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De kindervakantieweek is voorbij
Heel veel vrijwilligers hebben zich ingezet om voor de kinderen in onze kerkdorpen leuke activiteiten te organiseren. Voor de kin-
deren maakte het wisselvallige weer niet uit, zij amuseerden zich prima met spelletjes, bouwen, timmeren, rollenspellen, water en 
lekker eten. Onze fotografen waren erbij om mooie plaatjes te maken als herinnering. Kijk ook op www.mooiheesch.nl,
www.mooihdl.nl en www.mooinisseroi.nl voor meer foto’s. Wij wensen alle leerlingen een mooi en leerzaam schooljaar. 

Foto’s: Michel Roefs, Irma Bonte en 
Debby van Nistelrooy

in company

Loosbroek

Heesch

Loosbroek

Met nog ruim 5 weken voor de boeg zijn de genomineerden voor de 
felbegeerde ‘trofee’ Bernhezer Ondernemer van het jaar bekend:

Genomineerd voor Bernhezer Ondernemer van het jaar 2014:
HEERKENS GROENTE & FRUIT (NISTELRODE) • XRC SERVICES (NISTELRODE) • HOUTHANDEL VAN DER HEIJDEN (HEESCH)

Voor de jaarlijkse ‘aanmoedigingsprijs’ Beste jonge ondernemer van het jaar 2014:
AUTOROEL’S (HEESWIJK-DINTHER) •  BURO TWEEVOUD (HEESWIJK-DINTHER) • JOHNNIE & MIEKE’S DAGWINKEL (VORSTENBOSCH)

Wij feliciteren de genomineerden met het behalen van deze eervolle vermelding.
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VORsTeNBOscH - De Kloosterka-
pel begint aan het derde seizoen. 
Opnieuw staan er veel verschil-
lende en verrassende activiteiten 
op het programma. 

Donderdagavond 4 september is 
er een meditatie-uur van 20.00 tot 
21.15 uur onder begeleiding van 
emmy simons. De kosten hiervoor 
zijn € 7,50. sinds de jaren zestig 
kunnen mystieke stromingen zich 
in een grote belangstelling verheu-
gen. De aandacht was daarbij ge-

richt op het oosten, met yoga en 
Zenboeddhisme. Als we aan medi-
tatie denken, komt het woord Zen 
bij de meeste mensen op. 

emmy simons heeft Duits en theo-
logie gestudeerd en was als gees-
telijk verzorger werkzaam. Bij vol-
doende belangstelling zullen we dit 
meditatie-uur elke eerste donder-
dag van de maand herhalen.

Onze exposities mogen elke maand 
op veel belangstelling rekenen. 

In september beginnen we in het 
weekend van zaterdag en zondag 
13 en 14 september met de expo-
sitie Fotografie van Marja sterck. 
Beide dagen van 11.00 tot 17.00 
uur, gratis toegang.

Ook onze Yogagroepen kennen 
een goede bezetting. Op maandag 
15 september start Lea van den 
Bergh met haar yoga-lessen. elke 
maandagavond yoga van 18.45 tot 
19.45 en van 20.15 tot 21.15 uur. 
Info bij Lea 0413-342656.

Gerry Rooijakkers begint ook weer 
met haar yogalessen op dinsdag 
16 september 2014. elke dinsdag-
avond yoga van 19.00 - 20.00 en 
van 20.30 tot 21.30 uur. 

Info bij Gerry 0413-366032. Beide 
series yoga-lessen lopen door tot in 
december 2014.

Ook in dit nieuwe seizoen zullen 
wij u wekelijks informeren over het 
programma en de activiteiten van 
de Kloosterkapel. 

eten, drinken & uitgaan
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HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl - email: info@hbfoods.nl

Diepvries- & Versproducten

Kerkstraat 24- 5384 KC Heesch - www.hbfoods.nl - info@hbfoods.nl

Spareribs rijkelijk bevleesd
500 gram  Nu slechts € 2,49
Spareribs rijkelijk bevleesd
500 gram 

   Aktietopper!

culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel Vorstenbosch

Veel verschillende en verrassende activiteiten

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

Advertorial

 VELE LEKKERNIJEN IN ONZE EETWINKEL

en half jaar geleden zijn we van start gegaan met onze 
Eetwinkel. In die tijd hebben we al veel mensen mogen 

begroeten en naar tevredenheid een heerlijke kop koffie of een 
lekkere lunch mogen serveren. Mensen komen in de Eetwinkel 
op werkdagen voor een zelf samen te stellen broodje voor in de 
lunchpauze. Of ze nemen plaats aan onze gezellige eetbar of aan 
een tafeltje voor een smakelijke onderbreking tijdens het winkelen 
of de fietstocht. De kaart biedt veel lekkers. Denkt u bijvoorbeeld 

aan een goed gevulde 
kop soep en een 
broodje met beleg 
naar keuze of een 
heerlijke uitsmijter. 
We hebben onze 
kaart onlangs weer 
uitgebreid met een 
aantal lekkernijen, 
zoals de Surinaamse 

roti-rol, gevuld met o.a. kip, kouseband en 
aardappelen, voor de prijs van € 5,50. 

Ook heerlijk op een Italiaanse bol of een 
handgemaakt broodje is gehakte biefstuk, 
vers van Riny’s mes. We nemen de 
Limousin kogelbiefstuk, van uitstekende 
scharrelkwaliteit, deze wordt door Riny 
handmatig gehakt. We voegen daar verse ui-
snippers, verse peterselie en andere kruiden 
aan toe. Een heerlijke aanrader!

We verrassen u graag met telkens weer een 
andere smakelijke aanbieding, zoals nu:
een sparerib menu, met gepofte aardappel en 

salade voor de prijs van € 7,95 (ook mogelijk als meeneem-menu).

Ook diverse bedrijven in de regio Heesch hebben inmiddels 
kennisgemaakt met de uitbreiding van onze service en maken 
hiervan graag gebruik door broodjes te bestellen voor de lunch 
of een bijeenkomst. U kunt uw bestelling telefonisch of per mail 
plaatsen en we komen de bestelling op het gewenste tijdstip 
bezorgen.

Loopt u gerust eens binnen, u bent van harte welkom!

WIST u dat...

E

c
o
lu

m
n

Als u onze slagerij-/poelierszaak bezoekt, 
zijn mijn team en ik u graag van dienst.
Riny van Esch - ’t Dorp Heesch

Advertorial

Met wie hij ook samenspeelt en 
welke stukken hij ook speelt: trom-
pettist eric Vloeimans weet het pu-
bliek altijd voor zich te winnen. Dat 
hij dit jaar samen met die andere 
Nederlandse jazzgrootheid, de 
saxofonist Yuri Honing het podium 
deelt, geldt als extra aanbeveling – 
net als het feit dat hij zijn vakbroe-
ders van Gatecrash meebrengt. 
Het belooft een avond barstensvol 
avontuurlijke en sfeervolle jazz te 
worden. 
 
Staande ovaties
De muziek die Vloeimans, Honing 
en Gatecrash zullen brengen is 
zeker geen easy-listening. Des te 
meer is het een prestatie dat hun 
optredens tjokvol experiment en 
improvisatie steevast tot staande 
ovaties leiden.

Gatecrash is als een thuishaven 
voor Vloeimans. eens in de zoveel 
tijd steken ze de koppen weer 
eens bij elkaar. Het klikt hoorbaar 
tussen de mannen, ze zijn aan el-
kaar gewaagd. Gatecrash bestaat 
uit Jeroen van Vliet op de Fender 
Rhodes en andere klavieren; Gulli 
Gudmundsson bespeelt de bas en 
achter de drumkit zit Jasper van 
Hulten. samen gaan ze van sfe-
risch zacht naar pittig uptempo 
knalwerk met electronica. Alles 
even catchy als ongrijpbaar.
Het concert in De Kersouwe be-
gint om 21.00 uur. entree € 17,50. 
Info: www.kersouwe.nl.

eric Vloeimans en Yuri 
Honing in de kersouwe

HeesWIJK-DINTHeR - Wat veel politici niet lukt, krijgen jazzmusici 
voor elkaar: het maken van iets moois door samen te werken. Het Yuri 
Honing Acoustic Quartet zet de toon voor een muzikaal avontuur, dat 
Eric Vloeimans met Gatecrash na de pauze zal vervolgen. Twee concer-
ten op één avond, op zaterdag 30 augustus in De Kersouwe. 

lunch
diner
borrel
terras
feestje
open ma t/m zo 

van 10.00 tot 23.00 uur
www.bomenpark.nl

0412 473074

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

Er is maar één ding ergerlijker dan een vrouw die 
kan koken en het niet wil, en dat is de vrouw 

die niet koken kan en het toch doet.

Robert Frost
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Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse 
belevenissen.

PLaNKENKoortS

Ik hoorde het geroezemoes in de zaal, terwijl ik aan het wachten was 
in de coulissen. Mijn hart begon nog harder te bonken in mijn keel 
en het zweet brak me aan alle kanten uit. Over tien minuten mocht ik 
mijn debuut maken in het theater. Een volle zaal vol medescholieren 
en ouders die vol verwachting waren om mij op mijn bek zouden 
zien gaan. Dit kon alleen maar fout gaan, was mijn volle overtuiging. 
Waarom dacht ik ook alweer dat ik hier goed in zou zijn? Zo’n 
podium maakt echt niet ineens die artiest in me los. Had ik maar ‘nee’ 
gezegd tegen de regisseuse toen ze me de hoofdrol van dit toneelstuk 
aanbood. De rol van boom op de achtergrond was ook nog vacant 
geweest. Had die dan gekozen, stommerik.

De reacties na afloop van de voorstelling waren over het algemeen 
positief. Van dat anderhalf uur trillende been van me hadden ze niets 
gemerkt en dat ik twee keer een hele lap tekst had overgeslagen ook 
niet. Dat ik af en toe wat haperde, omdat ik het zuur moest wegslikken 
uit mijn keel, was niet storend volgens mijn klasgenoten. Ze hadden 
de indruk dat ik plezier had in het toneelspelen en ontspannen op het 
podium stond. 

Ik durfde niet te zeggen dat ik me nog nooit zo onzeker en ongelukkig 
had gevoeld als in de afgelopen twee uur. Ik had veel gelezen over 
acteurs en cabaretiers die schreven dat plankenkoorts normaal was, 
maar dat, als je eenmaal op dat podium stond, het als sneeuw voor de 
zon verdween. Sterker nog, je wilde daarna alleen maar meer optreden 
om dat euforische gevoel opnieuw te beleven. 

Dat moest vast een promotiepraatje van theatermakers zijn, dacht ik, 
zeker te weten. Want zo beroerd als ik me in de afgelopen twee uur 
gevoeld heb, dat gun je niemand. Plankenkoorts is een Ice Bucket 
Challenge waardig. 

Column
D’N BLIEKER

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

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

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

Welkom!

Wij zijn uw bank.
Rivez Assurantiën & Risicobeheer BV
Weijen 19 A
5388 HL Nistelrode
T 088-8000902
E info@rivez.nl
I www.rivez.nl

TOON: ‘Home of Hope’ met als doel; 
de kinderen weer een thuis te geven’
Met een parochie van 40.000 mensen op 5 hectare grond blijft er veel werk te doen

Toon (72) heeft met twee colle-
ga’s, een pater van 45 jaar (Duitse) 
en een broeder van 40 (Poolse), 
de leiding over een parochie in 
Lusaka. Ze spreken alle drie de taal 
van de bevolking en staan hierdoor 
‘tussen’ de mensen. De straatkin-
deren van de sloppenwijken, gren-
zend aan hun terrein – hun thuis 
- zijn de grootste zorg. Wanneer 
deze kinderen vanuit de bush naar 
de ‘stad’ komen, wordt hun situ-
atie vaak nog schrijnender dan die 
al was. Zijn ze er nog maar kort, 
dan is er nog een kans om de kin-
deren eruit te krijgen en ze weer 
naar huis te kunnen brengen. 

Deze kinderen - van 9 t/m 15 jaar 
- zijn liftend naar de stad geko-
men, sommige zijn ziek (hiv), heb-
ben geen thuis meer of zijn thuis 
verwaarloosd. De broeder gaat de 
straten op, waar zo’n 40.000 men-
sen wonen op een terrein van vijf 
hectare en zoekt naar nieuwe jon-
geren, de mensen kennen hem en 
kunnen de nieuwelingen vaak wel 

aanwijzen. “Het eerste verhaal dat 
ze vertellen is nooit waar, maar hij 
probeert ze mee te nemen naar 
Home of Hope st. Lawrence, zodat 
ze daar opgevangen kunnen wor-
den, te eten krijgen en naar school 
kunnen. Intussen kunnen wij gaan 

zoeken naar de ouders, naar hun 
thuis. 

Basisschool
Onze opvang wordt als een van de 
beste beschouwd in de omgeving. 
We zijn geen weeshuis, maar echt 
een ‘Home of Hope’, met als doel 
de kinderen weer terug bij hun fa-
milie te krijgen of groot te brengen 
tot ze gaan werken.” Toon is te-
recht trots op deze werkwijze, die 
een dankbare taak geworden is. 
De succesverhalen; daar doen ze 

het voor. Helaas gaat het ook an-
ders, zoals zo’n 40% van de kin-
deren die weer weglopen naar de 
sloppenwijken. Naast zo’n vijftig 
straatkinderen die worden opge-
vangen, krijgen 1300 leerlingen 
hier hun basisonderwijs aangebo-
den en daarmee hoop voor de toe-
komst. 

Toon van Kessel mag weer twee 
jaar door, zijn gezondheid is goed: 
“Zolang ik het leuk vind en ik nog 
iets kan betekenen - op sociaal, 
godsdienstig vlak of op wat voor 
wijze dan ook - blijf ik het doen. 
Ik kom over twee jaar weer terug 
voor de gezondheidscheck”, be-
sluit Toon. 

In ‘Op de koffie bij... Toon van 
Kessel’ op www.mooinisseroi.nl 
leest u meer over Toon zijn werk, 
o.a. hoe zijn dagen ingedeeld zijn. 

Wilt u doneren: ga naar 
www.stlawrencehomeofhope.org 
of www.lundazi-adoptieplan.nl.

VORsTeNBOscH - Toon van Kessel uit Vorstenbosch gaat op 1 september weer terug naar Home of Hope 
St. Lawrence in Lusaka - Zambia. Al lijkt het op Google Earth maar een steenworp afstand, het is ruim acht 
uur vliegen. “Toch lijkt het niet meer zo ver, door communicatiemogelijkheden als skype, mail en telefoon”, 
vertelt Toon, die afgelopen maand bij familie in Vorstenbosch verbleef. Hij kwam voor de gezondheidscheck. 

‘HET EERSTE VERHAAL 
DAT ZE VERTELLEN IS 
NOOIT WAAR’

Toon van Kessel weer even in Vorstenbosch, twee klikken van Zambia vandaan

Ik ben er bij! 
Annelies Aarts

in company

Lid van de jury 
klankbordgroep en bezoeker 
van het Bernhezer Business 
Event

4 oktober

WAAROM DACHT IK OOK ALWEER DAT IK 
HIER GOED IN ZOU ZĲ N

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

from A to Beautiful

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

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

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

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

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

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

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

UDeN – Mensen die borstkanker hebben of 
hebben gehad, worden donderdag 4 sep-
tember weer hartelijk ontvangen door vrij-
willige ervaringsdeskundigen in ziekenhuis 
Bernhoven, locatie Uden.

elke eerste donderdag van de maand krij-
gen zij de gelegenheid om met lotgenoten 
onderling te praten en ervaringen uit te wis-
selen. De bijeenkomst wordt gehouden in 

een van de vergaderruimtes van Bernhoven van 10.00 tot 11.30 uur. 
Aanmelden is niet nodig, de toegang is gratis.

health, Beauty, Care

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

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

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

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

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

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

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

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

HeLP! Mijn zoon/dochter
gaat scheiden…

Het valt niet mee als uw kinderen gaan scheiden. Misschien bent u wel veel gaan houden van uw schoonzoon 
of -dochter, maar het kan ook best zijn dat u hem/haar liever ziet gaan dan komen…
Toch is het nooit fijn als uw kind ongelukkig is en als er kleinkinderen zijn, is het al helemaal ellendig. De klein-
tjes hebben verdriet en moeten wennen aan de nieuwe situatie. De kindjes zijn loyaal aan papa èn mama, 
willen naar allebei de opa’s en oma’s.
Uw kind weet zich geen raad, moet in veel dingen een stap achteruit doen: een kleiner huis, meer werken, 
minder geld, veel zorgen. U wilt best af en toe inspringen, de kinderen opvangen of andere hulp bieden, maar 
ongewild raakt u betrokken bij de conflicten. 
Wat kunt u beter wel doen? en wat niet? Hoe stelt u zich op?

Meer weten? 
Nellie Timmermans
informatie-ochtend Interpunctie
Veghel, smientdonk 2
www.interpunctie.nl
tel. 0413-310795
06-21592435.

Advertorial

Vrijdag 5 september
 van 10.00 - 12.00 uur

Kosten € 6,- per persoon
Echtpaar € 10,-

Opgeven: info@interpunctie.nl
of telefonisch

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs
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Last minute 
10% korting
Download nu het 
inschrijfformulier op 
www.magneticbrabant.nl

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

Cursus 
All Round 
Nagelstyliste

HEESWIJK-DINTHER: Op woensdag 
3 en zaterdag 6 september van 
10.00 tot 11.30 uur kun je een 
kennismakingsbijeenkomst volgen 
over de Training Eigenwijs Creatief. 
Deze is vrijblijvend en er zijn geen 
kosten aan verbonden.

De Training Eigenwijs Creatief is gericht 
op persoonlijke groei en het ontwikkelen 
van creativiteit. Tijdens de training krijg 
je concrete tools aangereikt om ideeën en 
oplossingen te bedenken en die wellicht 

ook uit te voeren. Op je eigen wijze creatief denken en handelen geeft je 
uniciteit, waarmee je je onderscheidt van anderen en het is leuk om te 
doen. 

De beste ambassadeurs zijn de mensen die de training gedaan hebben 
en zij omschrijven hun ervaringen als volgt: ‘Ik vind deze training erg 
interessant en leerzaam’, ‘een andere manier van denken en handelen’, 
‘het heeft leuke effecten’, ‘het heeft mij inzichten opgeleverd’, 
‘ik heb blokkades overwonnen’, ‘het zet mij aan tot acties’, ‘ik heb de 
wisselwerking met elkaar als zeer waardevol ervaren’, ‘ik ben positiever 
geworden’ en ‘een echte aanrader’. 
Voor de Training Eigenwijs Creatief kom je 10 weken 1x per week bij 
elkaar in een kleine groep van gemotiveerde mensen die op zoek zijn naar 
creativiteit, ideeën, inspiratie en aanmoediging. 

Meer informatie kun je vinden op de 
website www.eigenwijscreatief.nl 
of via www.wininwerk.nl.
Aanmelden voor de kennismakings-
bijeenkomst per e-mail 

info@wininwerk.nl of telefonisch 06-18174224, het aantal 
plaatsen is beperkt. Heb je vragen of ideeën laat het mij weten.

KEnnISmAKEn: 
TRAINING CREATIEF DENKEN

Advertorial

Tot ziens,

Raadhuisstraat 16 - Heeswijk-Dinther - 06-18174224

een echte aanrader

De pessimist ziet moeilijkheden in elke mogelijkheid.
De optimist ziet mogelijkheden in elke moeilijkheid.

-Winston Churchill-

Arno de Hommel
Burgemeester Woltersstraat 61

5384 KT Heesch
06-52643454
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

tip van de bakkers:U kunt ook bestellen in onze webshop!

geldt van 21 t/m 27-8-2014

tips van de bakkers:

Taartje van de maand september

sinaasappel/mango,
5-6 personen                                  € 7,95

Pizzastok, Lekker zonder vlees. 

Een beetje pittig met paprika, tomaat, ui, kaas.  

2,95       € 2,95

geldt van 21 t/m 27-8-2014

Bij aankoop van
2 broden naar keuze

4 eierkoeken

1,00
normaal  2,60

ook lekker 
bij een kopje 

nestcafé
onze eierkoeken 
ruiken heerlijk!
en ze smaken      
   naar meer

zorg datje 
er als de kippen 

bij bent bent

Fijn u allemaal weer terug te zien na de vakantie. Weer aan het werk en 
back to school. Voor alle harde werkers hebben wij het ideale tussendoortje; de eierkoek. 
U denkt misschien “een eierkoek… die haal ik overal”.  Dat klopt, maar u haalt niet 
overal lèkkere eierkoeken. De smaak en smeuïgheid van onze eierkoeken, daar eten 
de kinderen, maar u ook, de vingers bij op. U kunt ze goed  bewaren 
want ze blijven lang mals.

Fijn u allemaal weer terug te zien na de vakantie. Weer aan het werk en 
back to school. Voor alle harde werkers hebben wij het ideale tussendoortje; de eierkoek. 

allemaal terug op ’t nest…
Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490 • www.decozonwering.nl

Showroom open: vr. 13.00 - 18.00 uur, za. 10.00 -15.00 uur. Ma. t/m do. op afspraak.

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

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

bijzonder fotoboek buurtvereniging brodol
Opgericht in 1974 bestaande uit de straten Brouwersstraat en Den Dolvert

In het boek is te zien dat er in de 
buurt een aantal mooie, grote hui-
zen staan. “Twee huizen dienden 
vroeger als brouwerij. Vandaar ook 
de naam Brouwersstraat”, vertelt 
Jan over de straat waar vroeger 
nog een tramlijn liep. 
“Vroeger kon men met de tram 
van Den Bosch naar Veghel. De 
tramlijn liep door onze buurt”, ver-
telt hij, terwijl hij met zijn vinger 
naar de tramrails op de foto in het 
boek wijst. 

Jan was bezig met het maken van 
een fotoboek, maar stuitte zo nu 
en dan op een stukje geschiedenis. 
“Zo ben ik erachter gekomen dat 
er van de vele boerderijen in deze 
buurt nog maar één daadwerkelijk 
dient als boerderij. 
en de huisnummers rondom het 
standbeeld op Den Dolvert lopen 
chronologisch in plaats van één, 
drie, vijf, etcetera. Waarom dat zo 
is, weet ik niet.”

Hanegraaf
Op de eerste pagina van het boek 
staan de namen van de eerste le-
den van Brodol vermeld. “Harry 
en Mien Hanegraaf en Riek van de 
Wijst-Hanegraaf zijn de enige le-
den die vanaf het begin lid waren 

van de buurtvereniging en nu nog 
steeds lid zijn”, vertelt Jan. 

“De naam Hanegraaf komt ook 
veel voor in deze buurt. er wonen 
hier vijf gezinnen waarin iemand 
woont van de familie Hanegraaf.”

Het fotoboek is gratis voor leden 
van de buurtvereniging en is daar-
naast in zeer beperkte mate te 
koop voor € 5,-. 

Meer informatie: Jan Burger
www.brodol.nlJan, Henk en Stijn tonen het nieuwe boek Tekst: Matthijs van Lierop

heeSWIJK-DInTher – “Ik heb alle bewoners van de buurt, leden en niet-leden, een e-mail gestuurd waarin 
ik hen vroeg een foto en een stukje tekst op te sturen van zichzelf. Daarnaast heb ik zelf een aantal foto’s 
van huizen gemaakt”, legt Jan Burger, die zelf al 32 jaar in de Brouwersstraat woont, uit. Enkele maanden 
heeft hij samen met Stijn van der Doelen gewerkt aan het 56 pagina’s dikke fotoboek. “Bijna iedereen heeft 
meegedaan.”

‘VROEGER KON MEN MET DE TRAM VAN DEN 
BOSCH NAAR VEGHEL. DE TRAMLĲ N LIEP 
DOOR ONZE BUURT’

GROTE BRADERIE
LIVEMUZIEK
KOOPZONDAG   

ZONDAG 

SEPTEMBER
van 11.00 tot 17.00 uur14

GRATIS TOEGANG

UITVERKOOP

John F. Kennedystraat 3a - 5384 GA Heesch - 0412-474773 - www.fayashop.nl

Hartelijk welkom

AUGUSTUS
EN 

SEPTEMBER

Decoratie-, Relatie- en Feestartikelen
Faya Shop

TE 
HUUR

ALLES MOET WEG
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Riet van Grinsven
 
Oud-wijkverpleegster van Heeswijk-Dinther, Riet van Grinsven, is 
op 2 augustus jl. op 84-jarige leeftijd overleden. Vanaf 1963 ging 
Riet als wijkverpleegster  aan het werk. In de beginjaren op haar 
fiets en later in haar Deux Chevaux reed ze haar wijk.

Met haar kennis en kunde verwierf Riet veel respect bij haar  
patiënten. In Heeswijk-Dinther spreekt men dan ook nog altijd 
met lof over zuster Van Grinsven.

Op 6 augustus hebben we afscheid van Riet genomen met een 
heilige mis en haar daarna  te rusten gelegd op de parochiële be-
graafplaats in haar geboortedorp Sint-Michielsgestel. 

De Abdij van Berne heeft een grote rol gespeeld in Riet haar le-
ven. Soms  wat moeizaam, maar wanneer Riet nog  enigszins kon, 
woonde ze er een mis bij. 

Daarom hebben we voor de Abdij gekozen om Riet in haar ge-
liefde dorp Heeswijk-Dinther te gedenken tijdens de eucharistie-
viering van zondag 31 augustus  om 10.30 uur.

Een samenzijn waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

IN MEMORIAM

Zich bewust van zijn naderende einde en in volledige aan-
vaarding hiervan, hebben wij verdrietig maar met mooie 
herinneringen afscheid genomen van mijn lieve man, onze 
vader en opa

Piet de Mol
Petrus Lambertus

echtgenoot van

Mien de Mol-Smits

✩ 3 oktober 1929      Nistelrode      ✝ 21 augustus 2014
 
 Mien, kinderen en kleinkinderen

De Hoef 11, 5388 EK Nistelrode 

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor alle liefde, zorg en 
aandacht die wij hebben mogen ontvangen.

HeescH - Stef Hanegraaf (74) en 
Ria Hanegraaf-van Lokven (72) uit 
Heesch waren 31 juli vijftig jaar 
getrouwd. Samen hebben ze dat 
op 24 augustus gevierd met vrien-
den en familie.

stef en Ria woonden tot 1998 aan 
de Vinkelsestraat 54. Daarna zijn 
ze in dezelfde straat verhuisd naar 
nummer 25. Ze kregen twee doch-
ters, een zoon en vier kleinkinde-
ren. stef fietst veel, zwemt en gaat 
sporten. Ria is graag thuis aan de 
gang en past graag op de kleinkin-
deren. samen zijn ze vaak te vin-
den in de kringloopwinkel van hun 
zoon. Daar verzorgt Ria de kleding 
terwijl stef graag met de klanten in 
de weer is.

Gouden bruidspaar Hanegraaf-van Lokven

Na verschillende jaren verkering 
te hebben gehad, trouwden ze op 
22 augustus 1964 en gingen in 
Heesch wonen, waar ze tot op de 
dag van vandaag nog wonen. Ze 
kregen drie kinderen, twee zonen 
en een dochter. 

Jan werkte als chauffeur, eerst op 
de vrachtwagen, later op de bus. 
Fien deed het huishouden. Inmid-
dels hebben ze acht kleinkinderen. 
Ze zijn vaak langs het sportveld te 
vinden, waar ze komen kijken naar 
het sporten van de kleinkinderen, 
ze fietsen graag en wandelen re-
gelmatig. 

Jan doet vrijwilligerswerk in De Pas, 
Fien puzzelt graag en speelt spelle-
tjes op de iPad. Af en toe gaan ze 
nog op vakantie naar estland, waar 
hun middelste zoon woont.

Gouden bruidspaar Wassenaar-van de Heuvel
HeescH - Jan en Fien Wassenaar-van de Heuvel leerden elkaar kennen 
tijdens een dansavond in Berghem. Jan kwam uit Lisse en lag gelegerd 
op de kazerne in Grave. Fien kwam uit Berghem. 

Bertha, geboren en getogen in 
Heesch, had heimwee en zo ver-
huisden zij naar de Witte Molen-
weg in Heesch. Hier werden nog 

een zoon en twee dochters gebo-
ren.
Piet werkte bij Bergoss tapijt, maar 
toen het daar niet goed ging werd 

zijn dienstverband na 34 jaar be-
eindigd. Vervelen deed hij zich ech-
ter niet, hij had immers een grote 
groentetuin, repareerde fietsen en 
was vaak bij HVcH te vinden, zo-
wel als trainer en als coach.

Welkom
Bertha was de spil van het gezin. 
Zij was altijd thuis als de kinderen 
uit school kwamen, een kopje thee 
en iets lekkers stonden dan al klaar. 

Met zo’n groot gezin was het altijd 
druk in huis en ‘s avonds met het 
avondeten werd er vaak nog een 
bord bijgezet: er bleef altijd nog 
wel iemand mee-eten. Iedereen 
was welkom of ze nou wilden mee-
eten of slapen, het kon allemaal.

Het stel heeft 44 jaar met veel ple-
zier aan de Witte Molenweg ge-
woond, maar inmiddels op leeftijd, 
werd het huis te groot voor hun 
tweetjes en zijn ze naar de Heel-
wijkstraat verhuisd. 

Hier hebben zij hun draai inmid-
dels goed gevonden, ze gaan nog 
graag fietsen, buurten en ook 
bingo is favoriet. Verder genieten 
ze nog volop van hun kinderen en 
kleinkinderen.
De jubileum trouwdag hebben ze 
met familie en vrienden thuis en bij 
XieXie van Heeswijk gevierd.

Diamanten bruiloft in Heesch
Piet van Amstel en Bertha van Amstel-Buters

HeescH - Zestig jaar geleden zijn Piet en Bertha getrouwd in de Petrus-
kerk in Heesch. Zij gingen wonen in de Kortfoortstraat in Oss. Na vijf 
jaar verhuisden zij naar de Karel Doormanstraat, inmiddels was het ge-
zin uitgebreid met drie zonen.

Piet en Berta van Amstel-Buters onder de ereboog Foto: Ad Ploegmakers

Ria en Stef Hanegraaf-van Lokven  Foto: DMBK

Fien en Jan Wassenaar-van de Heuvel Foto: Marcel van der Steen

BernhezefamilieBerichten

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

Bovendien hebben wij een extra service
Als u een familiebericht in de DeMooi-
BernhezeKrant plaatst, wordt deze auto-
matisch doorgeplaatst op onze site met 
familieberichten: 
www.bernhezefamilieberichten.nl. 

Het bericht blijft hier gedurende langere 
tijd op staan en het biedt mensen 
de mogelijkheid een bericht voor u 
achter te laten op de site. 
U kunt kiezen of u de tekst zelf 
aanlevert of door ons laat maken. 

U kunt ook een afbeelding aanleveren van een 
kaart die uw familie-bericht al bevat. Laat u eens informeren over de 
mogelijkheden. T. 0412 795170. 
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 29 augustus t/m 4 september

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

VINKENWEEK

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

Blinde vinken 4 +1 gratis
Slavinken 4 +1 gratis
Rundervinken 4 +1 gratis

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

info@ceelengroentefruit.nl

Groot assortiment rauwkost salades

Frieslanders (aardappels) 5 kilo € 1,95
Bospeen per bos € 0,98
Appels (nieuwe oogst) per kilo vanaf € 0,75

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

Van Mook

Maashorster 
Speltbrood 

2e nu voor

dus 2 
voor

1,00

2,85

Voorgebakken 
Speltstokbrood

 
nu 

2 stuks

Appel 
citroentaartje 

6-8 personen

Frisse citroen & appels 
uit de streek

Speltkoekjes   

nu

Nieuw! Nieuw!

2,95

6,95

1,95

Nieuwe oogst Spelt uit de Maashorst. 
Proef de Maashorst met onze heerlijke streekproducten

‘t Dorp 22 HEESCH   Tel: 0412 47 49 97

‘t Dorp 22 HEESCH         Tel: 0412 47 49 97

Kinderschoenen
 nu 20% tot 50% korting

Op alle modellen!!!

De scholen zijn 

weer begonnen

Nieuw in Heesch: shades of 
colour tatoeages & piercings

De tattoostudio is helder en licht 
en de behandelingen zijn GGD 
goedgekeurd. De professionele 
tattoo-artiesten werken volgens 
de richtlijnen voor hygiëne die gel-
den voor het zetten van tatoeages, 
piercings en dermal anchors (der-
mals) en voeren hun vak met pas-
sie uit. 

Van ‘Old school’ tot modern en 
van klein naar groot worden de 
tattoos en alle piercings gezet bij 
mensen vanaf 16 jaar. Tot 18 jaar 

wordt vereist dat er goedkeuring 
en begeleiding is door één van de 
ouders of een voogd. 

De geschiedenis van het tatoeëren 
gaat terug tot in de verre oudheid. 
er zijn 2000 jaar oude mummies 
gevonden die van tattoos waren 
voorzien, maar ook onze eigen 
Prins Bernhard had een tatoeage 
in de vorm van het esculaapteken. 
De crew members willen hun pas-
sie voor het vak graag aan ieder-
een vertellen. De deur van de Tat-

toostudio staat dan ook altijd voor 
iedereen open, voor informatie bij 
een kopje koffie, voor het maken 
van een afspraak, voor het bespre-
ken van de mogelijkheden of voor 
het laten maken van het ontwerp 
naar eigen idee. Geen eigen idee? 
Het team heeft meer dan 100.000 
afbeeldingen in diverse tradities en 
heel veel lettertypes beschikbaar 
om aan jouw wens tegemoet te 
kunnen komen. 

De Tattoostudio in de Julianastraat 
onderscheidt zich van andere tat-
too- en piercingshops door de 
openheid die zij uitstraalt. Niet 
alleen in de studio is het licht en 
schoon, ook de buitenkant heeft 
een open karakter. Open en uit-
nodigend, net als de mensen die 
er hun kunst uitvoeren. Loop eens 
binnen en laat je voorlichten over 
wat tattoos betekenen en waarom 
piercings gezet worden. Ook zon-
der plannen of een afspraak ben je 
welkom in de Tattoostudio.

Openingstijden  
di/vr  12.00 – 21.00 uur
za  10.00 – 17.00 uur

Shades of Colour
Julianastraat 3
5384 KG Heesch
0412-745001
www.shadesofcolour.nl
facebook.com/
shadesofcolourheesch

HeescH – Shades of Colour Tatoeages & Piercings opende zaterdag 23 augustus haar deuren in de Juliana-
straat 3 in Heesch. Tussen 10.00 en 17.00 uur kon men er terecht voor de feestelijkheden. Hoewel er geen 
demonstraties waren die dag, konden de bezoekers wel de resultaten van hun werk bewonderen, informatie 
vragen en – beter nog – een afspraak maken voor een tatoeage of piercing met 30% korting. De actie loopt 
nog tot en met 6 september.

Advertorial

Yvonne, Theo, Liesbeth en Patrick 
 Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

Abdijstraat 38 - Heeswijk-Dinther
0413-292507  /  06-18685770

Zomers 
Toiletwagenverhuur

Twee verschillende 
toiletwagens

1 grote
€ 250,-

1 kleine
€ 150,-
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Love life, fight cancer!

swim To Fight cancer wordt geor-
ganiseerd door een jonge eigenzin-
nige stichting, die wil laten zien dat 
de strijd tegen kanker resultaat op-
levert. Fight cancer wil jongeren be-
wust maken van de noodzaak van 
kankerbestrijding en preventie. Het 
doel is om een beweging te creëren 
tegen kanker onder jongvolwasse-
nen, door samen te vechten voor 
een wereld waarin kanker geen do-
delijke ziekte meer hoeft te zijn! 

In ons bedrijf zijn we al vaak met de 
ziekte kanker geconfronteerd. We 
hebben meer dan eens gezien wat 
een enorme impact deze akelige 
ziekte heeft. Op de persoon zelf en 
op zijn of haar omgeving. Vorig jaar 
overleed de moeder van een werk-
neemster op veel te jonge leeftijd. 
Het staat zo dicht bij ons, dat ik me 

hierbij als bedrijf maatschappelijk 
betrokken voel en mee wil vechten, 
samen met mijn jonge team.
een op de drie mensen krijgt kan-
ker! In 1946 was slechts 25% na 
vijf jaar nog in leven, op dit mo-
ment is dat 61%. 
We zijn er dus nog lang niet en 
daarom is wetenschappelijk on-
derzoek en preventie zo belang-
rijk! Fight cancer heeft ervoor ge-
kozen om fellows te steunen. een 
fellowship is een beurs voor jonge 
talentvolle artsen en onderzoekers, 
voor een meer individuele behan-
deling of een betere kans op gene-
zing met minder bijwerkingen. en 
dit is niet onmogelijk, maar kan niet 
snel genoeg gaan. 

Wat gaan we doen?
Op 14 september gaan we met vier 

teamleden de strijd aan tegen het 
water van de singelgracht en de 
stadsdommel in Den Bosch. We 
proberen natuurlijk zoveel mogelijk 
geld in te zamelen voor dit goede 
doel. We zetten wekelijks acties in 
en doneren van elke behandeling 
een klein deel. Ook leveranciers 
werken mee aan deze acties. Neem 
voor interesse contact op over lo-
pende acties, of volg via facebook-
pagina Medi spa Annelies of op 
twitter Medi spa Annelies. Draagt 
u kankerbestrijding ook een warm 
hart toe? Dan waarderen wij uw 
donatie enorm via: www.swimto-
fightcancer.nl/MedispaAnnelies

Op deze site kunt u via mijn blog 
de vorderingen bijhouden van de 
voorbereidingen. 
Annelies Aarts

VORsTeNBOscH - Bovenstaande woorden hebben precies de impact om door geraakt te worden. Medi Spa 
Annelies gaat zich inzetten voor meer onderzoek naar genezing van kanker, door deelname aan het evene-
ment Swim to Fight Cancer.

Trainen voor de ‘Swim’ Foto: Jan Gabriëls

TOT 20% KORTING 
op gebruikte E-Bikes.

Volop gebruikte E-Bikes met aantrekkelijke 
kortingen en 6 maanden garantie.

Kijk ook op www.jackmartens.nl

OPRUIMING
 GEBRUIKTE E-BIKES

Laar 27 - 5388 HB  Nistelrode - Tel: (0412) 61 12 31

DaNK JE WEL!

De laatste maanden is het aan 
niemand ontgaan dat, hoewel een 
land ver weg is en de conflicten 
onduidelijk zijn, alles ineens angstig 
dichtbij komt. Oekraïne was ver, maar 
door de tragische vliegtuigramp kwam 
het angstig dichtbij. We zien daardoor; 
niets en niemand is ver weg. Dagelijks 
flitsen de beelden voorbij over 

oorlogen in Gaza, syrië, soedan de Is. Iedere dag zien we met 
eigen ogen de haat tussen volkeren, landen en bewegingen, zich 
zogenaamd baserend op God en godsdienst. Ook de dodelijke 
ziektes zijn nog steeds niet de wereld uit: malaria, aids, ebola.
De verleiding is inderdaad groot bij de pakken neer te zitten en 
toe te geven aan moedeloosheid. Ook zie je ‘donor fatigue’; een 
verschijnsel waarbij mensen niet meer geven aan goede doelen. 
Hoe dikwijls lees je het niet en hoor je niet op de televisie: 
Afrika, het mislukte continent, tonnen geld hebben we er naar 
toegedragen en kijk eens hoe ze met elkaar vechten soedan, 
congo, Mali. 
Alle ellende is er nog: straatkinderen die nog bedelen, de mensen 
die nog dagelijks sterven aan aids en nu die ebola. Frustrerend.

De grote en kleine successen
Ik ben meer dan 45 jaar in Zambia, we zie al deze dingen, maar 
ik zie vooral dingen waar niemand over schrijft, waar geen 
documantaires van worden gemaakt. De mooie dingen, de 
hoopgevende feiten die plaatsvinden.
-  een Mandela die na al zijn pijn bij machte is een heel land tot 

verzoening en vergeving te brengen.
-  Ik zie de gezichten van al die aidspatiënten die weer hoop 

hebben te leven en niet meer ten dode opgeschreven zijn, want 
nu zijn er medicijnen.

-  De 140 weeskinderen die ieder jaar hun lagere school succesvol 
kunnen afsluiten, al 15 jaar lang.

Dit zijn de grotere successen, maar er zijn duizenden kleine succes-
verhalen.

Drie jaar geleden arriveerde ik op het vliegveld van Lusaka, 
iemand tikte me op de schouder. John Tembo een jongen die 
als eerste door ons gesponsord werd naar school te gaan. Ik 
vertelde hem dat ik zojuist met de KLM vlucht was gearriveerd. 
“Weet ik”, zei hij, “ik heb zelf jullie vliegtuig geholpen te 
landen, ik ben nu de verantwoordelijke in de verkeerstoren.”

In Januari zocht ik in het academisch ziekenhuis van Lusaka 
naar een zieke van onze parochie. Het hoofd van de afdeling 
kwam naar me toe. “Pater Toon wie zoek je? Ken je me 
nog? Ik ben Ester Nyalazi, een van de weeskinderen die jij 
gesponsord hebt naar school te gaan. Ik ben getrouwd en mijn 
man was ook een van de weeskinderen van jouw adoptieplan.”

er gebeurt in Afrika veel meer dan wij kunnen vermoeden, niet 
ineens en spectaculair, maar dag na dag. er is een spreekwoord in 
onze taal dat zegt: Pang’ono pang’ono ndi mtolo.
en dat betekent: Riet om een nieuw dak te bouwen, wordt stengel 
voor stengel gekapt, niet allemaal in een grote slag.
er zijn veel zieken die genezen, levens die geraakt, handen die 
gereikt worden. Veel mensen vinden weer een houvast in hun 
leven en nieuwe energie om verder te gaan.
Waarom werk ik nog steeds met zoveel plezier in Afrika? Niet 
omdat ik sterk ben of heilig; niet omdat ik naïef ben en niets zie. Ik 
ben nog in Zambia omdat ik zie hoeveel geluk er geboren wordt, 
hoeveel vreugde er beleefd wordt en hoe belangrijk het is daar 
samen voor te werken. 
 
Hartelijk bedankt jullie allemaal.

Column
PATER TOON VAN KESSEL

Links de sloppenwijken en rechts Home of Hope Sint Laurens

GROTE BRADERIE
LIVEMUZIEK
KOOPZONDAG   

ZONDAG 

SEPTEMBER
van 11.00 tot 17.00 uur14

GRATIS TOEGANG

collecte 
bevolking 
Filipijnen
NIsTeLRODe – Tot en met 30 au-
gustus collecteert Stichting van 
Mens tot Mens in Nistelrode. Een 
groep vrijwilligers gaat langs de 
deuren om geld op te halen voor 
de kansarme bevolking van de Fi-
lipijnen.

De opbrengst van de collecte wordt 
geheel en uitsluitend gebruikt om 
het vervoer van hulpgoederen 
naar de Filipijnen te bekostigen. 
Hoe meer geld er met de collecte 
opgehaald wordt, hoe meer dozen 
met hulpgoederen naar de Filipij-
nen verscheept kunnen worden..

Voor meer informatie over de 
stichting kijk op: 
www.vanmenstotmens.com.



Woensdag 27 augustus 2014 9
  

uilt eauty

Gym
2.0

6 voor 4
6 maanden � tness, 4 maanden betalen*

Sporten bij een gezellig en professioneel sportcentrum

Wij bieden geen concept, maar investeren 
persoonlijke aandacht, tijd en moeite in onze leden

Wil je eerst kennismaken, proe� es is gratis
voor � tness, krav maga, gladiator, cardioboxing, 

kids weerbaarheidstraining 
Binnenkort zumba, bootcamp, pilates

We zijn nog in opbouw dus het aanbod wordt groter
* Informeer naar onze voorwaarden

Toen René bij Royal IHc hoorde 
van de plannen om een team te 
vormen, was zijn keuze snel ge-
maakt. Ook Robert-Jan, Thieu en 
Herman waren snel overtuigd van 
de ‘kans van hun leven’. 
Vanaf 31 augustus halen de man-
nen het beste uit zichzelf tijdens de 
1250 km lange tocht die gaat van 
Italië naar Nederland, via klassieke 
bergetappes en beroemde cols zo-
als Alpe d’Huez en de col de la 
Madeleine. Het doel van het ne-
gen man tellende team is om, met 
hun begeleiders, geld op te halen 
voor Artsen zonder Grenzen en 
natuurlijk de eindstreep te halen. 

Verzorging
De Tour de France kent professi-
onele teams met hotelbedden, de 
deelnemers aan de Tour for Life 
overnachten één keer in een hotel 
en de overige nachten op cam-
pings. Ze worden daar elke dag 
door professionele koks verwend 
met lekkere en gezonde maaltij-
den, wielrenner en fiets worden 
in de watten gelegd en er is een 
videoterugblik op de dag met een 
briefing voor de volgende dag. 

Ondertussen hebben de deelne-
mers de mogelijkheid om ervarin-
gen met elkaar uit te wisselen.

Voorbereiding
even kwam het sociale leven op 
de tweede plaats. Pils werd om-
geruild voor sportdrankjes. Geen 
friet, maar pasta, groenten en fruit 
stonden op het menu. Vet moest 
plaats maken voor spieren. Vrijwel 
elk weekend ging de wekker op 
4.30 uur om vervolgens kilometers 
te maken. Vaste prik waren de trai-
ningsrondes op dinsdag- en don-
derdagavond. Termen als ‘aan de 

boom schudden, demarreren, pap 
in de benen en harken’ passeerden 
regelmatig de revue. 
Het organiseren van een toertocht, 
spinningmarathon, barbecue, inza-
melingsacties in kantines en niet te 
vergeten bijdragen van sponsoren, 
familie, vrienden tot het gooien 
van eieren op de Nisseroise brade-
rie hebben ons tot het ongeloof-
lijke bedrag van ruim € 100.000,- 
gebracht 

Volg de kanjers via: 
www.facebook.com/
RoyalIHcteamT4L.

Tour for Life: genieten van land-
schappen en een intense teamgeest

NIsTeLRODe – René van der Lee, Thieu van der Lee en Robert-Jan Loeffen uit Nistelrode zullen met Herman 
Derks uit Volkel vanaf 31 augustus met een team van Royal IHC deelnemen aan de Tour for Life. 

Weer of geen weer, elke zondag trainen

collecte voor jongeren in 
burkina Faso en Oeganda 
met een handicap

Zij helpen hun eigen mensen, 
mensen met dezelfde handicap als 
zij. Pionier Fabéré helpt albino’s in 
Burkina Faso
Fabéré is zelf albino en kent de pro-
blemen. Albino’s hebben enorm te 
lijden onder vooroordelen en dis-
criminatie. In dit land worden zij 
ontvoerd en vermoord omdat ze 
albino zijn. Daarnaast hebben al-
bino’s ook praktische problemen. 
Hun huid is heel gevoelig en moet 
goed worden beschermd tegen de 
brandende zon. Ook is hun zicht 
slecht. Fabéré heeft een auto nodig 
om deze mensen veilig en beschut 
te kunnen opzoeken en helpen. 

Pionier Henry 
In Oeganda worden gehandicapte 
kinderen vaak verstoten door de 
gemeenschap en zelfs door hun 
eigen familie. De toestand is mens-
onterend voor deze jongeren. Ze 
worden zelfs opgesloten in een hut 
achter het huis door hun ouders. 

De familie en gemeenschap scha-
men zich voor hen. Ze worden niet 
toegelaten tot scholen of krijgen 
geen baan, alleen maar omdat ze 
in een rolstoel zitten. 
Om zijn werk te kunnen doen 
vraagt Henry communicatie-appa-
ratuur.

HeesWIJK-DINTHeR - Voor Miva is er op zondag 31 augustus een 
tweede collecte in de parochie Dinther. Dit jaar met aandacht voor twee 
bijzondere mensen, pionier Fabéré in Burkina Faso en pionier Henry uit 
Oeganda. 

Ik ben er bij! 
Mariëlle Hurkmans

in company

Trotse sponsor en bezoeker 
van het Bernhezer Business 
Event

4 oktober
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Drie keer per week - op maandag, 
woensdag en vrijdag van 13.00 
tot 17.00 uur - wordt er bij DIO 
gebiljart of een kaartje gelegd. Dit 
gebeurt in een gemoedelijke en 
ongedwongen sfeer. 
DIO speelt met drie teams in de 
regio en verder nog een competitie 
onderling. 

Ook wordt er veel gekaart, en ook 
hier gaat het om het spel en niet 
om de knikkers. De vereniging telt 
momenteel 42 leden, maar uit-
breiding is altijd welkom. DIO is 
op zoek naar mannen en vrouwen 
vanaf 55 jaar, die woonachtig zijn 
in Heeswijk-Dinther of Loosbroek 
en enige ambitie hebben om te 

kaarten en/of biljarten. Het club-
huis is cc servaes. Belangstellen-
den kunnen eens langskomen op 
een van de middagen of zich aan-
melden bij een van de bestuurs-
leden. De contributie bedraagt  
€ 15,- per jaar.
Voorzitter: 
N. van de Burgt, 0413-291379
secretaris: 
A. van schijndel, 0413-292433
Penningmeester: 
F. Rooymans, 0413-292316.

DIO zoekt kaarters en biljarters
HeesWIJK-DINTHeR/LOOsBROeK - Een vereniging waar niets moet en 
bijna alles mag: dat is Door Inspanning Ontspanning (DIO) uit Hees-
wijk-Dinther.

Met 7682 jaar aan de wandel!

HeesWIJK-DINTHeR - Het is on-
dertussen alweer een paar weken 
geleden dat de wandelvierdaagse 
van Heeswijk-Dinther plaatsvond. 
Ook deze editie was weer succes-
vol.

De bewoners, cliënten en inwoners 

uit Heeswijk-Dinther en Loosbroek 
die graag aansluiten bij cunera/De 
Bongerd, hebben dan ook geno-
ten van alle mooie plekken in de 
omgeving, de gezelligheid en het 
lekkers dat daarbij hoort. Familie 
en vrijwilligers die ervoor zorgden 
dat alle mensen in een rolstoel de 

wandelroutes konden volbrengen, 
genoten van het zichtbare plezier 
bij de deelnemers.
Op de laatste dag waren er 91 
deelnemers en was de gemiddelde 
leeftijd 84,4 jaar. Familie en vrijwil-
ligers hebben die dag met 7682 
jaar gewandeld!

VPTZ regio Uden-Veghel start basistraining 
BeRNHeZe - Vrijwilligers Pallia-
tieve Terminale Zorg (VPTZ) regio 
Uden-Veghel start op 23 septem-
ber met de basistraining. Hiervoor 
zijn nog enkele plaatsen beschik-
baar. 

VPTZ is een vrijwilligersorganisatie 
die door middel van actieve on-
dersteuning met getrainde VPTZ-
vrijwilligers cliënt en mantelzor-

gers ondersteunt in de terminale 
situatie. Voor mensen die interesse 
hebben om VPTZ-vrijwilliger te 
worden, is een basistraining sa-
mengesteld. Deze training bestaat 
uit twaalf dagdelen. De training is 
bedoeld om vrijwilligers goed toe 
te rusten om de cliënt en mantel-
zorger te kunnen ondersteunen. 
Drie coördinatoren zorgen voor 
een intensieve ondersteuning bij 

het vrijwilligerswerk. 
Meer informatie: 
www.vptz-uden-veghel.nl 
of info@svptz.nl. 
Telefonisch: 0413-82 03 05 of 
06-12 11 46 06.

KBO Bernheze
kbO HeescH
Geef uw mening

kbO Heesch: 
waardeer uw 
ziekenhuis

HeescH - De KBO vindt het be-
langrijk een goed ziekenhuis in 
de regio te hebben. Om het zie-
kenhuis op een zo hoog mogelijk 
plan te brengen, worden soms ac-
ties gevoerd. Zo ook dit jaar in de 
maand september. 

Vragen als ‘Hoe tevreden bent 

u over uw arts? Wat vindt u van 
de patiëntvriendelijkheid van uw 
ziekenhuis?’ worden gesteld op 
www.zorgkaartnederland.nl/con-
tent/mpv. 
Om de patiëntvriendelijkheid van 
een ziekenhuis te beoordelen, 
wordt gebruik gemaakt van de 
waarderingen op ZorgkaartNeder-
land, dat zijn er inmiddels meer 
dan 170.000. Alle ziekenhuizen 
in Nederland met meer dan 100 
waarderingen kunnen de prijs win-
nen. Patiënten beoordelen de zie-
kenhuizen op basis van de criteria 

van ZorgkaartNederland. Hieron-
der vallen de informatievoorzie-
ning, de bejegening, de behande-
ling en de accommodatie.
Op basis hiervan wordt een top 10 
samengesteld van patiëntvriende-
lijke ziekenhuizen die uitgenodigd 
worden voor de prijsuitreiking 
tijdens het ZorgkaartNederland 
event op 24 september.
Nederland telt momenteel 356 zie-
kenhuizen. De gemiddelde waar-
dering is 7,9. Bernhoven in Uden 
wordt momenteel gewaardeerd 
met een 8,3.

Ik ben er bij! 
Rien Wijdeven

in company

Bestuurslid en hoofdsponsor 
van het Bernhezer Business 
Event

4 oktober

De jeugdmiddag begint om 14.00 
uur en duurt tot 16.00 uur. er 
wordt van alles verteld over sterren 
en planeten. Ook is er een leuke 
doe-activiteit en tot slot is er nog 
tijd om waterraketten te lanceren!
Als het niet bewolkt is, wordt met 
speciale telescopen naar de Zon 
gekeken. Op de Zon zijn vaak in-

drukwekkende protuberansen, 
zonnevlammen en zonnevlekken 
te zien. De entree bedraagt € 1,- 
per kind. Vooraf aanmelden is niet 
nodig. 

sterrenwacht Halley
Halleyweg 5383 KT Heesch/Vinkel 
www.sterrenwachthalley.nl

Jeugdmiddag bij Halley

HeescH - Alle kinderen tussen ongeveer 8 en 12 jaar met belangstel-
ling voor sterren, de maan en planeten zijn zaterdagmiddag 30 augus-
tus welkom op een jeugdmiddag bij Sterrenwacht Halley in Heesch. 

D N X R N G A L S R E E W B A A 

G J T O E J T R E E W E G P D D 

M I E R L E R E R F D S V M U S 

A P C R B E W E E R D E N A O C 

A R I A E M G N E R F N D O H M 

G E W E R E Q E E W Y E L A R D 

Z E F O N C W E Z G L R E J E F 

W W T W E N W E O W E I I I E R 

E S E N O G T I T E E T R E W E 

E E N E E P A N W N D E A P S O 

R I G I B R A N D W E E R Y A V 

W R L Z M D Z Q D I A L O T T R 

O V E R W E E R D E E R Y R J E 

L O Z E I L W E E R L O Z E I E 

F I L E Z E H W R E E K R E E W 

G H O W A M N A A H R E E W A O 

WOOrDZOeker

Zoek de volgende woorden:
vriesweer, vliegweer, verweerde, tegenweer, stormweer, regenweer, 
maagzweer, lenteweer, geweertje, geonweerd, brandweer, 
beweerden, aprilweer, zweertje, zeilweer, weerzien, weerwolf, 
weervoer, weertype, weerslag, weerpijn, weerloze, weerloos, 
weerkeer, weerhoud, weerhaan
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Muzikaal Bernheze

De borrelnoten zoekt 
nieuwe leden

HeesWIJK-DINTHeR - De vakantie zit er weer op, dat betekent dat smart-
lappenkoor De Borrelnoten uit Heeswijk-Dinther weer gaat zingen. 

Het koor is op zoek naar nieuwe leden. Vind je het leuk om te zingen, en 
wil je ook nog plezier hebben? Het koor nodigt je uit een keertje mee te 
zingen om het te ervaren.
De Borrelnoten beginnen weer op dinsdag 2 september om 20.00 uur bij 
café de Zwaan. Voor meer info: Ans de Visser 06-23948029 (adevisser@
home.nl) of Fabiola Gozen 06-52598697.

Waardsestraat 15, 5388 PP Nistelrode  •  Telefoon: 0412 611383  •  www.heerkensAGF.nl

Als het gaat om versheid 
en kwaliteit!

Rico van Hooren, René Heesak-
kers, eric Megens en René Bissels 
zijn van alle markten thuis. Alle 
nummers komen van eigen hand. 
sommige nummers zijn autobio-
grafisch en worden door de schrij-
vers zelf gezongen. Volksmuziek 
of misschien beter gezegd: tradi-
tionele wereldse muziek met een 
specifiek herkenbare eigen stijl 
die toeschouwers amuseert, boeit 
of ontroert, dat is het accent van 
Dreamfield. Daarin ontmoeten ex-
pressie en melancholie elkaar en 
worden verhalen al zingend door-
gegeven.

Door de verschillende achtergron-
den van de bandleden zit er enorm 
veel variatie in de nummers. Zo 
hebben de bandleden ervaring op-
gedaan in coverbands, musicalor-
kesten, bands met eigen muziek en 
zelfs een popkoor. 

Dreamfield heeft sinds kort een 
vaste leadzanger, maar de zang is 
vaak meerstemmig en wordt afge-
wisseld door de bandleden. 

Het optreden op 31 augustus be-
gint om 15.00 uur. De entree is 
gratis.

Optreden Dreamfield bij 
muziekkiosk Nistelrode

NIsTeLRODe - Met de tin whistle, bouzouki en mandoline neemt 
Dreamfield je mee in dromerige ballades naar mistige Ierse velden, 
maar even gemakkelijk schudden ze je wakker met opzwepende klan-
ken uit de saloons van Texas, muzikale rock uitspattingen of verrassen 
ze je met het Spaanse ritme. De band treedt zondag 31 augustus op bij 
de muziekkiosk in het Zeven Eeuwen Park in Nistelrode.

emotioneel, verrassend, perfect 
afgewerkt en humoristisch

De onmogelijke liefde staat cen-
traal in het verhaal. Heeswijkenaar 
Pieter-Jan van Hoof speelt cyrano. 
De stoere vechtjas is sterk met het 
degen en zo mogelijk nog scherper 
met zijn pen; de teksten zijn won-
derschoon. Als het om de liefde 
gaat is hij ineens een stuk minder 
stoer. Dat geldt ook voor zijn zusje 
Julie. 
een sterke rol van Brenda Gil To-
resano. Ze dartelt over het podium, 
verslaat mannen in het gevecht, is 
vlot gebekt en zingt onverschrok-
ken met, zoals ze zelf zegt ‘een 
hoge c en cup D’, maar ook voor 
haar is de liefde uiteindelijk een 
maatje te groot. 

Grote schoonheid
Onder de gepassioneerde leiding 
van regisseur Anneke schröder 
dendert het stuk als een trein over 
het podium. een pluim op de hoed 
van alle vrijwilligers die verant-
woordelijk zijn voor de kledij. De 
kostuums zijn stuk voor stuk van 
grote schoonheid en maken, sa-
men met de grime, vooral de da-
mes adembenemend. 

Maar ook de acteurs verdienen 
een groot compliment. Geen ha-
peringen in de teksten en de frêle 
danspasjes passen precies. soms 
dapper tegen de wind in of dwars 
door een regenbuitje, maar stee-

vast is alles uitstekend verzorgd en 
professioneel uitgevoerd. een scala 
aan getalenteerde spelers uit eigen 
stal brengt met vereende krachten 
een wervelende voorstelling met 
livemuziek die boeit van de eerste 
tot de laatste minuut. 

er wordt fiks gevochten, gehuild, 
gezongen, gelachen en vooral ge-
speeld. emotioneel, verrassend, 
humoristisch en perfect afgewerkt 
in kostuum en dramatiek.

cyrano is nog te zien op vrijdag-
avond en zondagmiddag tot en 
met 7 september. 
Meer info www.kersouwe.nl.

HeesWIJK- DINTHeR - Al meer dan 1000 bezoekers genoten inmiddels in het Heeswijkse openluchttheater 
met volle teugen van Cyrano de Bergerac, een bijzondere eigen productie van De Kersouwe. 

Een glansrijke hoofdrol door Pieter-Jan van Hoof Tekst: Mathieu Bosch Foto:Jos Kaldenhoven

Jeugdkoor Op-Maat gaat van start
Kinderen die zin hebben om te zingen kunnen aanmelden

HeesWIJK-DINTHeR - Jeugdkoor 
Op-Maat uit Heeswijk-Dinther 
gaat maandag 1 september weer 
beginnen met de repetities.

Het koor verzorgt de muzikale 
omlijsting van de gezinsvieringen 
in Heeswijk en Dinther en is actief 
rond de eerste communievierin-
gen. Daarnaast is er ruimte voor 
een musical en het jaarlijkse koor-
kamp. Kinderen die zin hebben om 
mee te doen, kunnen informatie 
krijgen bij Peter smulders 0413-
292169 of via de website www.
jeugdkooropmaat.nl. De repeti-
ties zijn ‘s-maandag van 18.30 tot 
19.30 uur in het Willibrordcentrum 
in Heeswijk.

Open Avond muzieklessen 
Muzelinck in bernrode

Op deze avond is informatie te 
verkrijgen over het volgen van 
muzieklessen in Heeswijk-Dinther. 
Muzelinck is een gecertificeerde 
instelling en biedt aan zowel kin-
deren als volwassenen een breed 
scala van opleidingen en cursus-
sen: voor mensen die nog nooit 
één noot gespeeld hebben én voor 
mensen die al aan het conservato-
rium studeren. Het gaat om indi-
viduele en groepslessen op vrijwel 
alle instrumenten. 

een docententeam zal aanwezig 
zijn om vragen te beantwoorden 
en demonstraties op instrumenten 
te verzorgen. Ook bestaat de mo-
gelijkheid om zelf instrumenten uit 
te proberen. 
De lessen zullen gegeven gaan 
worden in het Bernrodegebouw 
in Heeswijk-Dinther. Lestijden in 
overleg met de docent.
Uitgebreide informatie op 
www.muzelinck.nl 
of 0412-623727. 

HeesWIJK-DINTHeR - Muzelinck, Centrum voor de Kunsten, houdt op 
vrijdag 29 augustus in Bernrode aan de Zijlstraat 1a in Heeswijk-Dinther 
een open avond van 19.00 tot 21.00 uur. Deze avond wordt in samen-
werkingsverband georganiseerd met Creatief en Centrum De Eijnderic.
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Advertorial

keNNIs en
 ONDer sTeUNING 
bieden aan lokale 
gemeenschap

Frank Hanegraaf, initiatiefnemer 
van het spreekuur, vertelt: “Ik ben 
al jaren aanwezig op het spreekuur 
van de KvK om ondernemers van 
raad te voorzien op hun accoun-
tancy vragen. 

Wij staan iedere eerste woensdag 
van de maand van 15.00 tot 18.00 
uur voor u klaar tijdens een gra-
tis toegankelijk spreekuur op ons 

kantoor in Heesch (cereslaan 4, 
naast de Rabobank). Iedereen kan 
hier vrijblijvend binnenlopen om 
vervolgens in gesprek te gaan met 
een van de aanwezige specialisten, 
waarbij ze worden voorzien van 
een basisadvies. 
Hierna kunnen we gezamenlijk be-
palen of een verder adviestraject 
volgt. Om te garanderen dat de 
specialist die u wilt spreken voor 

u beschikbaar is, is het aan te be-
velen om van tevoren telefonisch 
uw afspraak te reserveren op 0412 
- 45 90 00 (receptie Van soest & 
Partners). 

Wilt u op een ander tijdstip of 
datum een vrijblijvende afspraak 
maken, dan kunt u natuurlijk ook 
altijd dit telefoonnummer bellen of 
gewoon binnen komen lopen.

Frank: “Kennis en ondersteuning bieden aan de lokale gemeenschap drijft ons 
allemaal en zo brengen we particulieren en ondernemers verder in privé of 
zakelijke vraagstukken” 

Ondernemers én particulieren uit de gemeenten Bernheze en Maasdonk kunnen iedere eerste woensdag van de maand 

van 15.00 tot 18.00 uur een gratis inloopspreekuur bezoeken op de locatie van Van soest & Partners aan de cereslaan in 

Heesch. een team van specialistische, lokale en ervaren adviseurs is beschikbaar voor allerlei vragen op fiscaal, financieel, 

lonen, dan wel accountancy gebied.

Frank Hanegraaf en Chris-Stan van Daal Foto: Thomas Segers

KOM NAAR DE MAKELAAR VOOR MEER INFORMATIE

 Royale woningen met veel leefruimte

 Grote woonkamer met open leefkeuken

	4 slaapkamers en luxe badkamer

 Vaste trap naar 2e verdieping met 

 extra slaapkamer

 Het bomenpark op loopafstand

 Prijs vanaf e 265.000,- v.o.n. Nieuwsgierig? www.dehoef2.nl

VERKOOP NU GESTART
6  RUIME TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONINGEN AAN DE BOSRAND IN HEESCH

Realisatie

Muller Bouw BV
T: (0412) 63 88 55
www.mullerbouw.nl

Bouwbedrijf Wagemakers
T: (0412) 62 24 23
www.bouwbedrijfwagemakers.nl

Informatie en verkoop

Jansen & van Tuijl Makelaars
T: (0412) 45 15 54
www.jansen-vantuijl.nl

Bernheze Makelaars & Adviseurs
T: (0413) 24 38 18
www.bernheze.nl 

ONZe DIeNsTeN O.A.:

• Accountancy

• Belastingadvies

• Financiële administratie

• salarisadministratie

• Personeelsadvisering

• Financiële planning

• Bedrijfseconomische 

ondersteuning

• startersbegeleiding

• Fusie & Overname
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online
24 uur 7 dagen 52 weken

mooi & online

HET GROOTSTE AANBOD BINNENDEUREN,
VOORDEUREN EN ACHTERDEUREN!

HET GROOTSTE AANBOD JALOEZIEËN,
ROLGORDIJNEN EN VOUWGORDIJNEN!

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

• Projectbegeleiders 
marketing

• Tekstschrijvers
• Fotografen

• Communicatie 
adviseurs

• Ontwerpers voor 
print en webdesign

0412-795170

COLOFON

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

• BeCO
• G.hermes houtbewerking
• Van Bakel eco

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

• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• raamdecoratie
  totaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Uce.nl

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

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

Via DeMooiBernhezeKrant willen ook wij u aan het 
denken zetten en op de hoogte brengen over alles 
wat momenteel actueel is in de computerbranche. 
Windows 8 is bijna twee jaar na de release nog 
steeds geen groot succes. Microsoft werkt inmiddels 
aan Windows 9 en de eerste details beginnen op te 
duiken. 

WINDoWS 9 

Windows 8 was in oktober 2012 een grote stap vanaf het 
populaire Windows 7. Het Windows 8 besturingssysteem 
bestaat uit een tegelomgeving en traditionele desktopomgeving. 
In de tegelomgeving kunnen gebruikers ook Windows 8-apps 
downloaden uit de Windows Store.

De tegelomgeving in Windows 8 is helemaal gericht op de 
touchscreens van tablets. Op een desktop of laptop zonder 
touchscreen werkt het besturingssysteem niet fijn en de meeste 
gebruikers kunnen er maar niet aan wennen. In Windows 9 
moeten beide omgevingen veel meer samenkomen om vooral de 
desktopgebruikers tegemoet te komen. 

Naar verwachting komt Windows 9 in het najaar van 2015 
uit en Microsoft overweegt om het als update aan te bieden 
om meerdere gebruikers de overstap te laten maken. Om alle 
gebruikers die nog een desktop of traditionele laptop bezitten 
tegemoet te komen, zal Microsoft forse wijzigingen doorvoeren 
aan het ontwerp van het besturingssysteem. Bovendien zal bij het 
opstarten op een desktop standaard de desktopomgeving worden 
gestart in plaats van de tegelomgeving.

De meest gewilde verandering is misschien wel de terugkomst 
van het startmenu. Het nieuwe startmenu zal dezelfde functie 
hebben als in Windows 7, maar er wordt een grote balk met 
tegels toegevoegd waar gebruikers zelfs apps in kunnen zetten.

Ook het design van Windows gaat op de schop. Zo zou het 
ontwerp wat rustiger worden. Dat wil zeggen dat er minder met 
diepte-effecten wordt gewerkt en dat icoontjes wat duidelijker 
overkomen. Bovendien krijgt de taakbalk een nieuw ontwerp.

Windows 9 zal mogelijk ook een systeem worden voor zowel 
tablets, desktops, notebooks als smartphones. Het voordeel 
daarvan is dat je smartphone, tablet, notebook en pc eenvoudiger 
met elkaar kunnen communiceren en dat ze op dezelfde manier 
werken.

Column
MOOI & ONLINE ONLINe; iets wat een 

actieve verbinding heeft 
eigenlijk zijn we altijd actief in verbinding met de buitenwereld. Maar de term wordt vooral in de 
internet omgeving gebruikt. Bij de IT (informatie technologie) betekent online dat een computer, 
computerapplicatie of computergebruiker in verbinding staat met het internet en dus andere com-
puters of computerapplicaties of –gebruikers kan benaderen. 

Als je gebruik maakt van chatten via facebook, MsN of andere chatmogelijkheden kan een andere 
gebruiker die ook online is, zien dat je benaderd kunt worden. Bij facetime en skype kun je pas zien 
of iemand benaderbaar is – online - als je een actieve oproep doet. 

De technologie die schuilgaat achter online en offline is bijzonder ingewikkeld, maar gelukkig is het 
gebruik ervan voor ons leken wat minder gecompliceerd. Zo kunnen we elke dag naar hartenlust 
chatten, mailen, internetten en spelletjes spelen. 

ONLINe heeft talloze 
mogelijkheden
Online zijn heeft bijna onbeperkte mogelijkheden. U kunt online een 
afspraak maken met mensen, u kunt online zaken kopen en u kunt 
ook online weer allerlei zaken annuleren. een feest van gemak. Maar 
online zijn kent ook bedreigingen. Zo zijn er whiz kids die spelen-
derwijs computersystemen kraken en met de informatie aan de haal 
gaan. erger nog zijn de bendes die systematisch proberen binnen te 
dringen in uw heilige huisje, uw eigen systeem, waarmee u bankzaken 
regelt, afspraken maakt, inlogcodes gebruikt voor digitale zaken en 
nog veel meer. Het is daarom belangrijk om uw eigen systeem goed 
te beveiligen en bij contacten met bijvoorbeeld de bank goed op te 
letten of het beveiligingssysteem actief is. Dat ziet u aan de letter s 
(safety) achter http of aan het slotje wat in de balk staat. 

Bij het online kopen van producten is het ook handig om even te 
googlen, als u toch online bent, op prestaties en referenties van de 
desbetreffende webwinkel. Waakzaam zijn en blijven zorgt ervoor dat 
u online heel veel plezier kunt beleven van de contactmogelijkheden. 
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Prijzen
De drie winnende foto’s worden 
beloond met een waardebon van  
€ 75,- (eerste plaats), € 50,- (twee-
de plaats) en € 25,- (derde plaats).

Criteria
Wanneer u mee wilt doen aan de 
fotowedstrijd, houd dan rekening 
met de volgende criteria. 
1. Alleen inwoners van de ge-

meente Bernheze kunnen deel-
nemen aan de fotowedstrijd.

2. Per persoon mogen maximaal 
twee foto’s worden ingeleverd.

3. Medewerkers van de gemeente 
Bernheze zijn uitgesloten van 
deelname.

4. De foto’s moeten genomen zijn 
in deze gemeente en/of moeten 
herkenbaar zijn voor de Bernhe-
zer samenleving.

5. De foto’s moeten digitaal aan-
geleverd worden, in JPeG/JPG-
formaat met een minimale re-
solutie van 300 dpi of minimaal 
1,2 MB.

6. De gemeente Bernheze kan de 
foto’s gebruiken voor promotio-
nele doeleinden anders dan de 

gemeentegids. Bij deelname aan 
de fotowedstrijd geeft u toe-
stemming voor het gebruik van 
uw foto’s voor bijvoorbeeld de 
gemeentelijke website, folders, 
flyers, brochures of nieuwsbrie-
ven.

7. Als u personen fotografeert, is 
het verstandig vooraf toestem-
ming te vragen voor publicatie 
van de foto’s.

Meedoen
stuur maximaal twee digitale 
foto’s vóór 2 september naar 
a.abrahamse@bernheze.org. 

Zet duidelijk de naam, de adresge-
gevens en telefoonnummer van de 
fotograaf in uw e-mail.

Doe mee aan de fotowedstrijd ‘bernheze’
BeRNHeZe - In januari 2015 verschijnt de nieuwe gemeentegids van de 
gemeente Bernheze, natuurlijk met foto’s uit de gemeente. Ook dit jaar 
organiseren we een fotowedstrijd. Heeft u een mooie Bernhezer foto, 
stuur die dan vóór 2 september 2014 aan ons op.

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

FITNESS -  BUDOLESSEN  -          PERSONAL TRAINING -  GROEPSLESSEN  

TEL.0412-633332    WWW.VANBUELSPORTS.NL‘LINDERSHOF’   -  MOZARTLAAN 96  -  0412-633332  -  INFO@VANBUELSPORTS.NL

Aanstaande maandag starten wij met 4 gratis proe� essen judo in Heesch. 
Meld je deze week nog aan via info@vanbuelsports.nl.

LIKE ONS OP FACEBOOK!

Check onze website: www.vanbuelsports.nl voor het actuele lesaanbod

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

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

Oproep aan 

alle kinderen!

Ik ben er bij! 
Dennis van Asseldonk

in company

Trotse sponsor en bezoeker 
van het Bernhezer Business 
Event

4 oktober

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

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

Phalaenopsis
2-tak orchidee in diverse 
kleuren. Excl. sierpot. 
Per stuk € 7,99 
2 voor € 10,-

VEILING VOORDEEL
Altijd de scherpste veilingprijs

Geldig van 27 augustus t/m 2 september 2014,
zolang de voorraad strekt.

2 voor € 10,-

be Aware start voorlichtings-
programma over verslaving

Het doel is jongeren weerbaar te 
maken voor verslaving. Be Aware 
heeft hiervoor een interactief lan-
delijk programma ontwikkeld, dat 
zich wezenlijk onderscheidt van 
de reeds bestaande voorlichting. 
De nadruk ligt op het verschijnsel 
verslaving; hoe ontstaat verslaving 
precies, wat doet het in je herse-
nen, hoe ontwikkelt de ziekte zich, 
wat zijn de oorzaken en de levens-
bedreigende risico’s. 
Ouders en docenten worden nauw 
bij de voorlichting betrokken. 
Kijk op de website: 
www.solutions-be-aware.nl.

De voorlichting wordt gegeven 
door speciaal getrainde ervarings-
deskundigen en richt zich primair 
op kinderen tussen 12 en 15 jaar. 
Op die leeftijd gaan kinderen expe-
rimenteren met verslavende mid-
delen of kunnen ze bepaald versla-
vend gedrag ontwikkelen. Hierbij 

gaat het niet alleen om de midde-
len die misschien op die leeftijd nog 
ver weg lijken zoals drugs en alco-
hol, maar ook ongewenst gedrag 
zoals mateloos telefoongebruik, 
Facebook of teveel of te weinig 
eten zijn een belangrijk onderdeel 
in het programma: alle soorten van 
verslaving werken namelijk hetzelf-
de in onze hersenen.
De voorlichting speelt in op de 
belevingswereld van kinderen: 
indringend beeldmateriaal toont 
wat verslaving betekent voor je 
leven en een interactief gedeelte, 
waarin met behulp van stemkast-
jes de kinderen anoniem kunnen 
antwoorden op vragen. Gekoppeld 
aan de voorlichting op scholen, 
kunnen kinderen bij een Be Aware 
vertrouwenspersoon terecht. “Om 
kinderen met een echte hulpvraag 
verder te kunnen helpen, hebben 
wij vertrouwenspersonen waarmee 
ze contact kunnen opnemen. Als 

daar aanleiding toe is, kunnen wij 
het kind in kwestie verder helpen”, 
aldus Kelly Roelofs, senior voorlich-
ter van Be Aware.

BeRNHeZe - Na een zeer succesvolle proef op vijf scholen, start de 
Stichting Solutions Awareness een voorlichtingsprogramma over ver-
slaving in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De werknaam 
van de Stichting is Be Aware.

solutions-be-aware.nl

Voorlichting op scholen 
over 

verslaving

0800-7878700

www.mooiheesch.nl

voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit

Informeert, boeIt 
en Interesseert

Van Asseldonk 
Nistelrode bV
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informatie
 voor de

Kernen

Ook de herinrichting wordt 
weer actueel

www.centrumheesch.nl

Groot hart

Met enige regelmaat ga ik bij mensen 
op de thee. Zonder concrete aanleiding, 
maar uit gezonde nieuwsgierigheid 
naar wat mensen in Bernheze zoal 
bezighoudt. Die gesprekjes brengen mij 
op verrassende plekken, bij de meest 
uiteenlopende mensen en ik hoor 
informatieve, vrolijke en aangrijpende 
verhalen. 

Onlangs was ik op bezoek bij een pleeggezin. Het echtpaar vangt al 
zo’n vijftien jaar kinderen in huis op. Ik mocht even aanschuiven aan 
de grote tafel in hun gezellige keuken. Om te ‘voelen’ hoe dat is, zo’n 
gezin met pleegkinderen. 
Met plezier en bewondering en onder het genot van door de kinderen 
gebakken koekjes, heb ik de boel gadegeslagen. De pleegouders 
bieden onderdak aan vijf kinderen, die variëren in leeftijd tussen 3 en 
17 jaar. Sommige kinderen wonen er voor lange tijd, anderen komen 
voor enkele dagen per week of tijdens vakanties. Ze zijn er niet 
zonder reden; hun eigen ouders zijn niet bij machte om de opvoeding 
goed te doen en de pleegkinderen hebben vaak al veel meegemaakt. 
Gelukkig is er dan dit pleeggezin, waar de kinderen op adem kunnen 
komen, structuur en veiligheid krijgen aangeboden en bovenal: 
warme aandacht.
Ik heb respect voor de pleegouders, die naast de zorg voor de 
pleegkinderen ook hun twee eigen kinderen opvoeden. Ze doen dat 
met een vanzelfsprekendheid en betrokkenheid die me trof. Het 
is pittig werk en je moet een groot hart hebben. Want niets gaat 
helemaal vanzelf in een pleeggezin. Er is het contact met voogden, 
instellingen, biologische ouders, veel regelwerk en soms ook 
bureaucratie. Bovendien vragen de pleegkinderen zelf bijzondere 
aandacht. Hun ontwikkeling ging immers niet zonder horten of 
stoten. Pleegouders moeten daar allemaal rekening mee houden en 
dat doen deze mensen naar mijn idee heel knap.
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het goed 
organiseren en financieren van de jeugdzorg. Bernheze is daar, samen 
met andere gemeenten uit de regio, klaar voor. De komende tijd moet 
uitwijzen of alle intensieve voorbereidingen daadwerkelijk leiden tot 
de juiste zorg voor kwetsbare kinderen. Concrete ondersteuning van 
pleegouders zoals ik die ontmoette, was, is en blijft daarbij meer dan 
nodig.  

Marieke Moorman, Burgemeester Bernheze

Column

Marieke MoorMan

Foto: Ad Ploegmakers

Omdat ik nieuwsgierig was naar 
het reilen en zeilen binnen de ge-
meentepolitiek, heb ik de stoute 
schoenen aangetrokken en ben ik 
gaan informeren bij het cDA. Dit 
was een maand of twee voor de 
verkiezingen. Terwijl ik druk was 
met kennismaken binnen het cDA, 
was daar ondertussen ook de nieu-
we coalitie. Vervolgens was het tijd 
om de mensen in de verschillende 
commissies opnieuw te verdelen, 
hier was nog ruimte voor nieuwe 

commissieleden. Of ik meteen ac-
tief aan de slag wilde gaan. Graag! 
Zo ben ik in korte tijd burgerlid 
maatschappelijke zaken gewor-
den. een mooie uitdaging. Ik ben 
op dit moment veel aan het leren 
binnen de fractie, de commissie en 
gemeenteraad. Daarnaast hoop 
ik ook veel te leren van u, de in-
woners van Bernheze. We moe-
ten beslissingen gaan nemen over 
uiteenlopende onderwerpen. Met 
mijn achtergrond in (basis)onder-

wijs en akkerbouw weet ik natuur-
lijk nog lang niet alles. Daarom wil 
ik u vragen uw ervaringen, zorgen 
en/of suggesties met ons te delen. 
cDA Bernheze is er tenslotte voor 
u. Laat ons weten wat er leeft. U 
staat het dichtst bij de uitvoering 
van deze beslissingen. 
Via www.cdabernheze.nl vindt u 
onze contactgegevens. 
Laten we er samen voor zorgen 
dat we trots kunnen zijn op een 
leefbare gemeente voor iedereen!

CDA: samen naar het beste 
resultaat 

BeRNHeZe - Herkenbaar, actief en betrokken. Het zijn de sleutelwoorden van 
CDA Bernheze en sinds de laatste verkiezingen ook woorden die herkenbaar zijn 
voor mijn politieke rol. Ik hoop de komende jaren samen met u goede beslis-
singen te kunnen nemen voor onze gemeente. 

Lidy van der Valk, commissielid Maatschappelijke Zaken CDA Bernheze

Ook stichting centrum Management Heesch in het ritme

Vlak voordat we massaal met va-
kantie gingen heeft de eerste eva-
luatie van de stichting plaatsgevon-
den met de gemeente. De gelden 
van de reclamebelasting moeten zo 
besteed worden dat alle betalende 
ondernemers in het centrum ervan 
profiteren en zich er goed bij voe-
len. Daarom is de stichting cen-
trum Management Heesch ook in 
gesprek gegaan met ondernemers 

die bezwaar hadden aangetekend 
tegen de reclamebelasting, om 
welke reden dan ook. Ondertussen 
buigt het bestuur zich over moge-
lijkheden voor het Keurmerk Veilig 
centrum. 

Om voor dat keurmerk in aanmer-
king te komen worden onderne-
mers, bewoners en bezoekers bij de 
maatregelen betrokken. Gelukkig 

zijn de ondernemers in het centrum 
van Heesch bijzonder betrokken bij 
het wel en wee van hún centrum, 
waarbij zij ook graag de bezoekers 
betrekken. Ook de herinrichting van 
het centrum wordt weer actueel. In 
november wordt verwacht dat de 
Beellandstraat en de parkeergele-
genheid achter de eijnderic worden 
aangepakt, inclusief de riolering en 
de A50. 
Om alles in goede banen te leiden 
start het bestuur van de stichting 
centrum Management Heesch vol-
gende week weer met de bestuurs-
vergaderingen, waarbij onderne-
mers, bewoners en de gemeente 
betrokken zijn.

Deze gesprekken geven mij inzicht 
in wat er leeft en speelt in ons 
mooie dorp met alles wat daarbij 
hoort. Juist de verschillen tussen 
de dorpen onderling zijn bijzonder. 
elke kern heeft zijn eigen antwoor-
den en vragen. Daarom zijn we ac-
tief aan de slag rond de voortgang 
van de bouw van woningen in met 
name Heeswijk-Dinther, waarbij 
we geïnteresseerd zijn of de star-
ters wel voldoende mogelijkheden 
krijgen om hier te blijven wonen. 
Ook houden we een vinger aan de 

pols bij de kansen voor bedrijven-
terrein Heesch-West. Wordt er wel 
voldoende gezocht naar oplossin-
gen of laten we ons te veel onder-
sneeuwen door de belangen van 
grotere buurgemeentes? 

We moeten meer dan ooit naar 
het huishoudboekje kijken, inves-
teringen herzien als dat nodig is 
en luxe zaken achterwege laten. 
Maar vooral ook, de koers bijstel-
len en beslissingen terug durven 
draaien mocht dat nodig zijn. Dat 

getuigt van visie en voorbereid zijn 
op slecht weer. Want, net zoals de 
regenbuien in augustus zijn de re-
genwolken boven onze economie 
ook nog niet overgewaaid, hoe 
hard de zon ook af en toe schijn-
baar zijn best doet. Vanaf sep-
tember gaan we vergaderen, wilt 
u eens met ons praten? sluit een 
keer aan bij ons openbare fractie-
overleg. Wij willen graag weten 
hoe u denkt over D66, onze plan-
nen en uw mening horen over 
Bernheze.

D66: regen en zon…

BeRNHeZe - In de maanden juli en augustus is de lokale politiek met reces. Dat 
wil natuurlijk niet zeggen dat er niks gebeurt, er zijn alleen geen commissie-, 
en raadsvergaderingen. Mijn vakantie gebruik ik om bij te praten met vrienden 
en kennissen. 

Mathieu Bosch, raadslid D66

Ik ben er bij! 
Antoon Strijbosch

in company

Oud winnaar en trotse 
sponsor van het Bernhezer 
Business Event

4 oktober

Bernheze – De scholen zijn grotendeels begonnen. Het teken dat de 
vakanties voor de meeste inwoners van Heesch voorbij zijn. Augus-
tus was een van de natste maanden vanaf de eerste meteorologische 
metingen in 1904, maar dat heeft de Stichting Centrum Management 
Heesch niet belemmerd om toch nog een aantal zaken op een rijtje te 
zetten en nieuwe activiteiten te ondernemen. 
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mooiBernhezertJe

AANGebODeN
PeDIcUre NIsTeLrODe
Dorien Visser-hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

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

berNHeZe rUILT
Is een marktplaats zonder geld. 
Speciaal voor de inwoners van 
Bernheze!
heb jij iets te ruilen, word dan 
lid van onze facebook groep

Kom naar: 
www.facebook.
com/groups/
bernhezeruilt.

kOFFerbAkMArkT 
31 AUGUsTUs 
Ruim 100 standplaatsen
Tel.: 0412-455267 
(na 18.00 uur)
kofferbakmarkt@kpnmail.nl
Leliestraat te Heesch.

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

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

gratis thuisbzorgd. 
Tel: 06-51315242.

eXAMeNbUNDeL VMbO 
examenbundel VMBO kgt 
2013 economie, examenbundel 
Biologie en examenbundel 
Maatschappijleer z.g.a.n.
(t.w.v. € 10,- per stuk) 
nu 3 voor € 10,-. 
Interesse: 06-20817716.

WILt U een ZoeKertJe 
PLAAtsen? 

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

of 0412-795170.

Open dag 
bij de Eijnderic

Om u uitgebreid te kunnen informeren over onze cursussen organiseren 
wij in iedere vestiging een open dag/avond:

Heesch:  Zaterdag 30 augustus 2014  11.00 uur – 15.00 uur

Heeswijk:  Vrijdag 29 augustus 2014  19.00 uur – 21.00 uur

Nistelrode:  Zondag 31 augustus 2014 11.00 uur – 15.00 uur

Bent u geïnteresseerd in een cursus iPad of tablet, brengt u deze dan mee 
naar de open dag, zodat de docent u kan informeren wat voor u de meest 
geschikte cursus is. 

INFORMATIEAVOND TAALCURSUSSEN: 
Op donderdagavond 4 september 2014 kunt u in Heesch terecht van 19.00 
tot 20.30 uur op de speciale informatieavond voor alle taalcursussen. De 
Eijnderic heeft weer een vernieu-
wend programma voor u samenge-
steld, vol cursussen en workshops, 
waaruit u een keuze kunt maken. 
Het complete aanbod vindt u op 
onze website en in onze program-
makrant. Voor informatie kunt u ons 
telefonisch bereiken onder nummer 
0412-454545. Wij zijn bereikbaar 
van maandag tot en met donderdag 
van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 
9.00 tot 12.00 uur. 
Wilt u graag een programmakrant 
ontvangen, stuurt u ons dan een e-
mail met daarin uw naam en adres. 
Wij sturen de krant dan direct naar 
u toe. Veel plezier gewenst met het 
uitzoeken!   

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

Advertorial

Easy

5 6 8 7 1

3 2 8 4 7

9 6 5

1 4 6 5

5 6

1 5 9 2

7 8 4

9 6 2 1 3

4 6 9 8 5

Puzzle #253019

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

sUDOkU

wieis deze Bernhezenaar?

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

van OOGcONTAcT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

ooGcontact

Nu ook pasfoto’s

Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851

sint servatiusstraat 52a - Heeswijk-Dinther - 0413 293 851 - www.paperpoint-online.nl

st. servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther 
Tel: 0413 29 29 79 
www.trendzienenhoren.nl

Oplossing
vorige week:

Gert Langenhuizen uit 
heeswijk-Dinther

Winnaar:
Melanie van der Pas
kan de staatsloten 

ophalen bij Paperpoint

Door deze stap kan het danscen-
trum nu dansvormen aanbieden 
zoals klassiek ballet, modern/jazz, 
moeder/kind dans, peuterdans en 
Breakdance. Maar ook conditieles 
voor mannen en vrouwen. Ook zal 
Daisy de wedstrijdgroep Hiphop 
gaan trainen.

Doordat de leraren van Danscen-
trum van de Burgt zich afgelopen 
jaar nog meer hebben gespeciali-
seerd, kunnen ze een nog beter 
stijldansprogramma voor de jeugd, 
volwassenen en 60+ aanbieden. 
Instromen is geen probleem, sa-
men met u zoeken ze naar een ge-
schikt niveau. 

Open huis
Danscentrum van de Burgt houdt 
een open huis in Veghel op zon-
dag 31 augustus en woensdag 3 
september. er zijn ook informatie-
avonden op zaterdag 30 augustus 
en 6 september vanaf 20.30 uur. 
een gratis proefles behoort tot de 

mogelijkheden. Meer informatie 
of het programma is te vinden op 
de compleet vernieuwde website 
www.vandeburgt.nl

Danscentrum van de Burgt 
Veghel-Uden
0413-353251.

Danscentrum breidt uit 
met danseres van Joop 
van den ende
VeGHeL/UDeN - Daisy Versteegh heeft de Dansacademie in Haarlem 
gevolgd, in enkele musicals van Joop van den Ende gespeeld (zoals 
Miss Saigon), geeft reeds zes jaar les en komt nu naar Danscentrum van 
de Burgt Veghel-Uden om het team te versterken.

Daisy Versteegh, de nieuwe lerares

Advertorial

‘INSTROMEN IS GEEN 
PROBLEEM’

Ik ben er bij! 
Niels van de Kamp

in company

Oud winnaar en trotse 
sponsor van het Bernhezer 
Business Event

4 oktober

GROTE BRADERIE
LIVEMUZIEK
KOOPZONDAG   

ZONDAG 

SEPTEMBER
van 11.00 tot 17.00 uur14

GRATIS TOEGANG

lunch
diner
borrel
terras
feestje
open ma t/m zo 

van 10.00 tot 23.00 uur
www.bomenpark.nl

0412 473074

adv_demooibernheze.indd   1 12-05-14   20:54
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Wasautomaat defect? Bel 0412-451043
Snel en vakkundig gerepareerd!

Ook voor drogen, koelen en vriezen.
Verkoop AEG, Bosch, Miele en Liebherr

Achterste Groes 11
5384 VG Heesch

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

MOOI BUITEN THUIS LEVEN BELEEF

VAN TUYL METAALRECYCLINGMETAALRECYCLING

Nieuwstraat 10 - 5384 PC  Heesch 
Telefoon: 0412-764467

E-mail: info@oudijzerbrengen.nl

WWW.OUDIJZERBRENGEN.NL

Een geijkte weegschaal  
voor de exacte kilo’s.

Makkelijk bereikbaar vanaf 
de snelweg.

Ook ‘s avonds en in het 
weekend geopend.

Het terrein wordt dagelijks 
schoongemaakt.

Bakken waar u uw metaal 
in kan sorteren.

Ophaal service.

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag 

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

ook welkom, neem dan 
even contact met ons op.

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

Loosbroeksestraat 2

5384 SV Heesch

0412-456277

 06 - 22502062

info@vanvenrooijtransport.nl

VERHUUR VAN AUTO MET KRAAN EN SEMI-DIEPLADER

VAN VENROOIJ
      TRANSPORT VOF

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

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

prijsopgave aan huis

Kortingen tot 10%

Gaten of lastige stukken in uw tuin? Advertorial

HeescH - Net terug van vakantie en uw tuin is een oer-
woud. Na onkruid wieden en gras maaien ziet u dat er lege 
plekken in de border zijn en dat bijvoorbeeld de containers 
erg in het zicht staan. Dan is het nu het goede moment om 
dat aan te pakken, zodat u volgend voorjaar kunt genieten 
van een prachtige tuin. 

Bij Trendtuin kunt u advies vragen of een heel/gedeeltelijk 
tuinontwerp of beplantingsplan laten maken. Door de juiste 
keuzes te maken bij de inrichting van de tuin kan het onder-
houd beperkt blijven en zult u op den duur kosten besparen 
doordat er niet elk jaar op-
nieuw verplant en veranderd 
hoeft te worden.

Spreekt u dit aan, dan kunt u 
bellen voor een vrijblijvend 
gesprek met Anja van den 
Heiligenberg

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

sLABROeK - Natuurcentrum De 
Maashorst houdt op zondag 31 
augustus een wandeling over de 
bloeiende heide van Slabroek. 

er wordt gewandeld onder lei-
ding van deskundige IVN-gidsen. 
De tocht duurt ongeveer 1,5 uur. 

Vertrek om 10.30 uur. Kosten: vol-
wassenen € 2,50, kinderen € 1,50. 
Inschrijven voor deze wandeling is 
verplicht.
Voor meer informatie en inschrij-
ven: www.natuurcentrumdemaas-
horst.nl
0412-611945.

Wandeling over de heide 
van slabroek  

 Foto: Maurice van Doorn

Govers Waterservices;
Het gebruik van zacht water is meteen 
merkbaar, op de huid en in gebruik.

Weijen 86 - 5388 HR Nistelrode
E info@goverswaterservices.nl  
I www.goverswaterservices.nl

T 06 27 50 62 80
T 0412 61 29 27 
F 0412 63 19 70

• lagere temperaturen voor de was
• wasgoed wordt sneller schoon 
 en slijt minder
• een glanzend schone afwas
• schoonmaken kost minder tijd en zeep
• kranen en apparaten hoeven niet 

ontkalkt te worden
• koffi e en thee smaken beter

Govers waterservices voor thuis en op uw bedrijf

Groene waterontharder: zuinig in water en zout

• Waterfl essen, thuis en op kantoor
• Waterkoelers
• Waterontharders 

• Levering, installatie en 
onderhoud

• Benodigdheden;  zoals 
zout, fi lters etc. (ook voor 
Amerikaanse koelkasten) 
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Tilapiaf ilet
zak à 1 kg. 
Epic

Normaal 8,95

Hoofdgerecht

Frites
dik of dun
zak à 2,5 kg.
Diepvriesspecialist

Normaal 3,49

Eko brood 
wit desem,
spelt haver of
donker 
meergranen
500 gr.
Diepvriesspecialist

Normaal 2,49

1,99

1,49

Hoofdgerecht

Stunt prijs

HoofdgerechtSnack

Cornets
aardbei of vanille
doos à 8 stuks
IJsboerke

Normaal 3,49

Handijs

Maaltijd-
loempia’s
schaal à 2 stuks 
Diepvriesspecialist

Normaal 3,79

Snack

Groenten
Op alle 
zakken van
Diepvriesspecialist

Goud-
frikandel
doos à 40 stuks
Van Lieshout

Normaal 15,49

Chinese 
tomatensoep
emmer à 1 liter

Diepvriesspecialist

Normaal 3,49

Voorgerecht

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

van woensdag 27 aug. t/m dinsdag 9 sep. 2014. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. 

www.diepvriesspecialist.nl

2,49 2,792,49

6,00

www.adcommunicatie.nl

Worstenbroodjes

zak à 8 stuks
Diepvriesspecialist

2 zakken voor

13,49 5,79

nieuw

20%
korting

FoToCluBBernheze

Hoi, mijn naam is Corinne Cornelissen-Megens 
(51 jaar) en ik woon in Oss. Ik ben getrouwd en heb 
drie kinderen. Werk als invalkracht verzorgende bij 
de Nieuwe Hoeven in Schayk.
In 2008 mijn eerste spiegelreflexcamera gekocht 
en een schriftelijke cursus fotografie gevolgd bij de 
LOI. Van een kleine hobby werd het fotograferen 
een steeds grotere hobby, waar ik heel veel plezier 
en ontspanning aan beleef.
Ik trek er vaak op uit om te gaan fotograferen, 
dieren en macro hebben mijn voorkeur, maar vind 
eigenlijk alles wel leuk om te doen.
Heb ook een clubje waar ik regelmatig mee ga 
fotograferen, heel gezellig en je leert ook weer veel 
van elkaar. Heb een keer voor het blad Zoom.nl 
een camera mogen testen, dat was erg leuk om 
te doen. Ik zit sinds begin 2013 bij FC Bernheze 
en dat bevalt heel goed, heb er al veel geleerd en 
het is leuk dat je verschillende opdrachten krijgt 
en daardoor ook foto’s maakt van onderwerpen 
die je anders niet zo snel zou gaan maken, is dan 
toch een uitdaging om dit dan zo mooi en zo goed 
mogelijk te doen.
Groetjes Corinne

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

CoRInnE mEGEnS

Wasbeer

Druppel met margrietjes

Sand Dunes, Death Valley, USA

Zeehond, La Jolla, California

Libel

Visser uit Domburg

Zonsondergang, La Jolla, Usa

kittenzomerfestival 
Dierenopvang-
centrum Hokazo 
succesvol

UDeN - Sinds de aftrap van het Kittenzomerfestival be-
gin augustus, hebben al ruim 75 katten een warm thuis 
gevonden, ook in Bernheze. Onder hen een groot aantal 
kittens. Dat is een geweldig resultaat, waarmee Dieren-
opvangcentrum Hokazo ontzettend blij is. 

een feestelijke afsluiting van het succesvolle Kittenzomer-
festival is dan ook op zijn plaats. Dat gebeurt op zaterdag 
6 september aanstaande. Adopteert u op die dag een 
kitten, dan ontvangt u een kittenpakket én een voucher 
voor het kattenseminar ‘Je kat begrijpen en opvoeden’. 

Op zaterdag 6 september staan ook een professionele 
kattengedragsdeskundige en trimster klaar om al uw vra-
gen te beantwoorden. Om 11.30 uur kunt u, onder het 
genot van een kop koffie, aanschuiven bij de voordracht: 
Omgang kids & cats. Leuk en leerzaam voor jong en oud. 
U bent op zaterdag 6 september welkom van 11.00 tot 
16.00 uur.

Ondanks het grote aantal plaatsingen in de afgelopen 
weken, verblijven er op dit moment nog tientallen kittens 
bij Dierenopvangcentrum Hokazo. Daarnaast wonen er 
nog zo’n 100 kittens in pleeggezinnen. Dagelijks worden 
er helaas nieuwe kleintjes gevonden en binnengebracht. 
soms met moeder, vaak zonder. Voor al deze hummels 
wordt (op termijn) een nieuw thuis gezocht. 

Mensen die nu alvast een blik op de kittens willen wer-
pen, kunnen kijken op www.dierenasiels.com en 
www.facebook.com/hokazo. 



Woensdag 27 augustus 2014 19
  

VerANDerINGeN IN De ZOrG
“Door de nieuwe wet- en regelge-
ving kunnen mensen met een lichte 
zorgvraag niet meer in het verzor-
gingshuis terecht. Zij krijgen zorg 
thuis en wonen zo lang mogelijk 
zelfstandig in de eigen woning. Wij 
merken echter dat er nog steeds 
behoefte is aan de beschermde 
leefomgeving waar 24 uur per dag 
zorg aanwezig is en voorzieningen 
dichtbij zijn, zoals dat in het ver-
zorgingshuis geboden werd. Om 

hier op in te spelen zijn we in mei 
2014 gestart met het verhuren van 
appartementen bij Laverhof”, zegt 
Annemiek van de Rijdt, directeur 
cluster Heeswijk.

WAT Is VerZOrGD WONeN?
Annemiek: “Wilt u zo lang mogelijk 
zelfstandig wonen, maar wel met 
een breed pakket aan mogelijkhe-
den dichtbij? Wij bieden u een vorm 
van wonen, waarbij u een apparte-
ment huurt en gebruik kunt maken 

van onze zorg- en dienstverlening. 
Wij kunnen voor u koken, was-
sen en schoonmaken, maar wilt u 
liever zelf de was doen, dan is dat 
ook mogelijk. Wij zijn dichtbij als u 
direct hulp nodig heeft. Voor fysio-
therapie, ergotherapie en logopedie 
kunt u ook bij ons terecht en hoeft 
u de deur niet meer uit. Tevens 
kunnen wij u adviseren bij uw dieet. 
Ontmoet u graag andere mensen 
of houdt u van gezellig bezig zijn, 
dan kunt u deelnemen aan ons ver-

enigingsleven. Laverhof verhuurt 
appartementen in De Bongerd in 
Heeswijk of in het Mgr. Bekkershuis 
in schijndel.” 

LeVeN ALs THUIs 
bIJ LAVerHOF
“Wij vinden het belangrijk dat u 
zich thuis voelt in De Bongerd en 
dat u uw leven kunt voortzetten 
zoals u dat altijd gewend bent ge-
weest. Wij kunnen u daarbij naar 
wens ondersteunen: bij het huren 
van een appartement hebt u de 
mogelijk om op maat een pakket 
aan diensten en activiteiten af te 
nemen”, aldus Annemiek.
“De Bongerd is bekend bij de inwo-
ners van Heeswijk-Dinther en om-
geving en neemt een belangrijke 
plaats in binnen de lokale samenle-
ving. De Bongerd is omgeven door 
een prachtige tuin met kippen en 
een volière, waar bewoners volop 
van kunnen genieten. Daarnaast is 
er een binnentuin waar alle bewo-
ners gebruik van kunnen maken. 
Wij bieden ruime gelijkvloerse ap-
partementen met een zitkamer, 
slaapkamer en badkamer en alle 
ondersteuning die u eventueel no-
dig heeft op het gebied van zorg, 
begeleiding, thuiszorg, dagbeste-
ding en behandeling en revalida-
tiemogelijkheden. Dat gebeurt hier 
in cunera/De Bongerd en in het 
Mgr. Bekkershuis en st. Barbara in 
schijndel. Maar ook bij de mensen 
thuis.”

Annemiek: “Door de veranderin-
gen in de zorg, wordt er ook meer 
verwacht van familie en de naaste 

omgeving van hulpbehoevende ou-
deren. Wij ondersteunen de man-
telzorgers met professionele zorg, 
begeleiding en behandeling. U 
weet wat uw wensen, verwachtin-
gen en behoeften zijn. Wij maken 
graag afspraken over de gewenste 
ondersteuning en wie die kan bie-
den. We doen het graag samen!” 

cONTAcT MeT HeT 
cLIËNTserVIcebUreAU
Wilt u meer weten over de moge-
lijkheden die Laverhof biedt, dan 
kunt u contact opnemen met het 
cliëntservicebureau. Bent u geïn-
teresseerd in ‘Verzorgd wonen’, 
dan kunt u ook een persoonlijke 
afspraak maken met onze consu-
lenten. Zij kunnen een persoonlijke 
berekening maken, afgestemd op 
uw wensen.

Cliëntservicebureau 
Heeswijk: (0413) 29 81 13
Clientservicebureau 
Schijndel: (073) 544 33 33 
www.laverhof.nl.
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U kunt in Schijndel overal gratis 
parkeren. Zelfs in Parkeergarage 
Lochtenburg! 

Hoe lang en waar mag u parkeren
Op de plattegrond treft u parkeerschijven. In 
de parkeerschijf staat hoeveel parkeerplaatsen 
er beschikbaar zijn. De parkeer tijden worden 
aangeduid met een kleur. Hieronder kunt u zien 
hoe lang u mag parkeren.

120 min. onbeperkt 30 min. onbeperkt*

* van 06.30 uur tot 24.00 uur

Kijk ook op www.schijndel.nl/parkeren.

‘Verzorgd wonen’ bij Laverhof in Heeswijk

HeesWIJK-DINTHeR/scHIJNDeL - Tot voor kort bestonden het bejaardenhuis en het verzorgingshuis. Om-
dat aan deze woonvorm nog steeds behoefte is, kunt u bij Laverhof vanaf nu ook ‘verzorgd wonen’.

Advertorial

Annemiek van de Rijdt
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A u T o
r U b r I e k

•	 Audi	A4	Avant	2.0 tdi, 177 PK, Xenon, led, navi, 
 19 inch, s-line, 67.000 km, 2012 
•	 Audi	A4	avant	2.0 TDI 143 PK pro-line, navi, led, 

Pdc  v + a , 18 inch, privacy glas, sportinterieur, 
68.000 km, 2012

•	 Audi	A4	avant 2.0 Tdi 143 pk pro-line navi, led,  
pdc a,18 inch, privacy glas sportinterieur, 

 86.000 km, 2010
•	 Kia	Picanto	1.1 aut., el.ramen, airco, cv, 
 stuurbekr., 23.600 km, 2006
•	 Mercedes	Sprinter	315 CDI AUT. L2 H2 airco,
  stuurbekr., el.ramen, navi, 2009
•	 Opel	Corsa	1.2i 16v 5-drs   airco centr. vergr. el. 

ramen , 2010

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

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

•	 Opel	Corsa	1.2i 3-drs, stuurbekr. centr. vergr. 1999
•	 Peugeot	 5008, navi, pdc voor en achter, 76.000 

km, 2010
•	 Renault	Scenic	2.0 AUT. Business Line navi 
 lm-wielen ecc, cruise control trekhaak, PDC, ‘incl. 

nieuwe distributie’ 121.000 km, 2009
•	 Seat	Leon	 1.9 Tdi, sport-up, Xenon, navi, 2006
•	 Suzuki	Wagon	R+, 1.3, aut., el.ramen, airco,  
 stuurbekr., 48.000 km, 2006
•	 Toyota	Corolla	verso 1.8 navi, dvd, ecc, cam 
 voor/achter, 141.000 km, 2005
•	 VW	Golf	 plus 1.9, sdi, el.ramen, centr. vergr. 

243.000 km, 2007

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

www.taxivangrunsven.nl
Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490 

Bosschebaan 92 - 5384 VZ Heesch
0412-452244 of 06-51088982

info@autobedrijf-wilbervangogh.nl www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

Audi A3 1.6 tdi sportback bruin nav 61.000 km 2013

Mitsubishi colt 1.3i 5drs airco zwart 82.000 km 2007

Nissan Qashqai 2.0 2WD tekna zwart 68.000 km 2008

Opel Agila automaat airco zwart 59.000 km 2009

Volvo XC 90 D5 autom 7 persoons blauw 149.000 km 2007

BP Servicestation 
van Duijnhoven
Maxend 20 
te Nistelrode

Opening kampeerseizoen
  zaterdag 15 en zondag 16 maart

a.s. zondag 

16 maart

geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur

KOrtingen
tot € 4.000,- 

op caravans

movers
Diverse movers vanaf 
€ 695,-
o.a. truma, Enduro, 
PowrMover en al-Ko

Caravan huren?

In hoogseizoen bij 3 weken huur -10% 

Bovag beurt
ontvang 
10% korting 
op uw Bovag 
onderhoudsbeurt, 
indien u de afspraak 
maakt tijdens het
openingsweekend

- gespecialiseerd in alle merken -
Jan tinbergenstraat 6 | Sint-oedenrode 

www.vanuDEncaravanS.nl

vóór 11 juli en na 22 augustus:

3 weken huren 
2 weken betalen!

schadeherstel 
alle merken caravans en campers

4 jaar garantie 
op originele onderdelen

van Uden Caravantechniek 
werkt voor alle verzekeringen

Jan Tinbergenstraat 6 | Sint-Oedenrode
www.vanudencaravans.nl

CARAVAN & CAMPER
SCHADE HERSTEL!!!

Jan Tinbergenstraat 6 | Sint-Oedenrode
0413 477 022 | www.vanudencaravans.nl

4 jaar garantie
op originele onderdelen

Van Uden Caravantechniek 
werkt voor alle verzekeringen

•	 Velgen	en	
	 sportvelgen

•	 Opslag	van
	 zomer-	en	
	 winterbanden
	 Balanceren

•	 Gespecialiseerd	
in	uitlijnen

•	 Voor	caravan	
onderhoud	en	
kleine	reparaties

	 kunt	u	ook	bij	
ons	terecht

cONTrOLereN eN bIJVULLeN 
VAN MOTOrOLIe:

Het is normaal dat de motor wat olie verbruikt, 
daarom moet het oliepeil op gezette tijden worden 
gecontroleerd. Bij het controleren moet de auto op 
een horizontaal vlak staan. Na het afzetten van de 
motor moet je ruim 15 minuten wachten, zodat de 
motorolie in het carter kan terugvloeien. Dan de 
oliepeilstok eruit trekken, met een schone doek af-
vegen en de peilstok weer tot aan de aanslag erin 
duwen. De peilstok vervolgens weer eruit trekken 
en het oliepeil aflezen. In de meeste gevallen staan 
er twee streepjes op de oliepeilstok, de onderste 
streep is dan ook het minimum. Als de olie tussen 
de twee streepjes staat is het goed en het beste is 
natuurlijk richting de bovenste streep. Zit er te wei-
nig olie in, dan de voorgeschreven motorolie, dan 
kun je in hoeveelheden van telkens maximaal 0,5 
liter bijvullen. Vervolgens het oliepeil met de peil-
stok opnieuw controleren. LeT OP(!) dat er niet te 
veel motorolie wordt bijgevuld. 

Of ga naar uw eigen autogarage en zij zorgen voor 
een gedegen wintercheck

kOeLVLOeIsTOF - 
ANTIVrIes 

cONTrOLereN 
OF bIJVULLeN

Het doorzichtige koelvloeistofre-
servoir is voor controle voorzien 
van een minimum en maximum 
aanduiding. Het koelvloeistofpeil 
kan alleen bij stilstaande motor 
juist worden gecontroleerd. Als 
het koelvloeistofpeil tot bij de 
minimum markering is gedaald 
moet er koelvloeistof worden 
bijgevuld. eerst de motor laten 
afkoelen. Dan de vuldop van het 
reservoir met een doek afdekken 
en de dop zover losdraaien dat 
de aanwezige druk kan ontsnap-
pen. Als de druk geheel weg is, 
dan pas de dop eraf draaien. De 
voorgeschreven koelvloeistof 
nooit hoger dan de maximum 
markering bijvullen. Daarna de 
vuldop weer stevig vastdraaien. 

Of ga naar uw eigen autogarage 
en zij zorgen voor een gedegen 
wintercheck.
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KORTINGTankstation 
Hopmans KORTING

WEEKEND

 15ct/l

KORTING
OP EURO 95

tot 15
KORTING
 15tot 15 13ct/l

KORTING
OP DIESEL

tot

Geldig op zaterdag en zondag bij de volgende tankstations:

Tankstation Hopmans Mill
Eerste Industrieweg 30, 5451 GR  Mill

Tankstation Hopmans 
Langenboom
Zeelandseweg 35, 5453 RS  Langenboom

Tankstation Hopmans Venhorst
Telefoonstraat  2a, 5428 GJ  Venhorst

Tankstation Hopmans Uden
Handelslaan 3, 5405 AE  Uden

Tankstation Hopmans 
Nistelrode
Heescheweg 19, 5388 RG  Nistelrode

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
Audi a4 pro line 163pk  2007
Citroen Berlingo 2.0 HDI  2004
Citroen C1  2011
Citroen C3 1.6 HDIF 46.000 km, 
  navi clima  2011
Fiat Panda 1.2 stuurbekr. 80.000 km 2004
Ford Fusion airco 50.000 km 2007
Ford Transit 260s fd 2007
Mini Cooper 2007
Mitsubishi Colt 5-drs 2009
Opel Astra coupe 1.8  2002
Opel Corsa 1.4 enjoy 80.000 km 2008
Opel Corsa 1.2 automaat 5-drs 2010

Opel Corsa 1.3cdti 5-drs, airco, 89.000 km 2011
Opel Meriva Cosmo airco 2004
Opel Meriva color edition 17.000 km! 
  navi airco 2011
Opel Zafira 1.8 elegance 117.000 km 2002
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006
Renault Megane 1.6D station car 2004
Suzuki Alto 25.000 km 1e eigenaar  2012
Volkswagen Fox  2006
Volkswagen Golf Plus 1.6 clima 
   49.000 km 2009
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
   trendline 2010
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005

• In-car entertainment

• Track & trace

• Ritregistratie

• Mobiele telecom

• Camerasystemen

• Navigatiesystemen

• Voertuigbeveiliging

• Signaleringsverlichting

Car Media BV   Gasstraat-oost 28-B
www.inbouwspecialisten.com
CAR Media BV  
Gasstraat-oost 28B Oss
0412-635545
www.inbouwspecialisten.com

• Car kit
• In- car entertainment
• Track & trace
• RITREGISTRATIE

Voorkom bijtelling.
Fors besparen op 

administratiekosten.
Inzicht in rijgedrag van 

medewerkers.

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

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

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!
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Verkoop
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Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

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

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

Bij aankoop van 4 liter 
MOTUL motorolie 

één GRATIS spraybus 
Shine & Go van MOTUL!

Maakt je motor zo schitterend 
en glimmend dat je gewoon 

door blijft rijden...

Spierings Motorservice
Graafsebaan 29A Heesch
tel. (0412) 45 23 49
www.motortuning.nl Geldig in september 2014

Het adres voor al uw autozaken!
 

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een prijsopgave kunt u bellen 

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

Ook voor uw bedrijfsauto(park) zijn wij de juiste partner.

Informeer naar de mogelijkheden 
en laat u overtuigen door onze aantrekkelijke tarieven 

en uitstekende service

Het adres voor al uw autozaken!
 

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een prijsopgave kunt u bellen 

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

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

Hèt adres voor al uw autozaken!
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Om een goed tijdsbeeld te krijgen 
over de oorlog en wat het met de 
mensen deed, is het belangrijk om 
materialen, beelden en verhalen 
samen te brengen. Dat was ook 
wat de Heemkundekring Wojstap 
en de Meierijsche Museumboerde-
rij bij elkaar bracht. samen hebben 

ze een prachtig tijdsbeeld weten te 
scheppen over de voorbereiding 
op de oorlog, de oorlog zelf, de 
bevrijding en de tijd na de oorlog.

Beelden en verhalen
er zal op 14 september een indruk-
wekkende reeks beelden getoond 

worden in een powerpoint presen-
tatie en in een foto-expositie. In de 
toelichting op de powerpointbeel-
den zal Nico van Doorn historie en 
anekdotes samenbrengen. Nico 
gaat in op de oorlog en de omstan-
digheden waarin mensen leefden. 
Het dagboek van Jo van stokkom-

van Zeeland is leidraad voor beel-
den en vertellingen. Tijdens de 
bevrijding van het dorp brandde 
hun bakkerij/kruidenierswinkel af, 
samen met enkele aanpalende wo-
ningen en café Geijbels. 

Bijzondere foto-expositie
In de karschob zijn foto’s met daar-
bij de verklarende teksten. Ook 
hier heeft het team dat de herden-

king van 70 jaar bevrijding HDL 
voorbereidt (Hans van steuwen, 
Jos van empel. Henk Bronts, Jan 
van Berkel, Jan v.d. Bosch, Jo van 
Helvoort en Nico van Doorn) de 
nodige aandacht geschonken aan 
de omstandigheden van boeren en 
andere burgers in Heeswijk-Dinther 
en Loosbroek. er zijn afbeeldingen 
van onder andere een kerstkaart 
uit 1944 van An van der Pas-
Boeijen, met meestal onbekende 
verhalen van dorpsbewoners die 
de oorlog meegemaakt hebben, in 

de Kameren, bij het kasteel en op 
het Retsel. D-day komt voorbij en 
kinderschoenen van papier. Ook 
kleding gemaakt van parachute-
stof, bevrijders met inwoners, een 
schuilkelder en krantenartikelen uit 
die tijd. Mensen uit HDL zullen on-
getwijfeld karakteristieke trekken 
van familieleden herkennen op 
foto’s. een indrukwekkende reeks 

aan foto’s en toelichtingen zul-
len aan het oog van de bezoekers 
voorbijtrekken.
De herdenking van 70 jaar bevrij-
ding HDL is van 14-27 september. 
De expositie wordt geopend op 14 
september en is ook daarna nog te 
zien. 

Voor openingstijden: 
www.museumboerderij.nl/home/
openingstijden en 
www.dewojstap.nl voor meer in-
formatie.

Meierijsche Museumboerderij: meer dan museum

HeesWIJK-DINTHeR - In de aanloop naar 70 jaar bevrijding Heeswijk-Dinther Loosbroek op 14 september 
en daarna, is de oorlogsdocumentatie van de Meierijsche Museumboerderij en Heemkundekring Wojstap 
flink uitgebreid. Sommige zaken zijn in bruikleen, andere zijn geschonken. Deze documentatie is toegevoegd 
aan de al bestaande informatie over onderwijs, religie en het leven in het dorp. Op 14 september zal de ex-
positie over oorlog, bevrijding en de tijd daarna geopend worden. 

Nico van Doorn bereidt zijn powerpoint presentatie voor  Tekst: Martha Daams Foto: Michel Roefs

BEELDEN EN VERHALEN WORDEN 
SAMENGEVOEGD

Foto: www.museumboerderij.nl 
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Wie een lege voorraadkast treft, 
haast zich naar de supermarkt om 
te hamsteren, maar vroeger, ten 
tijde van de Tweede Wereldoorlog 
was dat wel anders. Zogeheten 
distributiebonnen moesten in en 
vlak na de oorlog ingeleverd wor-
den in ruil voor voedsel. Dat voed-
sel stelde weinig voor, want soms 
waren mensen genoodzaakt tot 
het eten van bloembollen.

Ontbijtbon
Ondernemers in HDL laten de sfeer 
van vroeger weer even terugkeren 
in HDL, want bij diverse winkels 
en bedrijven kan gespaard worden 
voor distributiezegels. Per beste-
ding van € 2,50 ontvang je een 
zegel; zeventig zegels zijn goed 
voor een ontbijtbon, waarmee kan 
worden deelgenomen aan het ge-
zamenlijke ontbijt op zondag 21 
september op het marktplein om 
10.00 uur. 

Het ontbijt in oorlogssfeer wordt 
aangeboden in sobere, bruine, 
papieren zakjes. Voor thee, koffie 
en melk wordt gezorgd. een volle 
kaart met zegels kan tot 18 sep-
tember worden ingeleverd in de 

bibliotheek (stand Wojstap). Wie 
geen volle spaarkaart heeft, kan 
op zondag 21 september in de tent 
een ontbijtbon kopen voor € 7,50, 
zolang de voorraad strekt. 

Tekst: Matthijs van Lierop

Zegels sparen voor bevrijdingsontbijt in 
oorlogssfeer tijdens 70 jaar bevrijding

HDL
Bevrijding
70 jaar

HeesWIJK-DINTHeR - een lekker ontbijt op zondagmorgen is een zeer normale zaak in ons 
leven, maar het ontbijt dat verzorgd wordt op zondag 21 september is toch erg bijzonder. 
Met een zogeheten oorlogsontbijt wordt nog eens - en ditmaal voor het laatst - stilgestaan 
bij de 70-jarige bevrijding van Heeswijk-Dinther en Loosbroek.

KOM NAAR DE MAKELAAR VOOR MEER INFORMATIE

 Schitterende woningen met veel leefruimte

 Royale woonkamer met open keuken

	Complete badkamer

 Vaste trap naar grote zolderruimte met 

 veel  mogelijkheden

 Het bomenpark op loopafstand

 Prijs vanaf e 170.000,- v.o.n. Nieuwsgierig? www.dehoef2.nl

VERKOOP NU GESTART
1O  SFEERVOLLE WONINGEN A AN DE BOSRAND IN HEESCH

Realisatie

Muller Bouw BV
T: (0412) 63 88 55
www.mullerbouw.nl

Bouwbedrijf Wagemakers
T: (0412) 62 24 23
www.bouwbedrijfwagemakers.nl

Informatie en verkoop

Jansen & van Tuijl Makelaars
T: (0412) 45 15 54
www.jansen-vantuijl.nl

Bernheze Makelaars & Adviseurs
T: (0413) 24 38 18
www.bernheze.nl 

DEELNEMENDE 
WINKELS/ONDERNEMERS
Bakkerij Doomernik
Bakkerij van Doorn
Boekhandel Berne
Dinthers Eethuis
Etos
Heesakkers Elektro
J.C. de Waal Tuinmarkt
Kapsalon Koppig
Marskramer
PaperPoint
Sterrin
Sylk Beauty
Kapsalon Mirelle

SPONSORS ALGEMEEN
Bikers
Coop
GBl Varpo
Nadja van Driel,  Janus Films
Restaria Ritchie
Trend Zien en Horen
Wereldwinkel
Hurkmans Autobedrijven
VOF van Berloo 
  Glas en Schilderwerken 
Van Soest & Partners

SPONSORS ONTBIJT
Jumbo (Hoofdsponsor)
De Halm 
Richard van Doorn 
  Tulpenkwekerij 
BBQenzo.nl

Voor meer informatie over de 
bevrijding van HDL zie 
WWW.beVrIJDINGHDL.NL 
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Ik ben er bij! 
Tonnie Wiegmans

in company

Trotse sponsor en bezoeker 
van het Bernhezer Business 
Event

4 oktober

Parkstraat 8 - 5388 Hs Nistelrode 
0412-201202 - nistelrode@readshop.nl.

De openingstijden van de 
DIO / ReADsHOP sPARKLING: 
Maandag t/m donderdag 8.30-18.00 uur, 
vrijdag 8.30 - 20.00 uur en 
zaterdag 8.30 - 17.00 uur. Facebook – 
www.facebook.com/drogisterijsparkling.

Oplossing puzzel week 33: 
ZOMERNACHT IN ‘T GROENE BERNHEZE

Winnaar is Rikie van Herpen.
Mede mogelijk gemaakt door DIO The Readshop 
Sparkling. Een vakantiepakket ter waarde van € 35,-.

1. ZOMeRNAcHT
2. De Kleine Zeemeermin  IN
3. Tim T
4. Jeugd- en Gezinsvierdaagse G
5. Roel Montero R
6. Jan van de Broek Oe
7. Nesterle Ne
8. BeRNHeZe

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

Uitslag puzzel week 33

1 2 3

4 5 6

www.mooinisseroi.nl
Informeert, boeIt en Interesseert

zet al ruim zes jaar Nistelrode op de kaart

C1000 Wiegmans
Schoonstraat 8

5384 AN Heesch

C1000 Wiegmans  Schoonstraat 8  •  5384 AN Heesch
www.C1000.nl/Wiegmans

Wiegmans 
Heesch

Geopend op zondag

van 10.00 tot 18.00 uur
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OPENINGSTIJDEN

maandag : gesloten

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

zaterdag : 09.00-16.00 uur

Graafsebaan 44, 5384 RT Heesch

(Naast Boerenbond)

Telefoon 0412 - 45 92 95

tegelhal@vanoort.nl

Actieperiode: t/m 13 sept.  2014

www.tegelhalheesch.nl

79,00

99,00

289,00

TOILETSET

- GEBERIT INBOUWRESERVOIR

- DRUKPLAAT DELTA WIT 

- WANDCLOSET INCLUSIEF

SOFTCLOSE TOILETZITTING 

- ISOLATIEMAT TBV WANDCLOSET 

TREND
DESIGN-

RADIATOR

- DIVERSE AFMETINGEN

- IN WIT OF ANTRACIET

- PRIJS VANAF

PAROS
FONTEINSET

- KERAMISCH FONTEIN 

- FONTEINKRAAN 

- DESIGNSIFON 

- PLUG ROOSTER 

- OPHANGSET 

Tekst?

De oplossing van vorige week

sponsorfietstocht Toer Mee op 7 september

Met de tocht wil de fanfare geld 
bij elkaar fietsen om instrumenten 
te kunnen kopen. Om veel men-
sen te verleiden, het streven is dit 
jaar het magische getal van 500 
deelnemers te bereiken, heeft de 
organisatie opnieuw mooie prijzen 
verzameld. 

Ook dit jaar heeft Van esch Twee-
wielers uit Heeswijk een nieuwe 
fiets aangeboden als hoofdprijs. 
Deze hoofdprijs wordt verloot on-
der alle deelnemers. 

Daarnaast zijn er prijzen voor de 
deelnemers, met een aparte cate-
gorie voor volwassenen en voor 
jeugdigen, die de meeste sponso-
ren hebben verzameld.

Route
De start is om 12.00 uur en de 
laatste startmogelijkheid om 13.30 
uur. Inschrijven kan bij Gymna-
sium Bernrode in de Abdijstraat 
in Heeswijk-Dinther, waar ook 
de start is. Ook fietsers die geen 
sponsoren gevonden hebben kun-
nen meefietsen. Tegen betaling 
van € 3,50 krijgen deelnemers een 
unieke fietsroute door de mooie 
omgeving van Heeswijk en een 
consumptiebon.
De route is verdeeld over acht pos-
ten, elke vijf kilometer staat er één 
waar een presentje wordt wegge-
geven. Zelf een lunchpakket mee-
nemen is niet nodig, omdat halver-
wege de route een rustpost is waar 
vers gebakken pannenkoeken en 

drank (koffie, thee, fris, biertje) te 
koop zijn. 
Uiteraard is er ook muziek. Niet 
vanaf een cD maar live, gespeeld 
door een gezellige blaaskapel.

HeesWIJK-DINTHeR - De Koninklijke Fanfare Sint Willibrord uit Hees-
wijk organiseert op zondag 7 september voor de 38ste keer de Toer 
Mee, een sponsorfietstocht van 40 kilometer. 

regiobeurs: 
Iedereen 
kan lezen! 
BeRNHeZe - Op donderdag 11 
september 2014 is er in de Biblio-
theek Oss een regiobeurs voor 
mensen met een leesbeperking. 
Deze beurs is open tussen 10.00 
en 16.00 uur en gratis toeganke-
lijk. De Regiobeurs ‘Iedereen kan 
lezen’ biedt informatie en laat 
producten zien die geschikt zijn 
voor mensen met dyslexie, een 
verminderd gezichtsvermogen of 
laaggeletterden. Ervaringsdes-
kundige Monique van Roosmalen 
vertelt over het boek ‘Dankbare 
kinderen huilen niet’.

Om mee te kunnen doen in ge-
lijkwaardigheid, is het belangrijk 
om te kunnen lezen en schrijven. 
Daarvoor zijn vele oplossingen. 
Zoals speciale brillen of software, 
waarmee de grootte van letters 
kan worden aangepast of teksten 
kunnen worden voorgelezen. Maar 
ook spraakondersteunde smart-
phones en tabloids bieden tal van 
mogelijkheden. evenals tot op en-
kele meters nauwkeurige en spre-
kende navigatie. Plus een apparaat 
waarmee de televisieondertiteling 
wordt voorgelezen. Al deze pro-
ducten zijn op de beurs te vinden 
en kunnen worden uitgeprobeerd.
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Prinses Irene wint eerste bekerwedstrijd
NIsTeLRODe - In een matige wed-
strijd won Prinses Irene zaterdag-
avond met 2-1 van het verrassend 
sterk en technisch verzorgd spe-
lend Bavos uit Bakel. Gijs van Erp 
en Job van den Elzen zorgden voor 
de doelpunten.

Zelden zullen er bij een wedstrijd 
van het eerste elftal zo weinig 
toeschouwers zijn geweest. Waar-
schijnlijk waren het (Prinses Irene) 
huwelijksfeest van Henk en Lies en 
het midzomernachtfeest, waarvan 
de klanken ook het sportpark be-
reikten, daar debet aan.
Prinses Irene begon goed aan de 
wedstrijd, met als opvallende mid-
denvelder Gijs van erp. Martijn van 
Vught en Koen Pittens stonden 
centraal in de verdediging. Van erp 
was het ook die een zelf opgezette 
aanval goed afrondde. Daarna 
zakte het spelniveau van de ploeg 
en werd Bavos steeds beter. een 
afstandsschot verdween pardoes 
achter doelman Pennings, waar-
door de vierdeklasser op gelijke 
hoogte kwam.

In de tweede helft had Prinses 
Irene wat meer het initiatief, maar 
in de eindfase was men steeds te 
onzorgvuldig. Job van den elzen 
en Tim v.d. Brand waren een paar 
keer gevaarlijk, maar het bleef tot 
de 85e minuut 1-1. 

een goede aanval, met een mach-
tige uithaal van de jarige Job v.d. 

elzen, zorgde er uiteindelijk voor 
dat de gelukkigste van deze avond 
er met de overwinning vandoor 
ging. 
Dinsdagavond om 20.00 uur wordt 
in Volkel de tweede wedstrijd in 
het bekertoernooi gespeeld. Deze 
ploeg verloor zaterdagavond met 
1-0 bij het tweede elftal van Ge-
mert.

voetbal

Bernheze sportief

Jordy van Houtum gaat 
uitdaging aan bij HVcH 

“Ik dacht vroeger altijd bij Hees-
wijk te zullen blijven spelen”, ver-
telt Van Houtum over de twee-
deklasser. “Bij deze club spelen 
immers mijn vrienden.” Maar toen 
Jack Neelen van technische zaken 
bij HVcH Jordy uitnodigde voor 
een gesprek, bracht dat de vast-
beradenheid van de aanvaller aan 
het wankelen. “een gesprek, daar 
had ik wel oren naar. Bij HVcH 
werd mij verteld dat de club een 
nieuwe aanvaller zocht, een echt 
aanspeelpunt. Het 4-3-3 systeem 
dat HVcH hanteert is wel een 
kolfje naar mijn hand. Ik ben een 
echte spits die balvast is”, vertelt 
Jordy, die voorafgaand aan het ge-
sprek gedurende drie wedstrijden 
geobserveerd werd door HVcH. 
Jordy was enthousiast over HVcH, 
maar nam de tijd om een goede 
beslissing te nemen. Hij sprak met 

vrienden, bijvoorbeeld met Mark 
Dobbelsteen, die zelf enkele ja-
ren geleden Heeswijk verliet voor 
hoofdklasser schijndel en inmid-
dels bij Blauw Geel speelt. “Ik zat 

in dubio. Uiteindelijk dacht ik, ik ga 
het doen. Ik ga naar HVcH. Dit is 
mijn kans. Waarom zou ik die niet 
pakken? Inmiddels heb ik al een 
paar keer meegetraind en het ver-
schil tussen de eerste en tweede 
klasse is echt groot.”

Bijzonder
De komst van Van Houtum naar 
HVcH is bijzonder, want HVcH 

heeft niet veel spelers van buiten 
Heesch. Van Houtum: “een be-
paald percentage van de selec-
tie moet uit Heesch komen. Daar 
wordt wel op gelet. Dat ik nu bij 

HVcH speel, verandert de doel-
stelling niet. Maar we willen ook 
een periodetitel pakken. Mijn ei-
gen doel is om basisspeler te wor-
den. Ik weet natuurlijk niet of ik 
dat ga redden, maar dat gaan we 
zien. Ik ga in ieder geval mijn best 
doen. Ik zie HVcH als een uitda-
ging. Mocht het niet lukken, dan 
ga ik zeker weer terug naar Hees-
wijk.” Jordy van Houtum Tekst: Matthijs van Lierop foto: Michel Roefs

HeesWIJK-DINTHeR/HeescH - Heesch en Heeswijk, die namen lijken op elkaar. Bovendien spelen de plaat-
selijke voetbalclubs allebei in blauwwitte kleding. Maar volgens Jordy van Houtum (23) zijn de verschillen 
tussen HCVH en Heeswijk toch groot. De Heeswijkse aanvaller zoekt het avontuur op in Heesch. 

‘Waarom zou ik mĳ n kans niet pakken’

Ik ben er bij! 
Eppo Loeffen

in company

Trotse sponsor en bezoeker 
van het Bernhezer Business 
Event

4 oktober
Gemeente bernheze: sport en ontspanning
De gemeente Bernheze is overtuigd van de vele positieve effecten van sporten en rekent dan ook heel wat 
zaken op dit terrein tot haar verantwoordelijkheid.
Veel Bernhezenaren zijn regelmatig sportief actief, zowel in verenigingsverband als ongeorganiseerd/zelf-
standig. Bernheze kent een veelheid aan sportverenigingen en -accommodaties. In veel gevallen speelt de 
gemeente een belangrijke rol. De ene keer als eigenaar/verhuurder van een accommodatie, dan weer als 
subsidieverstrekker, maar bijvoorbeeld ook als vergunningverlener voor evenementen en als informatieka-
naal voor allerlei vragen op het gebied van sport. 

Contact
Algemeen contactpersoon voor sportzaken in Bernheze is Frank Pater. Hij is bereikbaar via 0412 - 45 88 88 
of f.pater@bernheze.org. Het dagelijks beheer van de gemeentelijke sportaccommodaties, zowel binnen- als 
buitensport, is in handen van Michel Bouwens. U kunt hem bereiken via 0412-45 88 88 of via m.bouwens@
bernheze.org.
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Bernheze sportief

zin in een Feestje
WomenWorks
Wolletjes
Win in Werk
Verbossen Stukadoors
Venwico Schilderwerken
VB Betonboringen & Sleuvenzagen
Van Uden Bouwservice
Van Tuyl Metaalrecycling
Van Tilburg Online
Van Tilburg Mode & Sport
Van Soest & Partners
Van Schijndel Tegelhandel
Van Schayk VOF
Van Schaijk Transport B.V.
Van Mook, De echte Bakker
Van der Wielen Metaalbewerking
Van den elzen Transport
Van Boxtel Groep
V.A.K. Assist
Uitgaanscentrum Lunenburg
UCe Computers
Trendtuin
Tekenburo Verkuijlen
Technitrexx
StyLinda Interieurontwerp & Styling
Strijbosch Store
Stichting Fazanterie ‘de rooie 

hoeve’
Stal het Kantje
Slagerij-Poelier riny van esch
Servicestation van Duijnhoven BV
Service Apotheek nistelrode
rWP Audio & Lighting
runningtherapie Bernheze.
rivez assurantiën & risicobeheer BV
rijschool nistelrode
restaurant - zaal de hoefslag
rainbow Centre
rabobank Bernheze Maasland
raamdecoratie Totaalmarkt
Praktijk voor natuurgeneeskunde 

Marianne van Lith
Podotherapie van den heuvel
Plaza `t Supertje
Pas Banden en Accu’s
Partycentrum ‘t Maxend
OOvB
nelissen Dranken V.O.F.
MG Service
Meer Sports Sport en healthclub
Marya Schoenen & Tassen
Marvy’s Speelwereld
MandalArt mandalatekenen
Machinale Timmerwerken Jan 

Loeffen
MaBo Administratie en Advies
Maas & van Oss
Los door het bos
Logopediepraktijk heesch nistelrode
LipsGroen hovenier BV
Life & Garden tuincentrum
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg 

en Onderhoud
Langens hoveniers
La Colline
Kringloop heesch
Klasse rT
Kinderopvang De Benjamin
Kersouwe
Karwei
Kapsalon van Dinther

Graag vertellen wij u hoe u op de website van uw kern komt te staan 
met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vin-
den op de digitale snelweg. 
Meer informatie: WWW.BERNHEZEMEDIA.NL

Kapsalon Denise
Kantoorboekhandel Ceelen
Kampeerboerderij De Vrije Lust
John’s raambekleding
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
Jack Martens Tweewielers
Intense Skin & Body improvement
Installatiebedrijf van Dinther
Installatiebedrijf Kerkhof Pittens
hullie Speelboerderij
hubo nistelrode
houthandel W. Jacobs BV
houthandel van der heijden
horecaservice vd Akker
hoogstede Optiek en horen
hoes Projectstoffering
heerkens Groente en fruit BV
health Center nistelrode
hanenberg Materieel
hanegraaf Verhuur
Groente- en fruitspeciaalzaak Ceelen
Geurts Mengvoerders BV
Gastronomia Italiana
Gaaf Grafisch
Fysiotherapie hoogstraat
FysiekFit
Fransen Accountancy & Advies
Financieel Centrum heesch
Fietsplus rini
Feston Tapijten heesch
Fa. v.d. Wetering
erwin van Lee Stukwerken
eetcafe ‘t Pumpke
DTG Kaarsen
Drukkerij Wihabo
Dressup-Instyle
DIO The readshop Sparkling
De Pas
De Bakkers Lamers
Danaque haarstudio
Crommenacker Automobielen
Chris van Velzen aanhangwagens
Cesar Therapie
Centrum Maia
Cafetaria ‘t Tramplein
Café zalen ‘t Tunneke
Café ‘t Tramstation
Café De Snor
Cafe - zaal elsie
C1000 Wiegmans
C. van Lieshout en zn B.v
Built 4 Beauty Gym 2.0
Brasserie `t oude raadhuis
Bouwbedrijf T. Verstegen
Boslo Investment
Boetiek 24.nl
Bevers Steencentrum BV
Bevers Installatietechniek BV
Bernheze Makelaars en Adviseurs
BBQenzo.nl
Balletstudio hanneke van der Stappen
Badkamermarkt.nl BV
Autorijschool van Sleuwen
Autobedrijf Timmermans
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Alfred van Dijk
Aquarest
Advies- en Administratiekantoor Fluit 

v.o.f.
AB reflex

WWW.MOOIHEESCH.NL•WWW.MOOIHDL.NL•WWW.MOOINISSEROI.NL

deze websites kun je instellen als je startpagina op de computer, 
klik rechtsboven in de hoek en je bent snel naar het weer, de radio 
online, routemap, tvgids.nl en al het nieuws van uw kern geklikt. De 
steun van onderstaande bedrijven geven een gratis podium online 
voor alle verenigingen en stichtingen:

DE KERNEN VAN mooIBERNHEZEProgramma 1e 
weekend  Prinses Irene 75 jaar 

Al geruime tijd zijn vele mensen 
met de voorbereiding bezig en het 
belooft een heel mooi en waardig 
programma te worden. De viering 
wordt afgesloten met de overhan-
diging van een cadeau aan de ver-
eniging waarna, onder het genot 
van een drankje en met muziek, 
over deze 15 jaar kan worden na-
gepraat. 

Op zaterdagochtend 30 augustus 
starten we om 9.00 uur met het 
24 uur voetbal en korfbal toernooi. 

Wij starten dan met de jongste 
jeugd en eindigen vanaf 20.30 uur 
met de seniorenafdelingen voet-
bal  en korfbal. De senioren zul-
len de nacht voetballend en korf-
ballend doorbrengen waarna zij 

dit toernooi om 9.00 uur, na een 
heerlijk ontbijt om 8.00 uur, afslui-
ten. Tijdens dit toernooi wordt op 
zaterdagavond om 22.30 uur het 
voetbalelftal van de afgelopen 75 
jaar bekendgemaakt. De afgelo-

pen maanden heeft iedereen op de 
genomineerden kunnen stemmen 
waarna door de betreffende com-
missie en definitieve keuze is ge-
maakt. Ook wordt omstreeks deze 
tijd een nieuwe aanwinst voor 
onze kantine onthuld waarbij een 
stukje clubhistorie in onze kantine 

wordt vastgelegd. 
Ouders, supporters, (oud)leden en 
andere belangstellenden zijn van 
harte welkom om onze sporters 
deze dag aan te moedigen waar-
bij wij veel oud leden op zater-

dagavond hopen te verwelkomen 
om gezamenlijk op dit jubileum te 
toosten.
Volgende week zullen wij jullie in-
formeren over het programma van 
het tweede weekend.

De commissie 75 jaar.     

voetbal

Altior begint 
weer aan veld-
competitie

HeesWIJK-DINTHeR - De korfbal-
sters van Altior beginnen het laat-
ste weekeinde van augustus weer 
aan een nieuw seizoen. Na enkele 
weken hard trainen en verschil-
lende oefenwedstrijden kunnen 
de dames hun kunsten weer laten 
zien op de velden aan de Droeven-
daal.

De jeugd is op zaterdag 30 augus-
tus aan de beurt en op zondag 31 
augustus beginnen de senioren 
met een uitwedstrijd. Ook dit sei-
zoen wordt er veel verwacht van 
de teams, want Altior wil op het 
allerhoogste niveau spelen in de 
toekomst. Altior 1 probeert weer in 
de Topklasse te komen na de de-
gradatie naar de hoofdklasse van 
afgelopen seizoen. Voor het com-
plete wedstrijdprogamma: 
www.altior-korfbal.nl.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsportJody van Kessel had het vizier op 
scherp staan en maakte er drie. 
Ook de ijzersterk spelende sharron 
van Osch scoorde. 
Het zag er de eerste tien minuten 
niet naar uit dat het een betrekke-
lijk makkelijke middag zou worden 
voor de meiden van coach Ronald 
couvreur. Na drie minuten stond 
het, door niet al te sterk verdedi-
gen, 0-1. In de 15e minuut kopte 
Jody van Kessel een corner binnen, 
waarbij de doelvrouw van Zwer-
vers er niet al te best uitzag. een 
prachtige aanval zorgde er voor 

dat sharron van Osch alleen op de 
doelvrouw af kon gaan. Koelbloe-
dig passeerde ze deze met een be-
keken pasje.
In de tweede helft bleef Prinses 
Irene de betere ploeg. 

De beste speelster op het veld en 
met haar 26 lentes inmiddels de 
routinier van het hele stel, Van 
Kessel, maakte in het vervolg de 
3-1 en 4-1. Vlak voor tijd was een 
fraaie lob doelvrouw Nadia van 
Mourik te machtig, maar de zege 
was toen al binnen. 

Vrouwen Prinses 
Irene goed van start in bekertoernooi 

voetbal

NIsTeLRODe - Ondanks dat het eerste vrouwenelftal van Prinses Irene 
nog enkele basisspeelsters miste, won de ploeg vrij makkelijk de be-
kerwedstrijd van zaterdag hoofdklasser CVV Zwervers uit Capelle aan 
de IJssel met 4-2. 

Hescheweg 223 - OSS

Autowassen €1,-

* Programma 6, 
bij 10L getankt

*

Altijd
goedkoop

tanken

NIsTeLRODe - Het jubileumprogramma start op vrijdag 29 augustus 
2014 met Herdenken en Bezinnen. De ontvangst is om 19.30 uur, waar-
na het programma om 20.00 uur van start gaat. Bij ‘Herdenken en Bezin-
nen’ wordt stilgestaan bij de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen 15 jaar, zoals de nieuwbouw, 
kampioenschappen, de vrijwilligers, de samenwerking met andere partijen. Daarnaast herdenken wij de 
mensen die er helaas niet meer bij zijn. Deze gebeurtenissen worden op verschillende wijze uitgebeeld en 
verwoord en ondersteund door live gezongen liederen. Het wordt een programma met een lach en een traan, 
welke je niet mag missen. 

EEN UNIEK PROGRAM-
MA WAARBĲ  IEDEREEN 
VAN HARTE WELKOM IS

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites

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

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N
28 AUGUstUs

elektrische fietstraining
Locatie: heescheweg 37 
nistelrode

29 AUGUstUs

Cyrano de bergerac
Locatie: natuurtheater Kersouwe 
heeswijk-Dinther
Pagina 11

Pr. Irene 75 jaar: 
bezinnen & Herdenken
Locatie: Sportpark De Schellen 
nistelrode
Pagina 27

open dag De eijnderic
Locatie: zijlstraat 1a 
heeswijk-Dinther
Pagina 16

soos Imeet geopend
Locatie: raadhuisplein 21 
heeswijk-Dinther

open Avond muzelinck
Locatie: Bernrode 
heeswijk-Dinther
Pagina 11

30 AUGUstUs

Pr. Irene 75 jaar: 
24 uur non-stop voetbal 
en korfbal toernooi
Locatie: Sportpark De Schellen 
nistelrode
Pagina 27

XrCbernhezeloop
Locatie: raadhuisstraat 
heeswijk-Dinther

Gatecrash/Acoustic Quartet
Locatie: natuurtheater Kersouwe 
heeswijk-Dinther
Pagina 2

open dag De eijnderic
Locatie: ‘t Dorp 92 heesch
Pagina 16

Jeugdmiddag Halley
Locatie: halleyweg 1 heesch
Pagina 10

31 AUGUstUs

Cyrano de bergerac
Locatie: natuurtheater Kersouwe 
heeswijk-Dinther
Pagina 11

open dag De eijnderic
Locatie: De Kanz nistelrode
Pagina 16

optreden Dreamfield
Locatie: Kiosk 7-eeuwen park 
nistelrode
Pagina 11

Kofferbakmarkt
Locatie: Leliestraat heesch

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café zaal elsie 
heeswijk-Dinther

1 sePtember

Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: rabobank Cereslaan 
heesch

Jaarvergadering Heesche 
bridgeclub
Locatie: De Pas heesch

2 sePtember

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
heeswijk-Dinther

3 sePtember

Gratis inloopspreekuur 
kennis en ondersteuning
Locatie: Van Soest & Partners 
Cereslaan 4 heesch
Pagina 12

Win in werk: Kennismaken 
training Creatief Denken
Locatie: raadhuisstraat 16 
heeswijk-Dinther
Pagina 4

Wandeldriedaagse 
Loosbroek
Locatie: Start De Wis Loosbroek

HKK nistelvorst: buurtavond
Locatie: Maxend 3 nistelrode

reiki 2 bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Cursus snel leren 
= Leuk leren
Locatie: Klasse-rT nistelrode

4 sePtember

Inloopochtend voor borst-
kankerpatiënten
Locatie: ziekenhuis Bernhoven 
Uden

De eijnderic: Informatie-
avond taalcursussen
Locatie: ‘t Dorp 92 heesch
Pagina 16

Wandeldriedaagse 
Loosbroek
Locatie: Start De Wis Loosbroek

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

meditatie-uur
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

5 sePtember

bernheze 
golfkampioenschap
Locatie: Company Club 
De hooge Vorssel nistelrode

Uitgedaagd
Locatie: De Misse heesch

Publieksavond sterrenwacht 
Halley
Locatie: halleyweg 1 heesch

Wandeldriedaagse 
Loosbroek
Locatie: Start De Wis Loosbroek

soos Imeet geopend
Locatie: raadhuisplein 21 
heeswijk-Dinther

sportcafé met foppe de 
Haan en andere prominente 
gasten
Locatie: Sportpark De Schellen 
nistelrode
Pagina 27

Help mijn zoon/dochter gaat 
scheiden
Locatie: Interpunctie Veghel
Pagina 4

6 sePtember

Uitgedaagd
Locatie: De Misse heesch

Win in werk: Kennismaken 
training Creatief Denken
Locatie: raadhuisstraat 16 
heeswijk-Dinther
Pagina 4

De Dijk
Locatie: natuurtheater Kersouwe 
heeswijk-Dinther

Pr. Irene 75 jaar: 
spellendag en feestavond 
Locatie: Sportpark De Schellen 
nistelrode
Pagina 27

7 sePtember

Uitgedaagd
Locatie: De Misse heesch

Kienen
Locatie: Café zaal elsie 
heeswijk-Dinther

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
heeswijk-Dinther

toer mee
Locatie: Start Gymnasium Bern-
rode heeswijk-Dinther
Pagina 25

open dag schietsport-
vereniging Hedilo
Locatie: CC Servaes 
heeswijk-Dinther

8 sePtember

Alzheimer café
Locatie: St. Barbaraplein 6 Oss

Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: rabobank Cereslaan 
heesch

9 sePtember

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
heeswijk-Dinther

fit terwijl je zit in 
onderonsje Heeswijk
Locatie: CC Bernrode 
heeswijk-Dinther

Zonneochtend
Locatie: zaal ’t Tramstation 
nistelrode

10 sePtember

Cursus snel leren 
= Leuk leren
Locatie: Klasse-rT nistelrode

Workshop mandalatekenen
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

reiki oefenavond bij 
Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

12 sePtember

start LipsGroen tennis-
toernooi voor 45-plus
Locatie: TC Telro nistelrode

Dubbelcabaret Leon van der 
Zanden en tim fransen
Locatie: natuurtheater Kersouwe 
heeswijk-Dinther

soos Imeet geopend
Locatie: raadhuisplein 21 
heeswijk-Dinther

13 sePtember

Antiek- en rommelmarkt
Locatie: Parkeerterrein 
Lunenburg Loosbroek

marco V In Charge
Locatie: natuurtheater Kersouwe 
heeswijk-Dinther

HKK nistelvorst: open 
monumentendag 
Locatie: Maxend 3 nistelrode

spetterende kids modeshow
Locatie: Van Tilburg nistelrode

expositie fotografie 
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

14 sePtember

Heesch Presenteert
Locatie: Centrum heesch 

HKK nistelvorst: 
open monumentendag 
Locatie: Maxend 3 nistelrode

Kienen
Locatie: Café zaal elsie 
heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
heeswijk-Dinther

moeder Courage – Intens en 
bijzonder openluchttheater
Locatie: natuurtheater Kersouwe 
heeswijk-Dinther

theeceremonies 
Locatie: Fazanterie de rooie 
hoeve heeswijk-Dinther

De kleine zeemeermin
Locatie: CC nesterlé nistelrode

expositie fotografie
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2


