dansgroepen. Er is een doorlopende 
fotopresentatie over de geschiedenis van de kapel en een expositie van drie Vorstenbossche kunstenaars.

Vrijdag 7 september 2012
Officiële opening
Zaterdag 8 september 2012
Open Huis van 11.00 – 16.00 uur.
Concert ‘Ode aan de liefde’ 
aanvang 20.00 uur. 
Zondag 9 september 2012
Open Huis van 11.00 – 17.00 uur.

oPen hUis
GrAtis

toeGAnG

HEESCH
‘t Dorp 92

NISTELRODE
Maxend 6   De Kanz

HEESWIJK
Zijlstraat 1a   Bernrodegebouwwww.eijnderic.nl

Wij hebben weer een nieuw  
gevarieerd cursusaanbod  
voor jong en oud!

Voor meer informatie  
kijk op www.eijnderic.nl

Schrijf u nu in!

KOKEN | KUNST | LICHAAM EN GEEST | BLOEMSCHIKKEN | CREATIEF | TALEN | COMPUTER
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ZoeK De VolGenDe 

woorDen:

aai, ad, accu, acne, 
afvoeren, allen, alfa, 
angst, annex, aorta, 
aqua, are, arend, 
as, aso, aspic, aster, 
audio, af, aarde, 
afwas, asbak, avond, 
aanloop, aanwas,

D J H Q T N A O L C O Z O N H I 
A S I A Y I K P I X F T E N R P 
G F N H L V N X S S V O M T E E 
G A K A B S A D A A L V O K R E 
R R P O A U Q A C O F A R D E F 
L E C A D Z G C L A G E P U O D 
Q D T I T A U A F E H T A T C S 
E X O S P R N A S T J A A S D M 
E E G Y A S O C E H I F R L T I 
E N S A W N A A R D E P D X T N 
A N E R E O V F A I S X T I A G 
R A C L I R O L W N M F H S O L 
E E S A L G N A S A L C O N V S 
N H D R C A D O O M S O O J R P 
D S I T F V C S K Q P R O P I U 
S A P A L G A T O L L B J P Z Q 

woordzoeker

HEESCH - Er zijn nog enkele plaat-
sen vrij voor de beginnerscursus 
dus meld je zo spoedig mogelijk 
aan want vol is vol.

Op 5 september 2012 start EHBO 
vereniging Joh’s Roncalli in Heesch 
een opleidingscursus voor het een-
heidsdiploma EHBO. De cursus-
avond is op woensdag van 19.30 
uur tot 21.30 uur met eventueel 
enige uitloop De cursus zal ver-
zorgd worden door ervaren en ge-
diplomeerde kaderinstructeurs. Tij-
dens ongeveer 14 cursusavonden, 
die telkens twee uur duren, zult u 
voorbereid worden voor een offi-
cieel examen waarmee het EHBO-
diploma behaald kan worden. 

Enkele aspecten die behandeld 
worden zijn: Verbandleer, hartre-
animatie en AED, ongelukjes rond-
om het huis enz. De kosten voor 
de cursus, inclusief examen en de 
benodigde leermiddelen bedragen 
€ 150,00. 
Vanaf half september willen we 
starten met een cursus kinder-
EHBO, deze wordt op maandag-
avond gegeven. Voor de AED op-
leiding worden speciale avonden 
georganiseerd in samenspraak met 
de instructeurs.

Inlichtingen en opgave bij:
Mevr. Jacintha Verstegen
T: 0412-453279
E: jacinthaverstegen@ehboheesch.nl

ehbo opleidings-
cursus in heeschLuchtpost

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.

Afgelopen zaterdag onze laatste (schilder)groep uitgezwaaid.
Hebben we met 4 wielerclubs, 9 schilder- en 3 seniorengroe-
pen, voorjaar- en bouwvakvakantie weer een bont gezelschap
over de vloer gehad. En elke groep had zijn eigen taal.
De wielrenners praten over ‘afzien’, ‘een tandje terug’,
‘trippeltje’, ‘goede benen’ en ‘moraal’. De schilders over
‘perspectief’, ‘vluchtpunten’, en ‘tonen, toetsen, olie en
pastel’. De senioren hebben het over ‘Piet van Piet van
Pietjes’, ‘Janus van de pad’, ‘Toon Tot’, ‘de lange Jas’ en
‘de scheper’. Weten dan precies wie bedoeld wordt, want ze
komen als vreemden, maar aan het einde van de week is het
allemaal familie. En we hebben altijd veel lol op La Colline,
maar er wordt nergens meer gelachen dan met de senioren.
Daar hebben ze ook niet veel voor nodig want, zo vertelde een
vrouw: “anderhalf glaasje en ik giebel als een bakvis”. Of een
ander: “d’n dokter hee gezeed, da’k één glaske mag hebbe, mar
ik raak geregeld d’n tel kwijt”. Gieren.
Of iemand heeft gitaar of trekzak meegenomen en worden er
liedjes van vroeger gezongen. Van ‘als ik met m’n fietsbel bel’,
‘achter de muur van het stille klooster’, ‘Lilli Marleen’ en ‘Hei-
deroosje’ tot ‘de vlieger’ van André Hazes. Er is altijd wel een
lid van een smartlappenkoor bij en dan wordt het vanzelf half
een, want ‘slapen doen we wel weer als we thuis zijn’.
Natuurlijk bloeit zo nu en dan de liefde (opnieuw) op. Komen
er een paar om rozenblaadjes vragen, om op het bed van een
pas verliefd ‘jong stel’ te strooien, want ‘ze tortelen wat af
die twee’, ‘zijn toch zo gek met elkaar’. Of we krijgen een
telefoontje dat bij een vorige reis ‘die en die’ elkaar toch echt
gevonden hebben.
‘De kinderen hebben het al geaccepteerd’ en ‘ze zijn al een
paar dagen samen weggeweest’ ….
Inmiddels lopen de zonnebloemen hier op z’n end, is de laven-
del gemaaid, begint de gierst weer te kleuren en kregen we
Didier op bezoek. Of ik mee wilde helpen met de druivenpluk.
15 September begint hier het spul met het ‘festival du vin’.
Worden de wijnen van het voorbije jaar geproefd, bezongen,
gekeurd en van een medaille voorzien. Het feest vormt meteen
de aftrap voor de nieuwe pluk. De meeste druiven worden in-
middels machinaal geoogst, maar onze buurman nodigt familie,
buurt en vrienden uit om met de hand, knipschaartje en mand
de druiven binnen te halen. Zelf gaat hij dan regelmatig met
de fles en een glas rond om de plukkers te laven met z’n beste
wijn van het afgelopen seizoen en wordt iedereen genodigd
over 14 dagen de nieuwe jaargang te komen proeven. Ik kijk er
alvast naar uit, want het zweet, de opwinding, het plagen, 
stoeien en de onderlinge kameraadschap geeft zo’n gebeurtenis 
een heel eigen charme. Het is Frankrijk op z’n best.
www.lacolline.nl

basistraining
Vrijwilligers 
Palliatieve 
terminale 
Zorg 

BERNHEZE - VPTZ is een organisa-
tie die door middel van actieve on-
dersteuning met getrainde VPTZ 
vrijwilligers, mantelzorgers onder-
steunt in de terminale situatie. 

Op 3 september a.s. start er weer 
een basistraining, waarvoor nog 
ruimte is voor mensen die belang-
stelling hebben om VPTZ vrijwil-
liger te worden. Heeft u ook be-
langstelling? Reageer dan. Voor 
meer informatie kunt u mailen 
naar info@svptz.nl of bellen naar 
0413-820305 wij geven u graag 
nadere informatie.

nationale 
Ziekendag 
St. Servatiuskerk

LOOSBROEK - Op zondag 9 sep-
tember wil de ziekenbezoekgroep 
van parochie van de St. Servatius-
kerk extra aandacht schenken aan 
de zieken uit Loosbroek. De zie-
kenbezoekgroep nodigt alle zieken 
en hun familie uit om de H. Mis om 
9.30 uur mee te vieren. Deze vie-
ring staat geheel in het teken van 
Nationale Ziekendag en heeft als 
thema ‘Aandacht voor elkaar’.
Na de H. Mis bent u welkom in ge-
meenschapshuis ‘De Wis’ voor een 
gezellig samenzijn onder het genot 
van ’n kopje koffie of thee.

VORSTENBOSCH - De Stuik in 
Kerstsfeer 2011 mag gerust als 
een geslaagd evenement genoemd 
worden. De evenementencom-
missie van Gemeenschapshuis de 
Stuik is daarom alweer druk bezig 
met de organisatie van de 2de edi-
tie ‘De Stuik in Kerstsfeer 2012’, 
welke zal gaan plaatsvinden op 
zaterdag 15 december, aanvangs-
tijd 18.00 uur in Gemeenschaps-
huis de Stuik in Vorstenbosch. 

De sfeer rondom kerst zien, beluis-
teren,  ervaren, voelen en proeven. 
Verschillende doorlopende activi-
teiten in de sfeer van Kerst, aan-
gevuld met zang, dans en muziek 

gaan daar zeker voor zorgen. 

Wil jij of je vereniging, hieraan een 
bijdrage leveren en meedoen met 
zang, dans, muziek, een kraampje 
reserveren om spullen of hapjes 
te verkopen, een actie doen voor 
een goed doel, leuke spelletjes 
voor kinderen en volwassenen 
organiseren, je vereniging presen-
teren. Stuur dan een email naar 
info@destuik.nl. of bel naar 0413-
366598 of 06-20480277, hier kun 
je ook terecht voor verdere infor-
matie.
We hopen er, met de medewer-
king van velen, weer een geslaag-
de avond van te maken.

De stuik in Kerstsfeer

Muziek-kiosk 
‘zeven eeuwenpark’
‘Ons muziekske’ komt naar Nistelrode

Door de combinatie van deze in-
strumenten heeft: ‘Ons Muzieks-
ke’ uit Berlicum een eigen sound 
ontwikkeld welke zeer aangenaam 
in de oren klinkt. Door elk jaar op 
muzikaal gebied de lat iets hoger 
te leggen is het ‘Ons Muziekske’ 
gelukt een wat grotere bekendheid 
te verwerven in de regio. 
Breng uw stoeltje of krukje mee 

want als het mooi weer is spelen ze 
in de Muziek-kiosk ‘Zeven eeuwen 
park’ in Nistelrode. 
Als het slecht weer is gaan ze naar 
binnen en laten ze het hele reper-
toire horen in zaal zorgcentrum 
‘Laarstede’ in Nistelrode. 
U bent welkom om naar hen te 
luisteren van 15.00 uur tot 16.30 
uur en de entree is geheel gratis.

NISTELRODE – Zondag 2 september zal ‘Ons Muziekske’ optreden en 
u bent van harte uitgenodigd om van het muzikale repertoire te komen 
genieten. Het repertoire van de club bestaat uit goed in het gehoor lig-
gende melodieën, smartlappen, meezingers en Tsjechische en Boheemse 
muziek. Momenteel bestaat het gezelschap uit: 3 accordeons, 1 banjo, 
2 baritons, 4 saxofoons ’n besbas, ’n fluitist, ’n klarinet, ’n mondorgel 
en slagwerk.

mooIBernhezertje

hUis- en tUinrAAD 
VerKooP
Zondag 9 september
9.00 – 17.00 uur. De Hoef 8, 
Nistelrode. joboog@hotmail.com 
Valt gelijk met Rommelmarkt
Buurtver. Over den Dries.

GeMotiVeerDe 
stUDenten GeZocht 
voor goedbetaalde bijbaan, 
www.hulpstudent.nl 
M: 06-14826000 of 
E: y.kroef@hulpstudent.nl

Zelf een leUKe roK of 
broeK MAKen? 
Hulp nodig bij een rits inzetten 
of misschien toch die leuke rok 
korter maken? Daarvoor starten 
we met workshops kleding 
repareren en workshops voor de 
creatieve jeugd. 

ENSAID Modevakschool 
Anny Fransen. Catharinahoeve 
8 Heesch. Info: 0412-452608 

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

burendag

Buurtorganisaties kunnen tot 1 
september 2012 een bijdrage vra-
gen via www.burendag.nl. Buren-
dag is een initiatief van het Oranje 
Fonds in samenwerking met Dou-
we Egberts; een jaarlijks terugke-
rend feest dat je samen viert met je 
buren en buurt.
Informatie op www.burendag.nl
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online
24 uur 7 dagen 52 weken

Via de De MooiBernhezeKrant willen wij u aan het 
denken zetten en op de hoogte brengen over alles 
wat momenteel actueel is in de computer branche. 

KRiJGT U weL wAAR VOOR Uw GeLD

We kunnen niet meer zonder internet. Maar krijgen we wel waar 
voor ons geld? Providers beloven gouden bergen maar zijn ze wel 
allemaal zo eerlijk en goed als ze zich voordoen?

Je bent een trouwe klant en je zit al jaren bij dezelfde provider. 
Je betaalt een vast bedrag per maand voor het internet. In 
tussentijd wordt de internetsnelheid bij de providers aardig 
opgekrikt en worden de abonnementen goedkoper. Echter de 
provider meldt u niets en geeft u een lagere internetsnelheid 
ten opzichte van al de nieuwe abonnementen en laat u onnodig 
per maand meer betalen. Dan maar naar een andere provider 
overstappen. Meer snelheid voor minder geld. Helaas er gaat iets 
mis met omschakelen tussen de twee providers en zo zit u enige 
tijd zonder internet. Dat is echt het laatste wat u wilt. Dus dan 
maar niet overstappen. 
Voor internet zijn er vier mogelijkheden. Kabel, ADSL via 
telefoonnet, glasvezel en mobiel internet.

Glasvezel is het snelste, maar dat is nog niet overal mogelijk. 
Mobiel internet is langzaam maar ook nog eens de duurste 
oplossing maar goed voor onderweg. ADSL gaat in Nederland 
nog altijd via het net van de KPN, welke ADSL aanbieder u 
ook kiest. En in deze regio is Ziggo de enige aanbieder van 
kabelinternet.

Voor welke provider u ook kiest er gaat overal wel wat fout en 
probeer het dan maar eens opgelost te krijgen. De organisaties 
worden steeds logger. Facturen worden per e-mail gestuurd en 
een groot deel van de eindgebruikers ontvangen niet eens een 
factuur. 

Als eindgebruiker stellen we ons wel erg kwetsbaar op. We 
kunnen ons boos maken als we enige uren naar een helpdesk 
hebben gebeld maar we schieten er niets mee op. 
Dan maar een keer zuchten en tot tien tellen.

Column
mooi & online

Badkamermarkt.nl
Dé grootste badkamer- en 
sanitairwinkel op internet!

COLOFON

• eetcafé ‘t Pumpke
• restaurant 
 d’n Bonte wever
• de kriekeput 
• Landgoedwinkel 
 Petrus hoeve
• Los door het bos
• heische tip
• Cleefshoeve
• Op het erf

• Vishandel Venrooy
• kaas van Van den herik
• het wafelhoekje
• Bakkerij ‘t stoepje
• de kaaskoning

• Beauté totale didi
• Van der heijden
 dakkappellen
• Feston tapijten heesch
• Van schayk VOF
• Orangerie Van tilburg
• rainbow Center
• Beautytheek
• Van ravensteijn 
 Assurantiën
• wVe schilderwerk
• trend zien & horen
• Van Uden Bouwservice 
• Meubel en Ambacht
 Frans vd Heijden
• V.O.F. van Berloo
• Compufix

• BBQenzo.nl
• deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• haardtotaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl

mooi & in de streek

mooi & op de markt

mooi & in bedrijf

mooi & online

Wilt u ook elke week vermeld worden in de 
Mooi & colofon en ééns per 4 weken uw 
advertentie gepubliceerd hebben in één van de 
Mooi & rubrieken neem dan contact met ons 
op via advertentie@demooibernhezekrant.nl of 
bel met 0412-795170 / 06-22222955.

zorgeloos bbq-feest regelenzorgeloos bbqzorgeloos bbq

barbecue

dranken

partyhuur
Bestel online op

BBQenzo.nl

Check de acties op
@BBQenzo_nl

Kijk voor onze actuele 
openingstijden, wekelijkse 

reclame en het gehele assortiment 
op WWW.HBFOODS.NL

Diepvries & Versproducten

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

Nederlands diabetes elftal wint bronzen medaille op WK-voetbal

joeri Dielissen was er bij

De elf voetbaltalenten, waaron-
der Joeri, plaatsten zich als eerste 

in de poulefase. In de halve finale, 
na penalty’s verloren ze van België 

(2-2). Tijdens een spannende strijd 
tegen generatiegenoten uit Frank-
rijk, werd de derde plaats veroverd. 
 
Bas de Goor: “Tijdens het toernooi 
hebben de kinderen laten zien dat 
zij, met diabetes, hun sportieve 

ambities waar kunnen maken. 
Daarnaast hebben ze veel interna-
tionale vrienden gemaakt.”
Joeri arriveerde zondagavond, met 
ploeggenoten op Schiphol, waar 
ze hartelijk werden ontvangen.

HEESWIJK-DINTHER – In juni werd Joeri geselecteerd om deel te nemen 
aan de Medtronic Junior Cup Diabetes in Zwitserland. Met succes! Het 
Nederlands elftal behaalde de derde plaats. Bondscoach Tino Stoop is 
tevreden. 
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Bernheze sportief

hockey

wielersport

Mira biedt in haar lessen o.a. de 
stijlen Popping, Locking, Old-
School Hiphop, hiphop met Mo-
derne dans- en Dancehall en 
Streetdance. Met Mira’s didacti-
sche en technische achtergrond 
zullen de lessen goed opgebouwd 
zijn en afwisselend. Zo zullen de 
leerlingen het dansmateriaal beter 

kunnen uitvoeren, beter bestand 
zijn tegen blessures en daardoor 
een heleboel dansplezier beleven!!
Op maandag 3 september is er 
een gratis proefles. Van 18.30 tot 
19.30 voor 12 t/m 14 jarigen en 
van 19.30 tot 20.30 voor 15 t/m 
18 jarigen. Je kunt je hier voor op-
geven door te mailen naar: info@
balletstudiovanderstappen.nl of 
bellen naar 06 1565 0770. 
www.balletstudiohannekevander-
stappen.nl.
Tijdens het Zomerpodium van de 
Rabobank, 7, 8 en 9 september, 
geniet u alvast van de dansers 
van Balletstudio Hanneke van der 
Stappen. Tot dan(s)!

hiphop-lessen 
bij hanneke van der stappen

dansen

HEESCH - De deuren staan weer wijd open, er wordt volop gedanst in 
de dansstudio, Cultureel Centrum De Pas te Heesch. Naast de stijlen 
klassiek ballet, moderne dans, jazz, contempory, urban en free style 
gaan we dit seizoen starten met HIP HOP!! De lessen zullen worden ge-
geven door een speciaal hiervoor aangetrokken docente, afgestudeerd 
op HBO niveau, aan de ArtEZ Dansacademie, met als specialisatie HIP 
HOP.

HEESWIJK-DINTHER - Na neder-
lagen bij Nulandia en thuis tegen 
Cito wist het vaandelteam van 
Avesteyn afgelopen zaterdag ook 
niet te winnen van Nooit Gedacht. 
Verdedigend ging het nog wel, 
maar aanvallend kwamen de Ave-
steyners nog tekort.

Thuis ontmoette Avesteyn een 
fysiek sterk Nooit Gedacht, dat, 
hoewel ook al uitgeschakeld in het 
toernooi, niet naar Dinther was ge-
komen om te verliezen. Praktisch 
van meet af aan zetten de Geffe-

naren Avesteyn onder druk en in 
de 10e minuut kwamen de oranje-
zwarten goed weg, toen hun spits 
de paal trof. Na een half uur spelen 
kwam Avesteyn beter in het spel 
zonder overigens echt gevaarlijk te 
worden. Vlak voor rust kopte Nick 
v.d. Heijden, uit een vrije trap net 
naast. Twee minuten later kreeg hij 
een opgelegde kans om de score te 
openen, maar helaas.
In de tweede helft begon Avesteyn 
goed, maar de gasten waren toch 
wel een klasse beter. Dat kwam in 
de 62 minuut tot uiting toen de 

verdediging van Avesteyn werd 
uitgespeeld, waardoor een van de 
voorwaartse van Nooit Gedacht ge-
makkelijk kon scoren (0-1). Na het 
uitvallen van keeper Jan v.d. Elzen, 
moest invaller-goalie Dirk de Laat 
meteen vol aan de bak. Hij redde in 
de 68e minuut een zeker schijnend 
doelpunt. Man of the match Bjorn 
v.d. Berg had zijn handen vol aan 
de behendige en snelle Geffense 
spits, maar hij hield hem vakkundig 
in bedwang. In de 90e minuut werd 
het nog 0-2, waardoor Avesteyn als 
laatste eindigde in de poule.

Geen succes voor Avesteynvoetbal

hockey is top!
Start nieuw seizoen Hockeyclub Heesch

Nieuwe groep met cursus Funkey
De trainingen starten 28 augustus 
en het eerste toernooitje is zondag 
2 september. Kinderen uit groep 3 
en 4 spelen in de F en spelen op 
dinsdag van 17.00 -18.00 uur. 
Kinderen uit groep 5 en 6 spelen in 
de E. en deze groep speelt ook op 
dinsdag van 18.00 -19.00 uur. 
Vanaf dit jaar starten ze ook met 
een cursus Funkey voor kinderen 
uit groep 1/2. Deze groep leert de 
grondbeginselen van het hockey 
op speelse wijze. Ook allerlei vaar-
digheidspelletjes komen aan bod. 
Fun staat hierbij centraal. Deze 
cursus bestaat uit 10 lessen voor 
€ 20. De cursus wordt gegeven op 
de zaterdagen van 10.00 tot 11.00 
uur. Op zondag 2 september om 
11.00 uur is er een proefles. Uiter-
aard nodigen wij oudere kinderen, 
zowel jongens als meisjes van har-
te uit om bij de hockeyclub te ko-
men proefdraaien. Heeft u vragen 
of interesse? U kunt contact opne-
men via: tcmini@mhcheesch.nl of 
tcjunioren@mhcheesch.nl (voor de 
oudere kinderen). Voor meer in-
formatie kunt u ook terecht op de 
website www.mhcheesch.nl.

HEESCH - Hockey is top, dat hebben we gezien bij de Olympische spe-
len en met het nieuwe hockeyseizoen weer in de startblokken, is het tijd 
voor een oproep aan nieuwe spelertjes. TC (technische commissie) van 
de Hockeyclub Heesch vraagt aandacht voor de kleinste spelers van de 
club. Arianne van der Lee vormt samen met Jolanda van Es en Sandra 
van Mierlo de TC Mini en ze houden zich bezig met de spelertjes van 4 
jaar tot ongeveer 9/10 jaar.  Ze willen graag aandacht voor de jongste 
hockeyende jeugd.

Foto: Ad Ploegmakers

Dankzij de volledige medewerking 
van de families Van Boxtel en Van 
Heugten kunnen de deelnemers 
weer rekenen op een afwisselend 
en zwaar parcours in de bossen 
rond de motorcrossbaan nabij 
Stanserhorn, waar de permenance 
is gesitueerd. Van Boxtel Grond-
werken zorgt wederom voor een 
zware beproeving op hun eigen 
terrein door een pittige helling 

aan te leggen. Dit jaar wordt in de 
ochtend het Nationaal Kampioen-
schap voor de KPN verreden. De 
meeste wedstrijden op deze dag 
zijn voor licentiehouders, maar ook 
voor de niet licentiehouders zijn er 
mogelijkheden. Kinderen tussen de 
8 en 14 jaar die een keer een wed-
strijd willen rijden, kunnen dat bij 
de verschillende Funklasse jeugd 
wedstrijden. In alle gevallen is het 
dragen van een valhelm verplicht 
en mag er alleen op een mountain-
bike gereden worden! 

Al met al belooft het zondag 9 sep-
tember een mooie sportieve dag te 
worden. De vrijwilligers staan klaar 
om alles in goede banen te leiden, 
en de voorinschrijvingen zien er 
veelbelovend uit. De aanwezig-
heid van toeschouwers maakt het 
pas echt compleet. Daarom nodigt 
de Stichting Wielerevenementen 
Bernheze u ook van harte uit om 
een kijkje te komen nemen, en de 
renners aan te moedigen. De toe-
gang is gratis en voor de kinderen 
zijn er diverse speeltoestellen.
Zie ook www.wscbernheze.nl.

bikers Mtb-cup in heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 9 september strijkt heel mountain-
bikend Nederland in Heeswijk neer om deel te nemen aan de laatste 
nationale MTB-wedstrijd van het seizoen. Om 9.15 uur zal het eerste 
startschot gelost worden, en om 15.00 uur zullen de Elite/Belofte ren-
ners en Junioren als laatste van start gaan.

09:15 Funklasse Heren

10:45 Funklasse Jeugd 13-14 jaar

10:48 Funklasse Jeugd 11-12 jaar

10:51 Funklasse Jeugd 8-10 jaar

11:45 Masters (30+)

11:50 Masters (40+)

13:20 Amateurs/sportklasse

13:25 Nieuwelingen

13:27 Funklasse Vrouwen

13:27 Vrouwen

15:00 Elite-Mannen/Beloften

15:05 Junioren

Zondag 9 september
Locatie: Café-Zaal Stanserhorn

Organisatie: Stichting Wielerevenementen Bernheze
Inschrijvingen: wscbernheze@hotmail.com

Meer info: www.wscbernheze.nl

Prinses irene vrouwen spelen 
gelijk in bekerstrijd

NISTELRODE - De vrouwen van 
Prinses Irene speelden zondag-
middag in het bekertoernooi gelijk 
tegen de vrouwen van de gelijkna-
mige club. Na 90 minuten hadden 
beide doelvrouwen drie keer moe-
ten vissen. 

Met de komst van José van Hoof 
als coach waait er een andere wind 
bij de vrouwen van Prinses Irene. 
Het elftal probeert van achteruit 
verzorgd voetbal te spelen. In het 
elftal van Eindhoven stonden zes 
speelsters opgesteld van eredivisi-
onist PSV. Het eerste gevaar kwam 
van Prinses Irene kant. Een prima 

schot van linkspoot Jody van Kessel 
trof net geen doel. Na een kwartier 
keken de Oranjes tegen een ach-
terstand aan. Een foutieve pass op 
het middenveld gaf vrije doorgaan 
aan een Eindhoven speelster, die 
doelvrouw Van Nuland passeerde. 
De thee werd met een 0-1 achter-
stand opgezocht.

In de 2e helft een fel Prinses Ire-
ne, dat via Jody van Kessel voor 
het eerste gevaar zorgde. Het was 
echter Eindhoven dat na een klein 
uur spelen de 0-2 scoorde via een 
counter. De Prinses Irene vrouwen 
toonden mentaliteit en knokten 

zich terug in de wedstrijd. Tussen 
de 60e en 70e minuut werd maar 
liefst vier keer gescoord. Binnen 
vijf minuten kwam Prinses Irene 
op gelijke hoogte. Het was Truus 
Leenman die de trekker twee keer 
overhaalde. In diezelfde tien minu-
ten kwam Eindhoven echter weer 
op een 3-2 voorsprong via een 
kopbal uit een corner. Daarmee 
was de koek nog niet op, want uit 
een puike voorzet van Van Kessel 
knikte Leonie Haagmans de 3-3 
binnen. 

Een prima prestatie van de Prinses 
Irene meiden.

voetbal

Gelopen voor 
KiKa
HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen 
weekend was het zover, vrienden-
groep de Tuinders ging meelopen 
in de Kikarun (KinderKankerfonds) 
in Ede. Ted liep dit jaar ook mee 
om zijn genezing te vieren. Sa-
men met zijn broer Jeroen mocht 
Ted met de burgemeester van Ede 
het totaalbedrag van de kikarun 
in Ede onthullen, een bedrag van 
€ 207.999,00
De Tuinders willen iedereen be-
danken voor de steun en giften.
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NEEM OOK EENS EEN KIJKJE OP  WWW.VANTILBURGONLINE.NL

VAN TILBURG MODE | SCHOENEN | SPORT  NISTELRODE 
Laar 8  5388 HE  Nistelrode  Telefoon: 0412-611288  www.vantilburg.nl

VAN TILBURG 

sportief     mooi

BIJ VAN TILBURG!

Bridge is een denksport die niet 
alleen wereldwijd maar ook in Ne-
derland, behoorlijk in opkomst is 
en steeds meer spelers kent. 
Bridge is voor jong en oud niet al-
leen een spannende, maar vooral 
ook een gezellige sport. 
Bridge spelen kan thuis, maar als 
je ook weleens met andere tegen-
standers wilt spelen, om zo tot be-
ter spel te komen en dat toch in 
een gezellige ambiance wilt doen, 
kom dan eens kennismaken op de 
Heesche Bridge Club.

De maandagse speelavond van 
de Heesche Bridge Club is al vol-
geboekt, maar op dinsdag avond 
kunnen er nog enkele bridgers bij.
Heeft u hiervoor belangstelling, 
meldt u zich dan aan bij: Tilly 
Flachs 0412- 451403 of heesche-
bridgeclub@gmail.com
Ook als u wilt leren bridgen, geven 
wij u graag meer informatie. 
De Heesche Bridge Club speelt 
in Cultureel Centrum De Pas, De 
Misse 4 te Heesch.
U bent van harte welkom!

Vliegende 
start van het bridgeseizoen 

bridgen

HEESCH - Op 3 september 2012 opent de Heesche Bridge Club ’81 
het nieuwe bridgeseizoen met de jaarlijkse algemene ledenvergade-
ring. Daarna, op maandag 10 en dinsdag 11 september, starten de eer-
ste competitieronden. Met naast de wekelijkse speelavonden ook een 
paar extra, speciale bridgedrives in het vooruitzicht, belooft het voor 
de bridgers in Heesch weer een gezellig en spannend bridgeseizoen te 
worden.

nieuw seizoen balletschool

De kleuterlessen zijn om 15.45 uur 
en de lessen voor de groep 3 /4 

kinderen beginnen om 16.30 uur 
in de speelzaal van basisschool het 

Mozaïek. De lessen worden gege-
ven door Willeke van Slooten.
Zij heeft jarenlang ervaring met 
deze lessen en is afgestudeerd 
dansdocente aan de Hoge school 
voor de kunsten. Tijdens de dans-
lessen leren de kinderen spelen-
derwijs hun hele lichaam kennen 
en krijgen zij ritme en muzikaal 
gevoel door de manier waarop 
de muziek tijdens oefeningen en 
dansjes gebruikt wordt. Ook de 
fantasie speelt een belangrijke rol 
in deze lessen, en deze wordt als 
uitgangspunt gebruikt voor diverse 
thema’s. Als u geïnteresseerd bent 
voor deze danslessen of informatie 
wilt, neem dan contact op met Wil-
leke van Slooten; van.oorschot@
ziggo.nl of tel. 0413-291335. Een 
proefles is uiteraard altijd mogelijk.

dansen

HEESWIJK-DINTHER - Op 30 augustus gaat de Heeswijkse Balletschool 
weer van start met het nieuwe seizoen. De lessen starten op de donder-
dagmiddag en er is ruimte voor nieuwe leerlingen.

BERNHEZE - Op vrijdag 31 au-
gustus vindt de 10 van Berghem 
plaats. Deze hardloopwedstrijd is 
onderdeel van het SP Maasland 
Run Classic circuit. 

De start van de diverse jeugdlopen 
is vanaf 18.55 uur en om 19.30 

uur klinkt het startschot voor de 3, 
5 en 10-kilometer wedstrijd vanaf 
de Berchplaets in Berghem. Voor 
meer informatie over deze en an-
dere wedstrijden, uitslagen, foto’s 
en tussenklassement kan gekeken 
worden op www.avoss78.nl/mrc 
of www.facebook.com/avoss78.

sP Maasland 
run classic 2012
10 van Berghem

Foto: J. de Blouwe

hardlopen

Prinses irene bekert verder
Na een matige eerste helft, werd in 
de 2e helft het verschil gemaakt en 
scoorden na ruim een uur spelen Job 
van den Elzen en Robert van Pinx-
teren (foto), dit na twee keer prima 
voorbereidend werk van Jeroen 
Bekkers. De score had veel hoger 
kunnen zijn, maar Bekkers strandde 
tot twee keer toe op de Boskant 
doelman toen hij alleen voor hem 
verscheen. Dat lot overkwam ook 
Tim v.d. Brand. In de slotfase kwam 
Boskant nog terug tot 1-2, toen uit 
een scrimmage werd gescoord. De 
enige echte kans in de 2e helft voor 
de mannen uit de gemeente Sint 
Oedenrode, was diep in blessuretijd 
voor de boomlange invaller Brands. 
Doelman Paul Timmers wist echter 
met zijn voet te redden, waarmee 
hij voorkwam dat Boskant een on-
terechte puntendeling zou hebben 
behaald.

voetbal

NISTELRODE - Het 1e elftal van Prinses Irene gaat verder naar de knock-
out fase in het bekertoernooi. Tegen Boskant werd met 1-2 gewonnen. In 
de poule eindigde Prinses Irene daardoor als winnaar. Job van den Elzen 
stond na zijn wereldreis weer voor het eerst in de basis. In die basis ont-
braken door uitlopende omstandigheden onder andere, Teun van Scha-
dewijk, Ruud Wijnen, Hein Langens en Cobenn en Noyah Farneubun.

familiehockeytoernooi hDl

Het jaarlijkse familie-hockeytoer-
nooi laat heel mooi zien dat het 
wedstrijdelement, de familiare ge-
dachte en een hechte club bijdra-
gen aan een geweldige dag. “Een 

betere seizoensopening kunnen 
we ons niet wensen. Dit laat zien 
dat iedereen toe is aan een nieuw 
seizoen en dat de hockeysport leeft 
in Heeswijk-Dinther”, aldus voor-

zitter Henry van Zutphen.”Mooi 
ook om te zien dat het weer geen 
invloed heeft gehad op deze dag 
en dat alle deelnemers regen en 
wind getrotseerd hebben, om af 
te sluiten met een prachtig zonne-
tje.” In Poule A ging de titel naar 
het team van Nederland (familie 
Reith & Vissers), die in de finale 
het team van Vietnam (familie Van 
Doorninck) versloegen met 2-1, 
terwijl in Poule B de overwinning 
naar Duitsland ging (familie Van 
Eijk,) die nipt won van Zuid-Afrika 
(familie Rakhorst & Langenhuizen 
& Rolink). Opvallende vermelding 
was er voor het best geklede team 
Brazilië, dat niet alleen als team 
duidelijk herkenbaar was als Brazi-
lianen, maar ook met Braziliaanse 
cocktails, BBQ en een eigen pavil-
joen geheel in eigen stijl aanwezig 
waren.

hockey

HEESWIJK-DINTHER – Een grillige dag met kletterende regenbuien, 
waardoor de hockeyclub kon beschikken over een heus waterveld. Met 
ruim 100 deelnemers in 12 teams streden de families met groot en-
thousiasme om de podiumplaatsen. Elk team vertegenwoordigde een 
land, zodat zowel Tibetaanse monniken als Japanse Samoerai, de blote 
basten van Hawai als de Rode Duivels uit België meededen.
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.

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

BERNHEZE
30 auGustus 
open coffee Bernheze
Locatie: Aquarest - heeswijk-
dinther

31 auGustus 
sp maasland Run 
Locatie: de Berchplaets in Berghem
Zie pagina 15

3 - 8 sEptEmBER 
collecteweek KWf 
Kankerbestrijding
Locatie: Bernheze

4 sEptEmBER 
openbare avond over 
Q-koorts
Locatie: ’t tunneke in heesch
Zie pagina 10

4 - 6 sEptEmBER
ziekentriduüm uden en 
omgeving
Locatie: Odiliapeel 

5 sEptEmBER
open dag praktijken 
Verdistraat
Locatie: Oss
Zie pagina 7

7 - 9 sEptEmBER 
Rabobank zomerpodium 
Locatie: de Misse in heesch

8 - 9 sEptEmBER 
open monumentendag 

HEESCH
t/m 6 sEptEmBER
Restaurant de Keuken 
gesloten
Locatie: ‘t dorp 94 

28 auGustus
Vrije inloop avondsoos 
KBo heesch
Locatie: Zaal d’n herd in CC de Pas 

1 sEptEmBER 
opendag fysiotherapie 
hoogstraat 
Locatie: hoogstraat 
 
sterrenwacht halley: 
jeugdmiddag 
Locatie: halleyweg 1 
Zie pagina 2

3 - 22 sEptEmBER
foto-expositie 40-jarig 
bestaan Rigom 
Locatie: Bibliotheek heesch 

3 sEptEmBER 
Gratis proefles hiphop
Locatie: Balletstudio hanneke van 
der stappen 
Zie pagina 14

3 - 21 sEptEmBER 
Rigom foto expositie 
‘ouder worden in een feest’
Locatie: Bibliotheek heesch 

4 sEptEmBER 
Bijeenkomst van mEE en 
zorgbelang 
Locatie: heesch 

4 EN 11 sEptEmBER 
Vrije inloop avondsoos 
KBo heesch
Locatie: Zaal d’n herd in CC de Pas 
 
5 sEptEmBER 
dagtocht KBo heesch
Locatie: noord-holland 

9 sEptEmBER 
heesch presenteert
Locatie: Centrum heesch
Zie pagina 13 

tentoonstelling: 
jachtslot de Berkt
Locatie: kasteellaan 1 

NISTELRODE
13 auGustus - 20 oKtoBER 
Kaarverkoop Xploderz indoor
Locatie: Zaal ‘t tramstration 

28 - 29 auGustus 
cursus en workshop 
mandalatekenen
Locatie: Palmenweg nistelrode 

29 auGustus 
Kinderactiviteit – Koken
Locatie: natuurcentrum slabroek 

1 sEptEmBER 
cultuurcircus door de 
Bernhezer Kunstkring
Locatie: Maxend 18 

2 sEptEmBER 
ons muziekske
Locatie: Muziekkiosk 
Zeveneeuwenpark 
Zie pagina 12

5 sEptEmBER 
heemkundekring Nistelvorst, 
buurtavond
Locatie: heemhuis

7 sEptEmBER 
mandala & Reading
Locatie: Palmenweg 

8 - 9 sEptEmBER 
hKK Nistelvorst, 
tentoonstelling geschiedenis 
van de jacht
Locatie: heemhuis 

9 sEptEmBER 
straattheater op het terras
Locatie: eetcafé ‘t Pumpke 

Rommelmarkt 
Locatie: Over den dries 

11 sEptEmBER
zonneochtend
Locatie: Paviljoen 

15 - 23 sEptEmBER
45+ LipsGroen tennistoernooi
Locatie: tC telro 

LOOSBROEK
1 sEptEmBER 
Bernracer open air
Locatie: Feestplein Lunenburg 
Zie pagina 2

8 sEptEmBER 
Rommelmarkt in Loosbroek
Locatie: Parkeerterein Lunenburg

9 sEptEmBER 
Nationale ziekendag 
Locatie: st. servatiuskerk in 
Loosbroek
Zie pagina 12

HEESWIJK-DINTHER
31 auGustus 
smirnoff icE party 
Locatie: Café Zaal de toren 

Grand opening party, 
groep 8 t/m 15 jaar
Locatie: jongerencentrum i-Meet 

Eefje de Visser
Locatie: natuurtheater de 
kersouwe 
Zie pagina 10

1 sEptEmBER 
drie molen fietstocht
Locatie: heeswijk 

teerdag en Koningsschieten
Locatie: Gildehuis 

marcoV
Locatie: de kersouwe 
Zie pagina 5

2 sEptEmBER 
fanfare st. Willibrord: 
toer mee 
Locatie: CC Bernrode 

Kasteel heeswijk: Landkunst
Locatie: kasteel heeswijk 

japanse theeceremonie 
door een Geisha
Locatie: Fazanterie de rooie hoeve 

concert door Kees van 
houten en ina Boersma
Locatie: Abdij van Berne 

full moon special 
(opening van het seizoen)
Locatie: Café Zaal de toren 

7 sEptEmBER 
huub stapel
Locatie: natuurtheater de 
kersouwe 

7 EN 11 sEptEmBER 
proefles zumba en salsa
Locatie: Café zaal jan van erp

8 sEptEmBER 
corona Beachvolley Event 
Locatie: Plein 1969 

Veldslag jong Nederland hdL
Locatie: Veldstraat 
Zie pagina 2

BLØf
Locatie: natuurtheater de 
kersouwe 

9 sEptEmBER 
Bikers mtB trophy
Locatie: heibloemsedijk 
Zie pagina 14

Bezichtiging monumentale 
bomen en panden
Locatie: heeswijk  

VORSTENBOSCH
1 sEptEmBER
papier ophalen
Locatie: Buitengebied

2 sEptEmBER
fietscross - tractorrace
Locatie: tipweg

7, 8 EN 9 sEptEmBER
opening Kloosterkapel
Zie pagina 11


