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Krant niet op woensdag ontvangen?
info@demooibernhezekrant.nl

Tel. 0412-795170 of 06-22222955

 8 September a.s.
 Heesch Presenteert

Wij zijn erbij!
Jij toch ook?

www.fietsplezierheesch.nl
’t Dorp 108, HEESCH | 0412 451523

VAN UDEN CARAVAN TECHNIEK

Jan Tinbergenstraat 6
5491 DV Sint-Oedenrode

0413-477022
www.vanudencaravans.nl

Schadeherstel, 
reparaties en onderhoud 

van alle merken caravans! 

Bij ons bent u 
aan het goede adres!

Schadeherstel, 
reparaties en onderhoud 

van alle merken caravans! 

Bij ons bent u 
aan het goede adres!

Ridderhof 100 - Postbus 212 - 5340 AE Oss
T: 0412 61 44 64 - F: 0412 61 44 14

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

Iedere maandag 19.00-20.30 uur 
gratis inloopspreekuur Kerkstraat 2A in Heesch

de film ‘Echte boerenliefde’ vanuit de 
auto bekijken!

“Als PR groep hebben we nage-
dacht hoe we de agrarische sector 
vanuit een ander perspectief kun-
nen laten zien. Na een brainstorm-
avond kwamen we op het idee van 
een ‘Drive In Bioscoop’. een knip-
oog naar de 60-er jaren, want er is 
ook popcorn en drank te koop. Na 
wat speurwerk ontdekten we dat 
er in de gehele regio geen drive-in-
bioscoop-avond wordt georgani-
seerd. Dus dit is een unieke gele-
genheid.”

Om ook de jongere generatie aan 
te spreken heeft de PR-groep con-
tact gezocht met Rob Lunenburg 
en hij was meteen enthousiast. 
“Zijn parkeerterrein, het grasveld 
tegenover Dorpsstraat nummer 22 
in Loosbroek, wordt het decor van 
de filmavond. De film? Daar wa-
ren we het al snel over eens: het 
moest een agrarisch tintje hebben 
en een Nederlandse komische film 
zijn. ‘Leve Boerenliefde’ voldeed 
als plattelandskomedie meteen aan 
alle eisen. De mensen die de film 
gezien hebben waren er enthousi-
ast over. Het geluid van de film kun 
je via je eigen autoradio ontvangen. 
er zijn alleen personenauto’s toe-
gestaan!” Na de film is er een af-

terparty in Discotheek Lunenburg. 
Deze is gratis toegankelijk voor de 
drive-in bezoekers. Alleen de af-
terparty (aanvang 22.30 uur) kost 
€ 5,- per persoon aan de kassa. 

Boerenliefde
Deze romantische plattelandsko-
medie draait om boer Jelte (Cas 
Jansen), die na het verlies van 
zijn vrouw weinig zin heeft in een 
nieuw romantisch avontuur. De 
meest onwaarschijnlijke vonk die 
kan overspringen is die tussen hem 
en Wenda (Tatum Dagelet), de po-

pulaire presentatrice van kijkcijfer-
kanon ‘Leve Boerenliefde’. 
Als die datingshow van de keiharde 
producer Kenneth (Dirk Zeelen-
berg) uitgerekend op zijn erf een 
nieuw seizoen komt opnemen, lijkt 
het een ultieme botsing van cul-
turen te worden. Maar tegen alle 
vooroordelen over stadsmensen 
en boeren in, bloeit er tussen het 
frisse groen een bijzondere liefde 
op. Kaarten te koop bij: Paperpoint 

in Heeswijk-Dinther, Dagwinkel 
Schouten in Loosbroek, Dagwin-
kel in Vorstenbosch, Boekhandel 

Ceelen in Heesch en D.I.O. drogis-
terij en The Readshop Sparkling in 
Nistelrode.

BeRNHeZe - Wat is er gezelliger dan samen met je liefje op de voorbank van je auto in een drive in movie, onder de sterrenhemel, naar een ro-
mantische comedy te kijken? Of een gezellige filmavond in te plannen met een vriendenclub? De PR-groep van ZLTO Bernheze heeft een Drive 
In Movie by Night georganiseerd in samenwerking met Rob Lunenburg. Op 30 augustus wordt het parkeerterrein tegenover Dorpsstraat 22 
omgetoverd tot één grote Drive In Movie! Je betaalt per personenauto slechts € 16,- en daarvoor kun je ook nog eens gratis naar de afterparty in 
Discotheek Lunenburg!

Tekst Hieke Stek Tekst Hieke Stek 

Loosbroek heeft 
’t dorpsplein
Van parkeerplaats naar gezellig dorpsplein

LOOSBROeK – De officiële ope-
ning van het nieuwe plein in Loos-
broek begon in de Wis, daar heet-
te Wietske Piek iedereen welkom. 

Zij vertelde dat een groot deel van 
de project tot stand is gekomen 
door de inzet van Joop Neijs, de 
voorzitter van de Kerncommissie 
Loosbroek. 

 after-PartY na film 
‘leve Boeren liefde’

VERVOLG OP PAGINA 5

Rein van Moorselaar en mevr. Verwijst

Bas Muller 
Nederlands kampioen
NK TENNIS T/M 14 JAAR

HeeSCH – Afgelopen week  vonden de Nationale Jeugd Kampioen-
schappen Tennis plaats op het tennispark van Victoria in Rotterdam. 
Aan dit toernooi doen per leeftijdscategorie de beste 64 spelers van 
Nederland mee. Bas en Rik Muller uit Heesch  wisten beide op dit 
hoge niveau te presteren. Zowel in de single als in het de dubbel 
deden ze een gooi naar de titel. Bas Muller wist in de categorie t/m 
14 jaar de titel Nederlands JeugdKampioen in beide onderdelen te 
winnen. In de dubbel speelde Bas samen met Boris Beumer.

LEES MEER 
OP PAGINA 14
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Eten, drinken & uitgaan

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant

Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooibernhezekrant.nl

Redactie
Hoofdredactie Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams
Debby van Nistelrooy
Nina Mulder
Rob Aarts
Matthijs van Lierop
Rachelle Suppers

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Lianne Geurts

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

Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving

Fotografi e
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Rian van Schijndel

Aanlevertijden
Kopij/redactie/advertenties:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
advertentie@demooibernheze
krant.nl

Bezorgklachten
offi ce@demooibernhezekrant.nl 
0412-795170

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

lunch
diner
borrel
terras
feestje

Vorsselweg 3, 5384 RW  Heesch
T: 0412 473074 | info@bomenpark.nl

open ma t/m zo van 10.00 tot 23.00 uur

www.bomenpark.nlWaardestraat 15
5388 PP Nistelrode

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

info@heerkensagf.nl

De complete versspecialist
Waardestraat 15

5388 PP Nistelrode

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

info@heerkensagf.nl

De complete versspecialist
voor de horeca

BACK TO NORMAL!

De vakanties zitten er weer op. 
Althans voor mij en velen met mij. 
We hebben dit jaar het Franse 
land opgezocht en genoten 
van een prachtig stukje kust en 
heerlijk weer... De batterij is weer 
opgeladen zullen we maar zeggen. 
en natuurlijk haal ik dan mijn 

brood bij de plaatselijke bakker. De keuze in Frankrijk is altijd klein, 
maar lekker brood bakken doen ze gelukkig op veel plaatsen en 
elk land heeft zijn eigen broodcultuur.

eenmaal terug ben ik altijd weer trots op het stukje brood dat 
wij bakken. Want de allerbelangrijkste eigenschap die ons brood 
heeft is dat het LeKKeR is. en dat mis ik op heel veel plaatsen…
waar dan ook ter wereld. Brood moet lekker smaken, moet lekker 
ruiken, moet vers aanvoelen (ook nog na 3 dagen). Wanneer 
heeft u eens echt goed uw brood beoordeeld...er aan geroken…
de smaak echt geproefd? Met brood zoals wij dat bereiden kunt u 
alles wat brood lekker maakt weer ervaren. 
Jaja, hoor ik u denken, het zal wel. 

Brood is een natuurproduct, gemaakt van graan. Net zoals bij 
wijn en bier heeft brood tijd nodig om te rijpen en te ontwikkelen, 
oftewel… smaak opbouwen. Deze tijd is essentieel en dat is wat 
wij ook geven aan het product. Van begin tot eind is het brood dat 
we bakken 4 uur ‘onderweg’, zoals wij dat noemen. Natuurlijk heb 
je ook goede grondstoffen nodig, goede machines en de juiste 
omstandigheden, maar TIJD is de belangrijkste factor.

Het geeft het brood smaak… de malsheid… de langere versheid..
karakter. en dit brengt me precies op het onderscheid tussen 
menig andere broodbereider in Nederland. Tijd is geld, dus veel 
tijd en dure grondstoffen maken het brood duur. Maar wat is 
duur? U koopt een ‘duur’ brood voor laten we zeggen € 3,-. Daar 
eet u dan met 4 personen van en heeft u 5 sneden per persoon. 
Rekent u al mee?... dat houdt in dat u een flinke maaltijd heeft 
voor 75 eurocent per persoon! en dat voor het belangrijkste 
eetmoment van de dag! Daarnaast hoeft u van ons brood nooit 
iets weg te gooien of aan de eendjes te voeren want zelfs na 4 
dagen kunt u daar nog lekker van eten. Toch kiezen de meeste 
broodbereiders niet voor kwaliteit en maken ze een brood dat de 
naam ‘brood’ eigenlijk niet mag dragen… 

Wij willen voor u het lekkerste brood maken dat er is en waarvan 
u geniet tot de laatste snede. Dat bestaat…vlak bij u in de buurt. 
en als u nu eens nieuwsgierig bent…of vragen heeft…loop gerust 
binnen in Heesch of Oss. We zijn tenslotte al om 7.00 uur open en 
we praten er graag over met u.
Au revoir!

Bart Lamers
De bakkers Lamers

BaKKeriJ
Advertorial

COLUMN

Zonder meer, meer genieten! 

Lekker en feestelĳ k

De Wan 1a - 5388 HJ Nistelrode - T. 0412 611670 - M. 06 1949 9143

‘ ’

► Limousin rund- en kalfsvlees
► Porc plein air varkensvlees
► Label rouge kipproducten

► Hollands lamsvlees
► Wild en gevogelte
► Biologisch groente/fruit/zuivel

‘t Dorp 67 • Heesch • Tel. (0412) 454077 / (06) 21460573
www.rinescocatering.nl

Rini van Esch_109x109mm_wk45.indd   1 29-10-2012   16:00:22

culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel VorstenboschLaat je verrassen

Hoe pater Damiaan vanuit een he-
mels perspectief commentaar geeft 
op de heiligverklaring, die hem op 
11 oktober 2009 ten deel is geval-
len. Waar komt dat heilig zijn van-
daan, wie hebben er een rol in ge-
speeld en wat heeft die heiligheid 
eigenlijk te betekenen?
Aan de voorstelling gaat een film 
van 35 minuten vooraf, die de 
noodzakelijke informatie over pa-

ter Damiaan, zijn leven en werk, 
bevat. Na afloop is er gelegenheid 
tot het stellen van vragen aan de 
acteur, ook over andere activiteiten 
van Stichting Damiaancentrum Ne-
derland. entree: € 5,-.

Ontdek wat Yoga met je kan doen
Lea van den Bergh gaat op 13 
maandagavonden 2 yogalessen 
verzorgen vanaf 9 september.

Van 18.45 tot 19.45 uur man-
nenyoga en van 20.15 tot 21.15 
uur voor iedereen van jong tot 
oud. Proefles mogelijk. Info bij Lea 
0413-342656.

Andere activiteiten
De kapel beschikt over een mooie 
akoestiek en biedt ruimte aan on-
geveer 70 toehoorders. Naast het 
gebruik voor o.a. concerten, expo-
sities en workshops is de kapel bij 
uitstek geschikt als ruimte voor het 
sluiten van een burgerlijk huwelijk. 

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

Zondag 1 september opent de Kloosterkapel het nieuwe seizoen met 
een EENAKTER, geschreven en gespeeld door Hans Lakwijk: 
DE LITANIE VAN DE HEILIGE DAMIAAN. 

Wekelijks zullen wij u voortaan informeren 
over het programma en de activiteiten van 
de Kloosterkapel in deze rubriek.

Slagroom blijft langer 
stijf, als je het klopt 
met poedersuiker!
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Van 14 t/m 18 augustus 2013 serveren wij nogmaals ons:

10-GANGEN HAPJES MENU 
Voor meer informatie zie www.hetsentiment.nl

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

www.hetsentiment.nl
Laar 1  5388 HB  Nistelrode  T. 0412 61 11 85  www.jacobsenjacobs.nL GRATIS

Zeker Jacobs  
& Jacobs

Zo mooi en ook
zo betaalbaar...

Profiteer nú van
het voordeel!

kortingen tot
wel 70%

SALE!

sale loopt t/m 24 augustus 2013. Vraag
in de winkel naar de bijzonderheden. 

Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse 
belevenissen.

ARBO-KIND

‘Mama brengt je wel met de auto naar school! Het miezert een beetje 
en die tweehonderd meter asfalt richting school zal wel spekglad zijn. 
Ik wil niet dat je ook maar een beetje verkouden wordt, pas had je ook 
al een snotneusje. En dat vriendje waarmee je normaal dat hele eind 
naar school loopt, wil het liefste alleen maar rennen. Da’s niet goed 
voor je. Levensgevaarlijk! Straks val je nog! Dat wil ik niet hebben, ik 
wil je het liefste zo gaaf mogelijk houden. Nou, niet zo sip kijken dat je 
niet naar buiten mag, die auto in!’

Kinderen van tegenwoordig hebben het maar lastig. Het gevaar ligt 
op de loer. Op elke hoek van de straat kan er zomaar iets vreselijks 
gebeuren. Je mag als kind niet te veel snoepen, want dat is ongezond. 
De huisarts kent je inmiddels al heel goed, want voor elk hoestje wordt 
je uit voorzorg weer zijn kant op gestuurd. Je mag zelfs niet meer 
onbezorgd een stukje fietsen zonder die stomme helm. 

Ik denk dat elk kind nu met zijn of haar oren staat te klapperen als 
ze horen wat kinderen pakweg twintig jaar geleden ‘mochten’ zonder 
dat er ook maar iets van gezegd werd door ouders en docenten. 
Ondergrondse gangenstelsels van honderden meters. Zelfgebouwde 
klimtorens van stro van tien meter hoog waar je zo lekker af kon 
glijden. Lekker voetballen met vriendjes tot het donker werd, zonder 
dat er ook maar iemand ongerust werd op het thuisfront. 

De betutteling van onze kinderen moet een halt worden toegeroepen. 
Laat een kind door schade en schande wijs worden. Als je kind een 
keer hard valt en jankend met een gat in zijn hoofd thuis komt, is 
dat geen reden tot paniek. Je hoeft je kind niet te behoeden voor alle 
gevaren in het leven. Hier in het dorp liggen de terroristen niet in de 
bosjes en bommen hoor je alleen op de dinsdagavond van de kermis. 
Voed ze op tot stoere jongens en meiden die onbevreesd de wereld in 
gaan. Op zoek naar avontuur en zichzelf. 

COLUMN
d’n BlieKerEen andere route

Dankzij een 
moeilijke tijd

eveline werd geboren met een vier-
voudige hartafwijking. Operaties 
volgden, maar in 2003 werd bij haar 
MRSA geconstateerd. Dat sloot een 
operatie uit! een vreselijke tijd. Net 
op tijd kon worden ingegrepen. Dit 
mocht niet weer gebeuren. eric en 
Ine gingen onderzoeken en hun 
eigen varkens bleken de bron van 
alle ellende. Door het intensieve of 
verkeerde gebruik van antibiotica 
bouwen bacteriën resistentie op 
o.a. MRSA (=Methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus). De bacte-
rie kan niet behandeld worden met 
de meeste antibiotica en is levens-
bedreigend voor mensen met ver-
minderde weerstand. 

Nieuwe wegen
In 2006 wierp een uitzending van 
Zembla nieuw licht op de proble-
matiek. In 2004 testte 20% van de 
varkens positief en in 2006 al 50%. 
Het probleem groeide. eric en Ine 
ondernamen diverse pogingen om 
de MRSA bacterie in de stallen kwijt 
te raken, niets hielp afdoende. Tot-

dat eric in 2009 iemand van Chrisal 
ontmoette. Hij sprak over PIP-probi-
otica die bij Chrisal gemaakt wordt, 
geschikt om in stallen te sprayen, 
stallen mee schoon te maken en het 
natuurlijke evenwicht te herstellen. 
De probiotische bacteriën (ook in 
yakult te vinden als bifidus) vallen 
de pathogene bacteriën niet aan, 
maar stimuleren een gebalanceerde 
microflora in de stallen. 

Basis
ANTIbiotica doodt bacteriën. Na 
het afmaken van de kuur wordt het 
natuurlijke evenwicht hersteld, ten-
zij niet op de juiste manier of inten-
sief gebruikt. De bacteriën worden 
dan resistent. een belangrijke bron 
van bacteriën zit in de darmflora. 
Dat geldt voor mens en dier. Door 
de varkensstallen schoon te hou-
den met PRObiotica en de lucht te 
sprayen wordt het evenwicht in de 
stallen hersteld. 

Resultaat
De familie Van den Heuvel is en-

thousiast. Langsfietsend heb je 
geen idee dat er varkens in de stal-
len staan. De kenmerkende geur 
ontbreekt, de uitstoot van fijnstof 
is aanmerkelijk minder, de ammoni-
akproductie lager en de endotoxi-
nes (oorzaak voor een aantal aller-
gieën) zijn verminderd. 
De hoeveelheid antibiotica is niet 
nul, maar aanmerkelijk lager dan 
voorheen. er wordt weer met ple-
zier met de dieren gewerkt. Drie-
maal per week worden de stallen 
gesprayd en schoongemaakt met 
probiotica. Dat kostte in het be-
gin wel wat extra aan materiaal en 
werk, maar door de vermindering 
van antibiotica, het plezier in wer-
ken en het feit dat zij elke 3 maan-
den weer te horen krijgen dat zij 
negatief testen op MRSA, wegen 
hier ruimschoots tegen op. 
Zij hebben hun doel bereikt. Geen 
overdracht meer van o.a. MRSA 
van dier naar mens. Ze worden 
weer als een ‘normaal mens’ be-
handeld in het ziekenhuis. Missie 
geslaagd.

NISTeLRODe – Eric van den Heuvel vond de handelsmissie met Koning Willem Alexander en Koningin 
Maxima heel waardevol, allemaal collega-ondernemers met innovatieve ideeën. Maar het meest bijzondere 
is de gezondheid van zijn gezin, met name dochter Eveline. 

Eric, Ine en dochter Eveline van den Heuvel Foto: Marcel van der Steen Tekst: Martha Daams

Filmhuis de Pas opent 
seizoen met ides of March

HeeSCH - Op maandag 9 en dins-
dag 10 september heeft Filmhuis 
de Pas gekozen voor de film Ides of 
March. een politiek drama van en 
met George Clooney over een am-
bitieuze persvoorlichter die verstrikt 
raakt in een politiek wespennest. 
De toegang tot de film bedraagt 
€ 5,- per persoon en kaarten zijn 
te reserveren via de website van de 
Pas of voorafgaand aan de film aan 
de kassa. De film begint op beide 
dagen om 20.00 uur.
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112

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

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

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: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed: 0412-452739
Apotheek
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: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis 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: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek in Oss.
Tel.: 0412-614035
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.

Health, Beauty, Care

Zorg en 
ondersteuning 
bij u thuis of bij 
ons thuis.

In de thuissituatie kunt u bij ons terecht voor o.a.:
• verpleging en verzorging
• hulp bij het huishouden
• terminale thuiszorg
• fysiotherapie / ergotherapie / logopedie / diëtiste
• 24-uurs alarmering met noodhulp
• maaltijdservice aan huis, in het wijkrestaurant 
 of bij de eetpunten

Mocht het thuis niet meer lukken, dan bent u van 
harte welkom in één van onze locaties: 

St. Barbara Mgr. Bekkershuis Cunera | De Bongerd
Eerdsebaan 1A Deken Baekersstraat 83 Zijlstraat 1
5482 DA Schijndel 5482 JD Schijndel 5473 CJ Heeswijk

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze 
cliëntservicebureaus:

Schijndel 
Telefoon 073 - 544 33 33 
van 9.00 tot 12.00 uur

Heeswijk 
Telefoon 0413 - 29 81 13 
van 8.30  tot 17.00 uur

COLUMN Eureka! ‘Ik heb het gevonden’
Advertorial

Eureka! betekent ‘ik heb het gevonden’ en is een blijde 
uitroep als iemand een idee of oplossing heeft bedacht 
voor een moeilijke opgave. Deze uitroep is beroemd 
geworden door Archimedes, een oud-Griekse wis- en 
natuurkundige en uitvinder, nadat hij de naar hem 
genoemde Wet van Archimedes ontdekt had. De koning 
van Syracuse had Archimedes een ingewikkelde opdracht 
gegeven. Volgens het verhaal zit Archimedes in bad 
en vliegen de gedachten door zijn hoofd. Plotsklaps 
als een bliksemflits schiet hem de oplossing te binnen. 
Enthousiast springt hij uit bad en rent naakt door de 
straten naar het paleis luid roepend; “Eureka, Eureka!” 
Ik heb het gevonden, ik heb het gevonden.
Creativiteit is het vermogen om iets nieuws te creëren, 
ideeën te krijgen en oplossingen te bedenken. Al sinds 

onze jeugd wordt deze eigenschap verwaarloosd terwijl 
er tegenwoordig een grote behoefte is aan creativiteit 
in leven en werken. Hoe krijg jij een idee en wat doe jij 
ermee? Op je eigen wijze creatief zijn geeft je uniciteit 
waarmee je je onderscheidt van anderen en... je kunt het 
leren met de Training Eigenwijs Creatief.

De Introductie Workshop is 28 en 31 augustus in 
Heeswijk-Dinther. Raadpleeg de website 
www.eigenwijscreatief.nl of via www.wininwerk.nl en 
meld je aan op info@wininwerk.nl.

PS Heb jij het gevonden? Doe even schoenen aan voordat 
je naar buiten rent.

Hoe krijg jij een idee en wat doe jij ermee?

Raadhuisstraat 16 - Heeswijk-Dinther - 06-18174224 - info@wininwerk.nl - www.wininwerk.nl

HeeSCH - Er starten nieuwe cur-
sussen en er zijn nog plaatsen 
voor deze cursussen.

Vanaf woensdag 4 september 
2013 zal eHBO vereniging Joh’s 
Roncalli in Heesch een opleidings-
cursus voor het eenheidsdiploma 
eHBO verzorgen:
- Duur ca. 15 avonden, wekelijks 

op woensdagavond van 19.30-
21.30 uur.

- ervaren gediplomeerde instruc-
teur geeft de lessen.

- Locatie: clubgebouw te Heesch
- Kosten incl. examen en materi-

alen: € 150,- per cursist. Bij de 
meeste ziektenkostenverzeke-
ringen kan de cursus gedecla-
reerd worden. 

- Aspecten: Verbandleer, Hartre-
animatie, AeD, Shock.

- 1 jaar gratis lidmaatschap van de 
eHBO vereniging Joh’s Roncalli.

Het examen eenheidsdiploma 
eHBO is gepland aan het einde van 
het jaar 2013 en wordt afgenomen 
door officiële examinatoren van 
het Oranje Kruis. De kans bestaat 

dat u voor 1-1-2014 als eHBO’er 
het veld in kunt!

Cursus Reanimatie en AED:
- 2 avonden in overleg van 19.30-

21.30 uur.
- Kosten inclusief materiaal: 
 € 47,50 per cursist.
- Certificaat getekend door erva-

ren gediplomeerde instructeur.
- Lidmaatschap € 10,- per jaar, 

om jaarlijks de ‘Reanimatie en 
AeD’ te herhalen.

Cursus kinderEHBO:
- 4 avonden in overleg van 19.30-

21.30 uur.
- Kosten inclusief materiaal: 
 € 65,- per cursist.
- Certificaat getekend door erva-

ren instructeur.
- Mogelijkheid om jaarlijks de her-

halingslessen te blijven volgen.
Bij interesse in de door hierboven 
opgegeven cursus kunt u contact 
opnemen met het secretariaat van 
de vereniging: Jacintha Verstegen 
e-mail: secretariaat@ehboheesch.nl, 
tel: 0412-453279.

EHbO cursussen in 
Heesch: vol = vol

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
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één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs
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Als de basis in balans is, 
dan blijft men in evenwicht! 

Door allerlei factoren kan de balans in ons lichaam verstoord raken en kunnen er 
klachten ontstaan zoals stress, hoofdpijn, slaap- en hormonale stoornissen 
of spijsverteringsklachten. Met voetreflextherapie wordt het zelfgenezend 

vermogen op een natuurlijke wijze aangesproken en gestimuleerd, waardoor 
klachten verminderen en zelfs kunnen verdwijnen.

www.gabriellicvoetreflex.nl 
Bel 06-504 35 216 voor een afspraak of mail naar: gabriellicvoetreflex@gmail.com

PrivaZorg
Den Bosch-Oss
en omstreken

Tel: 0412 - 63 01 09
www.privazorgdenbosch-oss.nl

• Client staat centraal

• Kleine teams

• Gemotiveerde professionals

Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt!

Plaats de elektrode nooit 
op een sieraad of piercing
Wat je al niet leert op een reanimatie- en AED-cursus. 

Weet wat je moet doen 
bij een hartstilstand. 

Meld je aan op  
www.6minuten.nl

Weet wat je moet doen 

0414.1055 NHS reanimatie_118x40_FC_WT2.indd   1 06-10-11   14:47
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VPTZ voor tijd, aandacht en ondersteuning 
VPTZ werk zowel als vrijwilliger en als coördinator de moeite waard om te doen! 

Je wordt bij de VPTZ, vrijwillige 
palliatieve terminale zorg, niet in 
het diepe geworpen. Ik kreeg eerst 

een intake gesprek waarin ze ke-
ken of ik geschikt was voor dit 
werk. Belangrijk is dat je je aan kan 

passen aan de normen en waarden 
in een gezin. Dit heeft te maken 
met respect en aanpassingsvermo-

gen. Heel belangrijk is dat de cli-
ent samen met zijn mantelzorgers 
het voor het zeggen hebben. Het 
is vanzelfsprekend dat je je per-
soonlijke zaken niet met de cliënt 
bespreekt. Goed kunnen luisteren, 
een open houding, evenwichtig-
heid en doorzettingsvermogen zijn 
eigenschappen die je ook moet 
bezitten. Daarna krijg je een uit-
gebreide opleiding zodat je goed 
toegerust aan de slag kunt. Je kunt 
door er alleen maar ‘te zijn’ zoveel 
betekenen. Het geeft een goed 
gevoel dat de mantelzorger kan 
slapen en zodoende ‘s morgens 
weer uitgerust aan de dag kan be-
ginnen. 

Coördinator zoekt ook vrijwilli-
gers 
Na 2 jaar werd ik door de project-
leider gevraagd of ik interesse had 
om coördinator te worden. Ik vond 
dit een mooie uitdaging en ik mag 
wel zeggen dat dit werk mij op het 
lijf geschreven is. Om een goede 
gesprekspartner te kunnen zijn 
met de professionals heb je een 
verpleegkundige achtergrond no-
dig. Als vrijwilliger ga je helemaal 
voor die ene situatie, terwijl je als 

coördinator breder moet kunnen 
kijken. 
Je werkzaamheden als coördinator 
zijn heel divers. Je gaat op intake 
om goede randvoorwaarden te 
scheppen voor je vrijwilligers zodat 
ze optimale ondersteuning kunnen 
bieden. 

Als coördinator werf, school en be-
geleid je de vrijwilligers. Ook ge-
ven we twee keer per jaar bijscho-
ling (themadagen). Voor de inzet 
worden vrijwilligers geïnstrueerd 
en er wordt dagelijks geëvalueerd. 
Zo kun je het proces van cliënt en 
mantelzorger volgen en als inter-
mediair functioneren naar andere 
organisaties. Daarnaast participeer 
je ook in verschillende overlegvor-
men zoals o.a. in het Palliatief Net-
werk. Regelmatig is er ook overleg 
met de diverse thuiszorgorganisa-
ties.

Samengevat is dit het werk dat mij 
een erg goed gevoel geeft. Iets 
kunnen betekenen voor de cliënt 
in de laatste fase van zijn of haar 
leven en voor de mantelzorg, is 
waar je al je voldoening uit kunt 
halen.

BeRNHeZe - Je hoort vaak als je als coördinator op intake gaat: “VPTZ, daar heb ik nog nooit van gehoord; 
had ik geweten van hun bestaan, had ik veel eerder aan de bel getrokken”. 15 Jaar geleden zag ik, Nellie van 
Hout, een advertentie in de krant waarin men vroeg naar vrijwilligers die ‘s nachts wilden waken bij termi-
naal zieke mensen. In de voorafgaande jaren had ik mijn beide ouders mee verzorgd in de laatste fase van 
hun leven. Ik zag de advertentie en wist meteen ‘dit wil ik doen’. Uit ervaring wist ik hoe zwaar en waardevol 
het kan zijn om 24 uur per dag voor iemand te zorgen.

Nettie van Hout

Heeft u interesse om VPTZ vrijwilliger te worden? Op 10 september 
start er weer een basistraining. Voor meer informatie kunt u de web-
site raadplegen www.vptz-uden-veghel.nl  of contact opnemen via:  
info@svptz.nl of via: 0413-820305 of 06-12114606 

Vervolg voorpagina

Loosbroek heeft ’t Dorpsplein
Hierna verhuisde het gezelschap 
naar de tent op het nieuwe plein 
naast de kermis. Twee sprekers 
waren uitgenodigd. Johan van 
Doornmalen (Projectleider IDOP 
van de Provincie Noord-Brabant) 
kwam als eerste aan het woord. 
Hij bedankte iedereen voor de 
prettige samenwerking. Joop Neijs 
ontving uit zijn handen een mooi 
beeld wat staat voor: Samenwer-
king en de handen uit de mouwen 
steken. 

Wethouder Rein van Moorse-
laar ging terug naar 2008 toen 
de IDOP’s in Bernheze ingelegd 
mochten worden. In Loosbroek 
werd toen meteen duidelijk dat het 
plein bij alle bewoners en bij de be-
drijven op nummer één stond om 
aan te pakken. 
en nu jaren later is het nieuwe 
plein een feit. Het was nooit mo-
gelijk geweest zonder de steun van 
de lokale bedrijven waarbij Lunen-
burg events & More en Aannemer 
Langenhuizen extra vernoemd 
werden.

Nieuwe naam ‘t Dorpsplein
Aan alle inwoners van Loosbroek 
was gevraagd mee te denken over 
een toepasselijke naam voor het 
plein. Uit de 21 inzendingen was 
de jury unaniem eens dat mevrouw 
Riek Verwijst de winnende naam 
ingestuurd had. Zij werd op het po-
dium geroepen en mocht aan ieder-
een de naam van het nieuwe plein 
bekendmaken: ’t Dorpsplein. 

Het is een voor de hand liggende 
naam maar alles omvattend. Me-
vrouw Verwijst won hiermee een 
helikoptervlucht boven Loosbroek, 
natuurlijk een mooie bos bloemen 
en een groot applaus.
Het plein werd daarna ingezegend 
met een heel gezellig dorpsbarbe-
cue waar ruim 450 inwoners aan 
deel namen.
Meer foto’s op www.mooihdl.nl
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WIJ BUNDELEN ONZE KRACHTEN!

De onDerneming

Brabants Centrum is een stichting die al bijna 70 jaar een lokale 
krant uitgeeft in het verspreidingsgebied Boxtel, Liempde, Len- 
nisheuvel, Esch en Gemonde. Deze abonnementenkrant ver-
schijnt wekelijks op donderdag in een oplage van ruim 8.000 
stuks. Verder beschikt de krant over een goed bezochte website 
en is de krant actief op Twitter en Facebook. De stichting heeft 9 
medewerkers en is financieel gezond.

Wij zoeken een:

Media-adviseur
Functie-omschrijving

de media-adviseur verkoopt de advertentieruimte in de krant, 
op de website en geeft advies aan adverteerders. de media-
adviseur gaat hierbij zelfstandig en actief op zoek naar adver-
teerders, bouwt het netwerk van adverteerders uit en versterkt 
de relatie met de bestaande adverteerders. de media-adviseur 
werkt daarbij in nauw overleg samen met de redactie om nieuws 
omtrent gebeurtenissen, activiteiten en thema’s te kunnen be-
nutten voor commerciële kansen. Ook gaat de media-adviseur 
hierbij op zoek naar de commerciële mogelijkheden van de so-
ciale media. daarnaast is de media-adviseur (mede)verantwoor-
delijk voor het bedenken van wervingsacties van abonnees. de 
media-adviseur rapporteert rechtstreeks aan de directie.

Functie-eisen

de media-adviseur heeft minimaal een MBO werk- en denk- 
niveau en heeft een commerciële opleiding. Gezien de grote zelf-
standigheid van de functie is enige jaren ervaring in de verkoop 
van advertenties een vereiste. daarnaast zijn de volgende com-
petenties vereist: klantgericht, resultaatgericht, onderhande-
laar, doorzettingsvermogen, netwerker, overtuigingskracht.

AAnboD

Wij bieden een leuke en afwisselende fulltime baan (40 uur/
week) in een klein en hecht team dat wekelijks met veel enthou-
siasme, inzet en betrokkenheid werkt aan de totstandkoming 
van een breed gelezen abonnementenkrant voor Boxtel en om-
geving.

voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met 
interim-directeur Louis van Besouw 06-22 20 81 43. uw sollicitatie, 
compleet met curriculum vitae, zien we graag uiterlijk 23 maart 2013 
tegemoet.

brAbAnts centrum
t.a.v. directeur a.i. ir. L.F.M. van Besouw 
Postbus 81
5280 aB Boxtel
louis.vanbesouw@cmenp.nl
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Johan van Doornmalen en Joop Neijs

Depressief?

Burn-out?

Chronische pijn?

Teveel piekeren?

Meer genieten?

Vanaf 23 augustus op maandagavond of 
vrijdagochtend starten er weer nieuwe 

8-weekse mindfulness-trainingen.
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Op uitnodiging van het Veghels 
Kunstenaars Collectief exposeert 
zij met abstracte schilderijen op 
doek gedurende de gehele maand 
augustus. 
Het (oude) Raadhuis aan de Markt 
1 in Veghel is hiervoor gratis te 
bezoeken op de volgende tijden: 
dinsdag t/m vrijdag van 11.00 tot 
19.00 uur. Op zaterdag van 10.00 
tot 15.00 uur.

Marina Weigergangs woont in 
Heesch en heeft haar atelier aan 
huis. Zij schildert uitsluitend met 
olieverf in abstracte vormen. Haar 
voorkeur gaat uit naar het werken 
op doek. De toegepaste techniek is 
laag over laag met veel structuur. 
een schilderij wordt begonnen met 
het aanbrengen van een basislaag. 
Daarna worden een aantal lijnen 
aangebracht van waaruit zij laag 
over laag verder werkt. Dit wordt 
weergegeven in vlakken en vor-
men waarbij een abstract lijnenspel 
ontstaat. 

Hiermee heeft zij een geheel eigen 
stijl ontwikkeld. Dit eigen hand-

schrift is heel duidelijk te herken-
nen. 
Haar schilderijen kenmerken zich 
vooral door een warm en spran-
kelend kleurgebruik in combina-
tie met een mooie compositie. Zij 
laat zich in eerste instantie inspi-
reren door vormen, lijnen(spel) en 
kleuren waarna zij intuïtief verder 
werkt aan haar schilderij. Al wer-
kend zoekt zij naar de voor haar 
juiste compositie. Marina heeft al 
veel in Nederland geëxposeerd. 

Meer informatie over haar werk is 
te zien op de website: 
www.schilderijenmarina.nl

Expositie geopend van 
Marina Weigergangs
HeeSCH/VeGHeL - Van de Heesche Marina Weigergangs werd afgelo-
pen zondag een expositie in het (oude) Raadhuis van Veghel geopend. 
Tegelijk met het werk van Marina is er ook keramiek te zien van Martine 
de Goey. Deze combinatie geeft een extra dimensie aan deze expositie.

Computerhoeken Nesterlé en Laarstede gaan weer van start

Bij bewoners van Laarstede die zelf 
in het bezit zijn van een computer 
wordt les aan huis gegeven. Ook 
mensen die niet goed ter been zijn 
of een andere beperking hebben, 
maar toch graag computerles wil-
len, kunnen zich aanmelden voor 
computerles aan huis.
Met ingang van september 2013 
starten wij weer. U kunt zich nu 
aanmelden voor beginnersinstruc-

ties en voor vervolglessen.

Kosten
Inschrijfgeld: € 12,50 (Hierbij krijgt 
u een documentatiemap.)
Lessen: € 7,50 voor 5 lessen van 
een uur. Inlooples: € 1,50 per uur 
(op afspraak)

Tijden
Cultureel Centrum Nesterlé

Dinsdag: 9.00-10.00 uur en 10.00-
11.00 uur 
Woensdag: 9.00-10.00 uur en 
10.00-11.00 uur 
Vrijdag: 9.00-10.00 uur en 10.00-
11.00 uur 

Laarstede (op afspraak)
Dinsdag: 9.00-10.00 uur en 10.00-
11.00 uur 

Aanmelden 
Frans van der Lee 
telefoon 0412-617254 
e-mail fmvdlee@kpnplanet.nl. 

Heeft u zich al ingeschreven? 
Dan krijgt u vanzelf bericht.

NISTeLRODe - In Cultureel Centrum Nesterlé en Gasterij Laarstede ge-
ven wij computerles aan 55-plussers. Elke deelnemer wordt individu-
eel begeleid. De lessen worden gegeven voor Windows 7, Windows 8, 
Office Word, Office Excel, E-mail, fotobewerking, Internet, Skype en 
telebankieren. Ook geven wij instructie voor het werken met tablets 
zoals de iPad.

Deze avond wordt georganiseerd  
in samenwerking met creatief cen-
trum De eijnderic en Koninklijke 
Fanfare St.Willibrord. Op deze dag 
kunt u informatie verkrijgen over 
het volgen van muzieklessen in 
Heeswijk-Dinther.
Muzelinck is een gecertificeerde in-
stelling en biedt aan zowel kinde-
ren als volwassenen een breed scala 

van opleidingen en cursussen: voor 
mensen die nog nooit één noot ge-
speeld hebben en voor mensen die 
al aan het conservatorium stude-
ren, individuele lessen en groeps-
lessen op vrijwel alle instrumenten. 
Uitgebreide informatie vindt u op: 
www.muzelinck.nl 
een docententeam zal aanwezig zijn 
om uw vragen te beantwoorden en 

demonstraties op instrumenten te 
verzorgen. Ook bestaat de moge-
lijkheid om zelf instrumenten uit te 
proberen. Laat u vrijblijvend infor-
meren over het uitgebreide aanbod 
van lessen voor alle leeftijden. De 
lessen zullen gegeven gaan worden 
in het Bernrodegebouw. Lestijden 
in overleg met de docent.
Kom dus gerust een kijkje nemen 
in gebouw Bernrode op vrijdag  
23 augustus om in het nieuwe sei-
zoen met een muzikale hobby te 
kunnen starten.

Open Avond muzieklessen Muzelinck 
HeeSWIJK-DINTHeR - Op vrijdag 23 augustus zal er van 19.00 tot 21.00 
uur een open avond gehouden worden door o.a. Muzelinck, Centrum 
voor de Kunsten in gebouw Bernrode, Zijlstraat 1a te Heeswijk-Dinther. 

Voor alle ondernemers in Bernheze, Maasdonk en Lith en omgeving.

Gratis seminar

Met Jan Kees de Jager!
Maandag 

16 september 
2013

Cultureel Centrum 
de Pas, de Misse 4 

in Heesch.

Jan Kees de Jager

Het Ondernemerslokaal nodigt ondernemers graag uit voor een gratis inspirerend openingsseminar 
van het programma 2013-2014 met topspreker Jan Kees de Jager. U bent van harte welkom op 
maandagavond 16 september, op de vooravond van Prinsjesdag 2013, in Cultureel Centrum De Pas, 
de Misse 4 in Heesch.

Jan Kees de Jager geeft u tijdens zijn lezing een unieke inkijk in zijn ambtsperiode als minister van Financiën. 
Op de dag vóór Prinsjesdag kijkt hij daarnaast graag met u als ondernemer vooruit naar de politieke en economische 
ontwikkelingen en de impact op het ondernemersklimaat.

Programma:
19.30 uur Ontvangst bij Cultureel Centrum de Pas in Heesch
20.00 uur Welkomstwoord door Joep Kok, directievoorzitter Rabobank Bernheze Maasland
20.15 uur Lezing door Jan Kees de Jager
21.00 uur Netwerkborrel

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

Het Ondernemerslokaal, 
het kennis – en netwerk-
platform voor onderne-
mers in Bernheze, Maas-
donk en de omgeving 
van Lith, ondersteund 
door het Maatschappelijk 
Stimuleringsfonds van 
Rabobank Bernheze 
Maasland.

KBO Bernheze
kbO NisTELrOdE
Computerles voor 55+

‘Hiermee Heeft zij 
een geheel eigen 
stijl ontwikkeld’
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MAANDAG T/M ZATERDAG 

OM 7.00 UUR OPEN

Bosvruchtenvlaai
10-12 personen € 12,95

tips van de bakkers:

Perzik bavarois vlaai
 10-12 personen € 12,95

Zonne pompoenbollen 

4 stuks € 1,60

deze aanbiedingen gelden van 15-8 t/m 21-85-2013

Perzik bavarois vlaai

Zonne pompoenbollen 

Perzik bavarois vlaai

deze aanbiedingen gelden van 15-8 t/m 21-85-2013

Perzik bavarois vlaaiPerzik bavarois vlaai

deze aanbiedingen gelden van 15-8 t/m 21-85-2013

Een heerlijk tussendoortje is onze eierkoek. Groot, smeuiig 
en luchtig gebakken. Je kunt er wel een week met smaak van 
eten, zo lang blijven ze lekker. De kinderen zijn er dol op, een 
heerlijke koek om mee naar school te nemen. Onze eierkoeken 
komen dagelijks uit de ovens, en deze week gaan we er heel 
veel maken want voor zo’n prijsje neemt u ze direct mee.

vol energie weer naar school

Bij aankoop van2 broden naar keuze
4 eierkoeken

1,00

Bij aankoop van
brodennaar keuze

 eierkoeken

Bij aankoop van
broden

 eierkoeken

Juf… is het al pauze? we hebben trek wij lusten er wel 4!

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

Nieuwe Erven 21 • Heesch • T.: 0412 45 61 98 • M: 06 53208815

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

samen fietsen
Fietsen met plezier

De drie gasten van vandaag zijn 
Wim Hendriks, Jas van de Wete-
ring en mevrouw Van Grunsven. 
Mevrouw van Grunsven woont 
zelfstandig en gaat enkele dagen 
per week naar de dagactiviteiten 
in Zorgcentrum Heelwijk. Met 
haar broer en schoonzus verkocht 
ze huishoudelijke artikelen, in het 
pand waar nu de DA drogist zit. 

Herinneringen
Bij het Bomenpark, verscholen tus-
sen de bomen, pauzeren we. Me-
vrouw Van Grunsven: “Het lijkt 

hier wel Klein Veluwe!” 
Vandaag geen koffie met gebak, 
maar veel stof tot praten. Wim 
heeft jaren in de machinekamer 
bij Hartogs Vleeschfabrieken (later 
Unox) in ploegen gewerkt tot hij in 
1963 in de bouw ging werken. Hij 
heeft er gemetseld, gevoegd alles 
wat gedaan moest worden. en ook 
Jas heeft bij Hartogs Vleeschfabrie-
ken gewerkt, 40 jaar in de produc-
tie en later als conciërge. Als conci-
erge heeft hij de honger van menig 
collega gestild. Hij weet: “Vooral 
op maandag was ’t erg! Ik haalde 

dan worsten en gaf die aan de jon-
gens die aan de band stonden. Zij 
konden niet van hun plek.” De ge-
sprekken kabbelen verder, terwijl 
de begeleiders luisteren en af en 
toe iets toevoegen. Als vaste fiets-
partners kennen ze elkaar goed.

Begeleiding
Het ‘begeleid fietsen’ is een ac-
tiviteit van de KBO-afdeling in 
Heesch, maar ook niet-KBO-leden 
uit Heesch kunnen deelnemen. In 
het verleden fietsten ze op duo-

fietsen zonder ondersteuning en 
de begeleider moest heel alert en 
sterk zijn om alles in goede banen 
te leiden. 
Nu zijn er drie duofietsen met elek-
trische ondersteuning. De begelei-
der en de deelnemer zitten op com-
fortabele stoeltjes naast elkaar en 
onderweg kan gekeuveld worden, 
gestopt naar believen en rondge-
keken naar natuur en mensen. 
Daarnaast beschikt de KBO-
afdeling over een rolstoelfiets, 
eveneens met elektrische onder-

steuning. De gasten komen veel 
bekenden tegen en maken dan 
een praatje. Onderweg wordt ge-
sproken over het verleden en het 
heden. De een heeft behoefte aan 
stil genieten, de ander drinkt graag 
ergens ‘n kopje koffie en de vol-
gende houdt van kattenkwaad. Al-
lemaal gekoppeld aan mensen met 
een klik.

HeeSCH – Het is een prachtige zonnige dag en we fietsen in optocht 
door Heesch en omgeving. De fietsers zijn mensen die niet zelfstandig 
(meer) kunnen fietsen en hun begeleiders. Er wordt op de fiets druk ge-
praat en gewezen en daarbij gaan de pedalen in een rustig tempo rond.

Ook interesse in fietsen als 
begeleider of deelnemer? 
Bel 06-40944930 (Jo van Kreij / 
Adriaan van Nistelrooij)

Gezond is ook heel gezellig 
 Tekst: Martha Daams Foto’s: Marcel van der Steen

Veel stof tot praten

Gezond is ook heel gezellig 
 Tekst: Martha Daams Foto’s: Marcel van der Steen

NIEUW BINNEN!

53-84 Schoonstraat 2A-01  Heesch |  0412 - 450503  |  info@5384.nl  |  www.5384.nl53-84 Schoonstraat 2A-01  Heesch |  www.5384.nl

TRENDYSTOERSTOER
HIP

www.mooiheesch.nl
INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT
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in bedrijf

WVE schilderwerk
voor al uw schilderwerk

Bel of mail voor een vrijblijvende offerte naar:

Willy van Eert

Kruisstraat 16 - 5388 CH Nistelrode - T. (06) 22 54 32 39 
E. wve.schilderwerk@home.nl

mooi & in bedrijf

HET GEMAK 
VAN EEN 

ADVISEUR 
DICHT BIJ 

HUIS

Het Schoor 2
5473 VJ Heeswijk-Dinther
Telefoon (0413) 29 25 69

www.vofvanberloo.nl

Advertorial

www.humstijl.nl

drankjes bestellen met je smartphone 
bij brasserie ’t Oude raadhuis!

Ze zijn er mee aan de slag ge-
gaan en bedachten een hele 
simpele manier, zonder dat 
je hiervoor een speciale ‘app’ 
hoeft te installeren. 
Het idee werd voorgelegd aan 
Fred en Bianca van Brasserie 
’t Oude Raadhuis en die waren 
direct enthousiast! Fred: “Het 
is een leuk idee van Frank en 
zijn collega’s en wij willen graag 
met de tijd mee!” Op iedere ta-
fel van het terras van de bras-

serie zit een sticker met een 
QR-code.  

Als je deze code scant met je 
smartphone krijg je meteen de 
drankkaart te zien en bestel je 
je drankjes met een paar tikken. 
Ook kun je op deze manier om 
de rekening vragen. Voorlopig 
is ‘e-terras’, zoals het systeem 
heet, exclusief te gebruiken bij 
’t Oude Raadhuis in Heesch. 
Inmiddels is er 2 weken proef 

gedraaid en werkt het prima. 
“Natuurlijk komen we nog 
steeds gewoon persoonlijk be-
stellingen opnemen op het ter-
ras,” vertelt Fred, “het is meer 
een extraatje en de mensen re-
ageren heel positief.”

HeeSCH - Hoe gemakkelijk zou het zijn als je met je mobiele telefoon even snel een drankje kunt 
bestellen op het terras? Dit is wat het team van Weerdenburg Web Works zich afvroeg toen ze bij 
‘hun benedenburen’ op het terras wat zaten te drinken. 

WeerdenburgWeb Works

Weerdenburg Web Works
‘t Dorp 61 - 5384 MB Heesch
0412-450001
www.weerdenburg.nl

KIPSALADE

MOZARELLASALADE

TONIJNSALADE

€ 4,15

€ 4,65

€ 4,95

Heerlijk verse

MAALTIJDSALADES...
Rijk gevulde salades met uitsluitend verse
ingredienten in diverse smaken.

voor het juiste

        
 voedingadvies

Scheur af om niet te vergeten:

www.highcare.nl

Namens  team Orangerie van Tilburg..... smakelijk eten!
www.orangerievantilburg.nl

Namens team Orangerie 

van Tilburg... smakelijk eten! 

www.orangerievantilburg.nl
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Fiscaal advies op maat
Uitbesteding van uw fiscale verplichtingen 

bespaart u veel rompslomp. 

Meer weten over onze dienstverlening? 
Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

Brouwersstraat 29  |  5473 HB Heeswijk-Dinther  |  Tel.: 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl  |  www.vanschaykvof.nl

Van schayk maakt u wegwijs 
In de wereld van administratie en belastingen 

COLOFON

• Eetcafé ‘t Pumpke
• De Kriekeput 
• Los door het bos
• Bomenpark
• HB Foods
• EquiZenz

• BECO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel Eco
• Van der Wijst Kleinvak
• Sun & wind energie

• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• Rivez Assurantiën &
 Risicobeheer BV
• WVE Schilderwerk
• V.O.F. van Berloo
• Compufix
• Axzent haarmode
• M. Geurts grondwerken
• Financieel centrum Heesch

• BBQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• Raamdecoratie
  totaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Gracy.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.

•	Hypotheken
•	Verzekeringen	
•	Bankzaken

‘t	Dorp	9	•	Postbus	7	•	5384	ZG	Heesch	
T.	0412-453727	•	F	0412-456265
info@financieelcentrumheesch.nl
www.financieelcentrumheesch.nl

Welkom bij Financieel Centrum Heesch 

Hoewel onze naam anders doet 
vermoeden beperkt onze klan-
tenkring zich uiteraard niet tot 
Heesch. 
Bedrijven en particulieren uit de 
hele regio en verder zijn bij ons 

aan het juiste adres voor een 
onafhankelijk en betrouwbaar 
advies op het gebied van ver-
zekeringen, bankzaken en hy-
potheken. Bij ons regelt u al uw 
geldzaken onder één dak.”

Bankzaken 
Uw spaargeld verdient een hoge 
rente. Daarom kiezen wij voor 
RegioBank als partner. Samen 
met deze bank zijn wij gehuis-
vest in een sfeervol kantoor in 

het centrum van Heesch. U kunt 
hier binnenlopen voor informatie 
over leningen, voor transacties 
en andere bankzaken wanneer 
het u uitkomt. 

Hypotheken 
een goed hypotheekadvies is 
onafhankelijk, objectief en per-
soonlijk. Hiervoor bent u bij ons 
aan het juiste adres. Onze finan-
cieel adviseurs en hypothecair 
planners zijn hoog gekwalifi-
ceerd en gecertificeerd. Zij gaan 
samen met u op zoek naar een 
hypotheek die bij u past, ui-
teraard met zo laag mogelijke 
maandlasten. 
Hiervoor werken wij samen met 
bijna alle Nederlandse banken. 

Verzekeringen 
Als onafhankelijke partij zien wij 
het als een uitdaging om voor u 
op zoek te gaan naar de goed-
koopste verzekering met de aan-
trekkelijkste voorwaarden. Naast 
levensverzekeringen bieden wij 
een breed scala aan verzekerin-
gen voor particulieren, onderne-
mers en bedrijven. 
Hiervoor hebben wij contact 
met vrijwel alle verzekerings-
maatschappijen en zorgen onze 
adviseurs ervoor dat ze altijd op 
de hoogte zijn van de nieuwste 

mogelijkheden en producten. 
Uw pakket wordt regelmatig 
doorgelicht en in een persoonlijk 
gesprek met u doorgenomen.

HeeSCH - Bij Financieel Centrum Heesch kunnen mensen gemakkelijk binnenlopen en 
hun geldzaken in vertrouwde handen geven. een goed financieel advies is persoonlijk, 
deskundig en onafhankelijk, maar bovenal dynamisch. een financiële planning veran-
dert mee met uw omstandigheden en ambities. Daarom hechten wij zo veel waarde aan 
persoonlijk contact met onze klanten. Bovendien zijn het juist deze contacten die ons 
werk zo aangenaam maken.

Financieel Centrum Heesch 
‘t Dorp 9
5384 MA Heesch 
Tel.: 0412 - 453727
info@financieelcentrumheesch.nl 
www.financieelcentrumheesch.nl

V.l.n.r. Bianca van Grinsven, Simone Broekman, Henk van den Hurk, Ellen van den Heuvel en Alexander Hulshof 
 Foto: Ad Ploegmakers

Advertorial

Kijk voor onze actuele 
openingstijden, wekelijkse 

reclame en het gehele assortiment 
op WWW.HBFOODS.NL

Diepvries & Versproducten

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

9 5 7 8

2 4 8 1 3

1 2 6

8 7 9 6 1

9 6 3

3 5 1 8 9

4 2 5

7 5 4 6 2

6 9 2 8

Puzzle #244458

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

Gezinsleden of werknemers worden 
uitgesloten van deelname.

Oplossing
vorige week:

Johnny van Loon 
uit Nistelrode

OOGcontact

Winnaar:
Cobie de Veer

kan de 
staatsloten ophalen 

bij boekhandel
Ceelen

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

WILT U EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,00. 
Info: office@demooibernhezekrant.nl of 
0412-795170.

MEUbELsPUiTEriJ
Bent u uitgekeken op de kleur 
van uw keuken/meubel, 
maar de rest is nog in goede 
staat? Bel Spuiterij SIIS 
073-5470128 of info@siis.nl 
voor een vrijblijvende offerte.

risErO riOOLsErViCE 
Willy van der Rijt
tel: 0413-206181
mob: 06-10025295
www.risero.nl. 
Voor al uw ontstoppingen en 
renovaties van uw riolering en 
putten. Reinigen dakgoten, 
renovatie en aanleg riolering.

VLOOiENMArkT 
Zondag 1 september 
10.00 -14.00 uur 
C.V. ’t Skrothupke 
parkeerterrein ’t Kofferen 
St. Oedenrode
entree € 2,00
Kinderen tot 12 jaar gratis.

HONdENbENCH 
(75 x 50 cm) en 2 kunststof 
hondenmanden (70 x 50 cm)
Totaalprijs € 30,- 
Nistelrode. 06-83575352

sCrEEN, kLEUr GrOEN
2,65 meter breed en 
1,40 meter hoog. Van binnen-
uit met de hand te bedienen.
t.e.a.b. Nistelrode. 
06-83575352.

TrOUWEN OF ZWANGEr 
Gaat u trouwen, of bent u 
zwanger? Vraag nu het 
GRATIS pakket aan bij
www.felicitatiedienst.eu

AANGEbOdEN

Al jaren wist ze dat een beroep wilde kiezen waarmee ze mensen 
kan helpen. De keuze van Irenée van der Pas (21) uit Vorstenbosch 
viel op Verpleegkunde. Ondertussen zijn er drie jaren voorbijge-
gaan en staat Irenée aan de vooravond van haar laatste jaar van 
de studie. Net als het afgelopen jaar zal ze vier dagen in de week 
actief zijn in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Daarnaast gaat ze ook 
nog een dag in de week naar school.

“Werken met mensen kan op veel manieren, maar ik merkte al snel 
dat ik de zorg in wilde”, vertelt ze. “Het beroep OK-assistente vond 
ik te technisch, terwijl sociale studies te weinig met handelingen en 
het lichaam zelf te maken hebben. De studie Verpleegkunde die ik 
nu volg, is breed en gevarieerd. In vier jaar tijd leer je om mensen te 
helpen, begeleiden en te verzorgen.”

Tijdens haar studie komt Irenée veel in aanraking met de praktijk. “Tot nu toe heb ik vijf stages af-
gerond in allerlei zorgsectoren. Ik denk dat je tijdens stages het meeste leert, omdat je de theorie 
dan toe kunt passen. Leren gaat het best in de praktijk. Nu ik aan mijn laatste jaar begin, probeer 
ik overal zoveel mogelijk mee te kijken en in mijn vrije tijd ook mee te lopen, om er zo achter te 
komen welke patiëntencategorie en welke manier van zorg verlenen bij me past.”

Over een jaar hoopt ze met een diploma in haar handen te staan. “Daarna wil ik me gaan speci-
aliseren. Ik wil geen gewone verpleegkundige worden, maar een kinderverpleegkundige of pal-
liatieve zorgverpleegkundige. Bij palliatieve zorg richt je je op het verminderen van klachten en op 
het welbevinden van de patiënt en diens naasten. Op beide afdelingen heb ik stage gelopen en 
dat ging bij allebei erg goed. Ik heb nu nog een jaar om alles uit te zoeken en nog een heel leven 
om op verschillende plekken te kunnen en mogen werken”, neemt Irenée alvast een kijkje in de 
toekomst. “Ik ben er klaar voor om officieel zuster te worden!”

NAAM: irENÉE VAN dEr PAs 
LeeFTIJD: 21
WOONPLAATS: 
VOrsTENbOsCH
STUDIe: VErPLEEGkUNdiGE

Tekst: Rob Aarts

Intratuin Veghel, Heuvel 11
0413-350816. Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

tot
wel

op buitenverlichting, parasols, bbq’s,

tuinmeubelen, kussens, 
waterornamenten, buitenpotten en tuinplanten 

‘Ik ben er klaar voor om offi cieel zuster te worden!’

De band zet een ontzettend solide 
en zelfs bijna bombastische show 
neer, waarbij de vocalen van Marcel 
de ruimte vullen alsof hij nooit an-
ders gedaan heeft. Zes muzikanten 
die waanzinnig goed spelen en een 
prima, grote show bieden, die meer 
dan de moeite waard is om te gaan 
bekijken en vooral beluisteren.

In het voorprogramma spelen
‘The Hot Studs’
Ze gaan met je terug in de tijd. Je 
voelt de jaren vijftig, zestig, zeven-
tig. Ziet The Beatles staan, recht 
voor je op het podium. Zo dicht-
bij dat je ze bijna aan kunt raken. 

Je trilt. Ze lachen naar je. Je hoort 
mensen om je heen gillen. Hyste-
rie. Daar komt elvis. Grote zon-
nebril op. Hij zwaait. Burning love. 
Voel je het? The Kinks. You really 
got me. The everley Brothers, The 
Monkees, The Stones. Die heerlijke 
Rock ‘n Roll nummertjes, ze ko-
men allemaal voorbij... in een flits.

Kaarten voor dit concert op 17 au-
gustus a.s. zijn te bestellen in de 
ticketshop op www.kersouwe.nl, 
bij VVV Heeswijk-Dinther en Uit-
punt Veghel. 
Op www.kersouwe.nl vind je meer 
informatie en het hele programma.

di-rECT in de kersouwe

HeeSWIJK-DINTHeR - DI-RECT transformeerde in een mum van tijd van 
puberpunkbandje tot een respectabele rockact. De Haagse formatie laat 
in de Kersouwe muziek horen waarmee ze nieuwe paden betreedt.

* Parketvloeren * Planken vloeren * Laminaat 
* Schuren en kleuren van bestaande vloeren * PVC vloeren 

* Schaderapporten
 

Haverkamp 1, Beek en Donk  -  (0492) 46 88 72  -  06-53648085
 

Voor openingstijden zie:

www.zanden-parket.nl

TE kOOP



Woensdag 14 augustus 2013 11
  

InformatIe
 voor de

KERNEN
Herinrichting centrum: 

Ook overleg met het 

Centrummanagement

www.centrumheesch.nl

Markt Heesch staat 
tijdelijk op de Misse
Project Centrumplan Heesch van start

De woensdagmiddagmarkt in 
Heesch gaat verhuizen in verband 
met het ‘Project Centrumplan 
Heesch’. Gezien de omvang van 
het project, is de verhuizing van 
de markt voor de bereikbaarheid 
van de winkels en van de markt 
zelf beter. Het gaat een hele poos 

duren en dan is het belangrijk dat 
de aanwonenden en uitbaters van 
de panden aan ’t Dorp goed be-
reikbaar blijven, de straat zal op 
woensdag open gaan voor verkeer.

Binnen enkele weken start men 
met de aanpassing van de Schoon-
straat en wel op zo’n manier dat er 
ruimte blijft voor het bevoorraden 
van de winkels.

14 augustus: meer informatie
Om 19.30 uur kunt u naar de in-
formatieavond in De Pas waar 
aannemer Langenhuizen Aanne-
ming uit Loosbroek informatie ver-
strekt over de planning en werk-
wijze van het project. U bent van 
harte welkom. Mocht u dit te laat 
lezen of kunt u niet op deze avond 
zijn, maar u wilt wel op de hoogte 
blijven van de gang van zaken, dan 
kunt u de aannemer een e-mail 
sturen: aanneming@langenhuizen.
eu. Vermeld daarin uw naam en  
e-mail adres en in de onderwerpre-
gel ‘Project Centrumplan Heesch’.

HeeSCH – Voorlopig is ’t Dorp op woensdagmiddag weer open voor 
verkeer, want de markt gaat verhuizen. U vindt de komende tijd de ver-
schillende marktkooplieden; met groente, fruit, brood, vis, stroopwa-
fels, fournituren, etc. op de Misse. 

Feestavond FNV bouw 
afdeling bernheze 
BeRNHeZe – FNV bouw, afdeling Bernheze heeft een feestavond van 20.00 tot 24.00 uur georganiseerd 
voor haar leden, die hier schriftelijk van op de hoogte zijn gesteld.

Bij deze wil het bestuur de leden vragen om uiterlijk in week 34, het antwoordstrookje in te leveren.
een gezellige feestavond met volop muziek, een hapje en een drankje.

Namens het bestuur van de afdeling Bernheze

Onlangs belegde Antoons Sanders, 
bestuurslid externe zaken en secre-
taris van Prinses Irene, een evalua-
tie met de betrokken verenigingen. 
De meeste verenigingen waren op 
deze avond aanwezig. 
In de afgelopen 2 seizoenen heb-
ben de clubs samengewerkt om 
trainingen en bijeenkomsten te 

organiseren, maar ook zijn indivi-
duele activiteiten ontplooid. Voor 
het komende seizoen hebben de 
verenigingen nog een aantal acti-
viteiten op stapel staan. 

De verwachting is dat komend 
seizoen het totale budget dan 
besteed zal zijn. Daarmee heeft 

de Rabobank de verenigingen en 
vooral dus de jeugdleden, op een 
geweldige wijze ondersteund.

Verenigingen blij met opleidingsgelden 
rabobank
NISTeLRODe - Twee jaar geleden stelde de Rabobank Bernheze Maas-
land, via haar Maatschappelijk Stimuleringsfonds, een bedrag van maar 
liefst € 90.000 beschikbaar voor de gezamenlijke voetbal- en korfbal-
verenigingen uit haar werkgebied. Het betrof een opleidingsbudget 
voor het verbeteren en uitvoeren van opleidingen ten behoeve van de 
korfbal- en voetbaljeugd. De aanvraag kwam er destijds op initiatief 
van Prinses Irene. ‘informatieavond 

woensdag 
14 augustus’

dokter op dinsdag @bernhoven
Over borstreconstructie en ooglidcorrectie

UDeN - Bas Rysavy, plastisch chi-
rurg bij Bernhoven, vertelt tijdens 
de Dokter op Dinsdag @ Bernho-
ven op 27 augustus over borstre-
constructie en ooglidcorrectie. 

Over borstreconstructie heerst veel 
verwarring, vindt plastisch chirurg 
Bas Rysavy.  Dit heeft alles te ma-
ken met de negatieve berichtge-
ving over bepaalde implantaten 
die onveilig blijken te zijn. Rysavy 
besteedt ruime aandacht aan dit 
onderwerp tijdens de bijeenkomst. 

Hij geeft informatie over de im-
plantaten die hij bij Bernhoven 
gebruikt. Ook laat hij het 3D 
Borstvergroting/reconstructie si-
mulatieprogramma zien, waarmee 
de patiënt precies kan zien hoe de 
nieuwe borst er op haar lichaam 
uitziet.

Tijdens de informatiebijeenkomst 
komt ook de Berne Kliniek aan 

bod. Rysavy: “Borstreconstructies 
om cosmetische redenen en oog-
lidcorrecties worden in de meeste 
gevallen niet vergoed door de 
zorgverzekering. Deze behandelin-
gen kunnen wel plaatsvinden in de 
Berne Kliniek, de privékliniek van 
het ziekenhuis.” 

De avond heeft een laagdrempe-
lig karakter, is informatief en biedt 
ruimte voor het stellen van vragen. 
Na afloop van de avond zijn be-
langstellenden welkom voor een 
kopje koffie en om na te praten.

Vooraf aanmelden
De avond vindt plaats op dinsdag 
27 augustus bij Bernhoven, loca-
tie Uden van 19.30-21.00 uur. De 
toegang is gratis. 

Graag vooraf aanmelden via 
0413-402900 of psb@bernhoven.
nl onder vermelding van naam, 
aantal personen en telefoonnum-

mer. Aanmelden is verplicht en 
geschiedt op volgorde van binnen-
komst wegens het beperkt aantal 
plaatsen.

Hebt u een dringende vraag? Stel 
deze dan vast aan ons, dan neemt 
Rysavy deze mee in de voorberei-
ding van de avond. Stel uw vraag 
via psb@bernhoven.nl
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Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Audi A3 Quatro 4 wd 20- 16v s line 200pk  2005
Citroen C1  2011
Fiat Panda 1,2 stuurbekr. 80.000 km 2004
Ford C-Max 2007
Ford Transit Connect 1.8 D 86.000 km 
  airco 2011
Hyundai Getz 30.000 km airco 2007
Nissan Qashqai 1.6 16v 60.000 km 2008
Mini Cooper 2007
Mitsubishi Outlander 20 sport 46.000 km 2008
Opel Astra 1.6-16v station airco
  101.000 km. 2007
Opel Astra station airco navi 80.000 km 2009 
Opel Corsa 1.2 5drs. 1999 

Opel Corsa 1.2 16v 5-drs  2008
Opel Corsa 12 16v 111 edition
   50.000 km  2011
Peugeot 206 cc cabrio 2002
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006
Peugeot 206 GTI 2.0 16v lekker sportief 2001
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km 2006
Toyota RAV 4 26.000  2010
Volkswagen Golf Plus 1.6 clima 
   49.000 km 2009
Volkswagen New Beetle 1.6 2001
Volvo XC 70 4wd airco  2004
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005

Zoggelsestraat 60, 5384 VE  Heesch - T: 0412453697 - M: 0624459601
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Ben v.d.WijgertBen v.d.Wijgert
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•	 Velgen	en	
sportvelgen

•	 Levering	
	 en	opslag	
	 zomer-	en	

winterbanden

•	 Gespeciali-
seerd	in	

	 uitlijnen

•	 Diverse	kleine	
reparaties

•	 Balanceren

op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 31 augustus 2013
EENMALIGE ZOMER ACTIE! 30% KORTING

Uw dealer
VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN

Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch - T. 0412 633 069
www.vandersangengaragedeuren.nl

Showroom geopend op zaterdag van 9.00 uur - 15.00 uur

EENMALIGE LENTE-ACTIE!! 30 % korting
op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 15 juli 2013

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN
Kruishoekstraat 19, 5384 TK Heesch
Tel: 0412-633069   vandersangenbv@hetnet.nl
www.vandersangengaragedeuren.nl
Op zaterdag geopend van 9.00 u- 15.00 u

Toonaangevend in techniek en design.
www.normstahl.nl

op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 15 juli 2013

Actieprijs geldt op alle uitvoeringen Crawford g60 en
Satin sectionaaldeuren: Bestel uw op maat gemaakte deur:
» Aandrijving inclusief 2 handzenders » Briljant, Woodgrain of glad oppervlak
» 6 originele standaardkleuren  » Diverse overige opties mogelijk
 (RAL kleur tegen meerprijs)

Briljant, Woodgrain of glad oppervlak
Diverse overige opties mogelijk

Lichte eik 060

Briljant, Woodgrain of glad oppervlak
Diverse overige opties mogelijk

Lichte eik 060

Donkere eik 070

Briljant, Woodgrain of glad oppervlak

Lichte eik 060

Donkere eik 070

Antracietgrijs vergelijkbaar

 met RAL 7016Donkere eik 070
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 bv: g60 Style 2500 x 2125mm (b x h) in RAL 7016,

 elektrisch bediend, briljant of woodgrain uitvoering

 Normale prijs: 1.888,-  €
NU VOOR :

1.322,- €
Incl. BTW 

Excl. montage

EENMALIGE LENTE-ACTIE!! 30 % korting
op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 15 juli 2013

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN
Kruishoekstraat 19, 5384 TK Heesch
Tel: 0412-633069   vandersangenbv@hetnet.nl
www.vandersangengaragedeuren.nl
Op zaterdag geopend van 9.00 u- 15.00 u

Toonaangevend in techniek en design.
www.normstahl.nl
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Actieprijs geldt op alle uitvoeringen 
Crawford g60 enSatin sectionaaldeuren: 

Bestel uw op maat gemaakte deur:

Normale prijs: 
€ 1.888,-

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

TEkENs OP dE WEG
Haaientanden betekenen het-
zelfde als een voorrangsbord: 
bestuurders moeten voorrang 
geven aan bestuurders op de 
kruisende weg. Boete € 220,-.
Bron: anwb.nl

Veilig en vertrouwd met de taxi
TAXIBEDRIJF VAN GRUNSVEN

Met een team van 12 chauffeurs 
die al jaren in dienst zijn bij Taxi 
Van Grunsven worden de klanten 
op elk moment gehaald en ge-
bracht. Joost van Grunsven regelt 
de ritten, de rechtstreekse verre-
kening met het VGZ (waar no-
dig) en de juiste chauffeur. Ook 
andere zorgverzekeringen ver-
goeden veel taxiritten, o.a. voor 
rolstoelers, bestraling en dialyse, 
ondanks dat er veel in de ver-
goedingensfeer veranderd is. Het 
loont om te informeren, want Taxi 
Van Grunsven wacht tot u weer 
naar huis gaat. 

Feestje? Laat u rijden
Voor een leuk feest kopen we 
nieuwe kleding en zorgen dat we 
er goed uitzien. Wel jammer om 
dan de hele avond op een cola te 
zitten omdat alcohol en rijden niet 
samengaan. even van tevoren 
bellen en zij zorgen dat u onbe-
kommerd kunt genieten. U kunt 
dat glaasje extra rustig drinken, 
de taxi rijdt voor! 

Ontspannen op reis
Vliegreizen kunnen stress ople-
veren. Op tijd komen, gewijzigde 
vluchttijden en wegomleggingen. 

Voor Taxi Van Grunsven geen 
probleem. U geeft uw vluchtge-
gevens door en zij staan op tijd 
bij u voor de deur. Ook voor de 
thuisreis een goed idee. Uw ba-

gage ligt in een ommezien in de 
kofferbak, de kinderen worden 
in de kinderstoeltjes gezet en u 
wordt in en uit de auto geholpen. 

Zakelijk
Naast de service voor koeriers-
diensten, weet al menig bedrijf 
Taxi Van Grunsven te vinden voor 
het re-integratievervoer van zieke 
medewerkers. efficiënter en dus 
goedkoper dan een medewerker 
hiervoor vrij te maken.

Joost van Grunsven bij een deel van het wagenpark van Taxibedrijf Van Grunsven
 Foto Marcel van der Steen Tekst Martha Daams

Effi ciënt en 
ontspannen 
onderweg

HeeSCH – Taxibedrijf Van Grunsven brengt mensen van A naar B, maar wel met een beetje extra. Ook voor 
koeriersdiensten wordt Taxibedrijf Van Grunsven ingezet door drukkerijen, metaalbewerkingsbedrijven en 
apothekers.

Taxibedrijf Van Grunsven
Burg. Woltersstraat 66
5384 KW Heesch
0412-451490
www.taxivangrunsven.nl

BP Servicestation 
van Duijnhoven
Maxend 20 
te Nistelrode

Wilt u een 
schone auto?

Kom naar onze 
moderne Carwash!
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•  Citroen C5 station 2.0i 63 150.000 km clima radio 
 cd, 2002
•  Ford Transit koelwagen 2004
•  Hyundai Santa Fe 2.7i AVT Clima Cruise 
 162.000 km, 2002
•  Mercedes Sprinter 315 CDI AUT. L2 H2 airco,
  stuurbekr., el. ramen, navi, 2009
•  Nissan Note 1.6 16v ecc, licht metalen wielen,
 automaat, 145.000 km, 2006
•  Opel Astra 1.6 16v, licht metalen wielen, 5drs- hb,
 airco, 242.000 km, 2001

•  Peugeot 307CC 2.0 AVT Clima PDC, 
 49.000 km, 2004
•  Renault Scenic 1.6 16V Clima, dubbelzonnedak,
 PDC, 132.000 km, 2003
• Toyota Auris 1.6 aut. clima, navi,  
 54.000 km, 2007
•  Toyota Corolla verso 1.8 navi, dvd, ecc, cam 
 voor/achter, 141.000 km, 2005
•  Volvo XC60 215 PK Summum, alle opties, 
 99.000 km, Navi, Sunroof, privacy Guss, 2009
•  Volvo 460 2.0 i automaat, 1994

VERKOCHT

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

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

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

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

info@autobedrijf-wilbervangogh.nl

Nissan Qashqai 2.0  2WD  tekna zwart 68.000 km 2008

Opel Zafira 1.6 16v   111 Years  Edition  zwart 57.000 km  2010

Peugeot 307  2.0 HDI   grijs   ecc   183.000 km 2004

Peugeot 207 1.6 5drs pack ecc  zwart   77.000 km  2007                                   

Volvo XC 90 d5 autom  7 persoons voll optie’s    136.000 km 2007

Volkswagen transporter 2.5 tdi leer autom zwart dc  73.000 km  2008

www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

goedkope winterbanden?
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

ook
VERHUUR

Actie: bij 4 nieuwe bAnden
fles velgenreiniger gratis

Niels van der Wielen (22) wint 
antislipcursus
Winnaar openingsactie Financieel Adviesburo Bernheze

NISTeLRODe – Op de fantastische 
locatie aan de Parkstraat is Wou-
ter van de Wetering al helemaal 
ingeburgerd. 

enkele maanden geleden betrok hij 
zijn nieuwe werkplek en bedacht 
een goede openingsactie. Afgelo-
pen week werd de zeer gelukkige 
winnaar gefeliciteerd met zijn prijs: 
de Antislipcursus bij Safety experi-
ence Center in Rosmalen. 

Niels van der Wielen verzekerde 
zijn aangeschafte quad bij het fi-
nancieel adviesburo en doordat hij 
tegelijkertijd zijn autoverzekering 
overschreef naar het adviesburo, 
om alles bij elkaar te hebben, deed 
hij mee aan de wedstrijd. 

VORSTENBOSCH

VORSTENBOSCH

Wouter van de Wetering en Niels van der Wielen

LOOSBROEK

HEESCH

NISTELRODE

HEESCH

HEESWIJK-DINTHER

LOOSBROEK

LOOSBROEK

HEESWIJK-DINTHER

NISTELRODE
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Op weg naar Europese standaard voor betalingsverkeer
Van den Akker Aqua Service als eerste SEPA-proof

“Het kan maar vast geregeld zijn”, 
zegt eigenaar Fred van den Akker. 
en daar heeft hij een punt. Want 
waarom zou je wachten tot het 

laatste moment? Dat is risicovol, 
weet hij. Want vanaf 1 februari 
2014 zijn alleen IBAN-betalingen 
nog mogelijk. “Als iedereen wacht, 

krijg je straks opstoppingen. Mis-
schien langere wachttijden bij de 
helpdesk. Gedoe! Ben je dan nog 
wel op tijd?”

Genoeg te doen
een telefoontje naar de Rabobank 
was voor Van den Akker voldoen-
de om over te stappen op euro In-
casso en zijn bedrijf SePA-proof te 
maken. Dat liep gesmeerd. “Van 

de migratie naar het nieuwe sys-
teem heb ik gelukkig weinig ge-
merkt”, zegt hij. 
“Maar als de bank klaar is, ben je 
er nog niet. Ik heb nu bijvoorbeeld 
een ander - langer - rekeningnum-
mer, dat moet ik overal doorvoe-
ren. In mijn administratie, mijn sys-
temen, mijn software. Genoeg te 
doen nog!”  

“Ik hoorde een paar dagen gele-
den dat ik de eerste was”, zegt 
hij, terwijl hij poseert voor de foto-
graaf met de door Rabobank Bern-
heze Maasland aangeboden slag-
roomtaart. “Hartstikke leuk, toch? 

Die snijden we dadelijk bij de koffie 
aan.” Twee vaste medewerkers en 
een oproepkracht prikken dan een 
vorkje mee. Samen zorgen zij voor 
regeninstallaties, waterzuivering, 
waterleidingen en koelsystemen, 

bij particulieren en (agrarische) 
bedrijven. “Verkoop, aanleg én 
onderhoud”, zegt Van den Akker. 
“Alles wat we verkopen kunnen 
we ook repareren. Zo hoort dat.” 

SEPA: Europese standaard voor betalingsverkeer
In de eurolanden kan iedereen vanaf 1 februari 2014 met één 
europees rekeningnummer alle betalingen, overschrijvingen en 
incasso’s verwerken. een rekening bij een andere europese bank is 
niet meer nodig. Ook de betaalpas is zowel in het binnen- als in het 
buitenland te gebruiken. SePA is eenvoudig, uniform en efficiënt.

Doe de Rabo SEPA check
Bent u ondernemer? Kijk dan 
of uw bedrijf SePA proof is. 
Doe de Rabo SePA-check op 
www.rabosepacheck.nl en zie 
welke gevolgen SePA heeft 
voor uw bedrijf. 
Of neem contact op met onze 
adviseurs: (0412) 457800. 

BeRNHeZe/MAASLAND - In Eurolanden betalen we nu al met dezelfde munten en biljetten. Vanaf 1 februari 
2014 gebruiken we ook overal dezelfde betaalproducten en heeft iedereen een internationaal rekeningnum-
mer: IBAN. SEPA, Single Euro Payments Area, is de naam van deze nieuwe Europese betaalmarkt. Als eerste 
bedrijf binnen het werkgebied van Rabobank Bernheze Maasland maakte Aqua Service uit Heeswijk-Dinther 
de overstap. 

Fred van de Akker met de slagroomtaart van de Rabobank Bernheze Maasland Foto: Wim Roefs

‘Ik hoorde een paar dagen geleden dat ik de 
eerste was’

Bas Muller heeft een indrukwek-
kende wisselbeker gekregen die 
hem een mooie toekomst belooft. 
Want op deze beker staan grote 
namen van de tenniswereld, zoals 
Krajicek, Koevermans, Schalken en 
Sluiter. Mooi als jou naam ook op 
die beker komt te staan. een hele 
knappe en unieke prestatie waar 
Bernheze heel trots op kan zijn. 

Rik Muller wist in de categorie 
t/m 12 jaar in zijn dubbel met 
Tygo Korperaal tot de finale te ko-
men, die ze verloren maar wel een 
mooie 2e plaats opleverde. Bij de 
single t/m 12 jaar kwam hij tot de 
laatste 16 van Nederland. 

Bas en Rik tennissen al vanaf hun 
6e jaar bij Tennisvereniging De 
Hoef. Het tennissen is alles voor de 
jongens en ze hebben er dan ook 
alles voor over. Via de bondstrai-
ningen zijn ze terecht gekomen bij 
Jeroen Bok, een bekende naam in 
de tenniswereld op het gebied van 
het trainen van jeugdtalenten.

Bas heeft gekozen voor Roden-
borch in Rosmalen waar hij met 
de Lootstatus zijn voortgezet on-
derwijs volgt. Deze LOOT-status 
wordt verstrekt door het Olym-
pisch Netwerk Brabant en wil zeg-
gen dat schoolschema en rooster 

aangepast worden aan de topsport 
die beoefend wordt. 
Ook Rik gaat hier zijn voortgezet 
onderwijs volgen, zodat ook zijn 
opleiding aangepast kan worden 
aan het tennissen. We zullen nog 
veel van deze toptalenten gaan 
horen.

Nederlands kampioen tennis
Jeugdtalenten Muller uit Heesch scoren hoog op Nationaal niveau

HeeSCH – Afgelopen week vonden de Nationale Jeugd Kampioenschappen Tennis plaats op het tennispark 
van Victoria in Rotterdam. Aan dit toernooi doen per leeftijdscategorie de beste 64 spelers van Nederland 
mee. Bas en Rik Muller uit Heesch wisten beide op dit hoge niveau te presteren. Zowel in de single als in het 
de dubbel deden ze een gooi naar de titel. Bas Muller wist in de categorie t/m 14 jaar de titel Nederlands 
JeugdKampioen in beide onderdelen te winnen. In de dubbel speelde Bas samen met Boris Beumer.

tennis

Rik Muller met verdiende beker

Het seizoen is weer begonnen!
DeMooiBernhezeKrant; het huis aan huisblad voor al uw sportverslagen. Bernheze telt vele sportverenigingen. Deze willen 
we graag betrekken bij onze krant ongeacht of uw sportvereniging groot of klein is. Wij bieden voor elke vereniging en 
stichting een podium. U kunt zelf uw verslagen opsturen door een mail via info@demooibernhezekrant.nl. 
Wij houden vast aan maximaal 200-225 woorden en zullen herschrijven waar nodig en tevens mag u een foto/logo 
meesturen (minimaal 300 dpi of 1 MB). Bij plaatsing staan deze full-colour in de krant.  Wij doen ons best om
de foto erbij te plaatsen. De deadline om uw sportverslag te mailen is elke maandag om 12.00 uur.

Bas Muller
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doei camping, hallo zaal!

In de zomermaanden is het een 
populaire sport, het badminton. Bij 
H.B.V. zouden ze graag zien dat er 
het hele jaar door meer mensen 
badminton gespeeld wordt, maar 
dan wel in de sporthal. Het ‘cam-

pingbadminton’ zoals de badmin-
tonners het noemen is een totaal 
ander spel dan het badminton dat 
in de sporthal gespeeld wordt. In 
plaats van de shuttle zo lang mo-
gelijk van de grond te houden, 

is het in de zaal de bedoeling de 
shuttle zo snel mogelijk bij de te-
genstander op de grond te krijgen. 
Want pas dan heb je een punt ge-
scoord. 

Zo zijn er tal van verschillen tussen 
het badminton dat op de camping 
gespeeld wordt en het badminton 
dat bij H.B.V. gespeeld wordt. Juist 
die verschillen zorgen voor de snel-
heid in het spel, dat maakt onze 
sport tot de snelste racketsport ter 
wereld! en het mooie is, die snelste 
racketsport ter wereld is door ie-
dereen te spelen en te beheersen, 
ook bij ons in Heesch!

Zelf het verschil ontdekken tussen 
‘campingbadminton’ en het bad-
minton dat bij de Heesche Badmin-
ton Vereniging gespeeld wordt? 

Kom eens langs op een speel-
avond! Kijk op de website: 
www.hbv-heesch.nl of mail naar 
info@hbv-heesch.nl voor meer in-
formatie.

HeeSCH - Campingbadminton, wat is dat? Bij de Heesche Badminton 
Vereniging is het duidelijk, wie het campingbadminton vergelijkt met 
wat er bij de Heesche Badminton Vereniging gebeurt ziet een groot 
verschil.

badminton

Nadat elk team zijn 4 wedstrijden 
had gespeeld was het tijd voor de 
wedstrijdleiding om te gaan tellen 
wie de winnaar van 2013 zou wor-
den.

2e prijs: Wessel Hendriks, Ans en 
Kees van Oosten.

3e prijs: Corrie Raaijmakers, Rob 
en Rien v.d. Akker.

Jumbo, de sponsor van het jaarlijks 
toernooi had een 8-tal tassen met 
voedingsmiddelen beschikbaar ge-
steld die verloot werden onder de 
deelnemende teams.

kampioenen Nistelrode 

NISTeLRODe – Afgelopen zaterdag was de 15e editie van de Nisseroise 
Kampioenschappen jeu de boules. 18 Teams van 3 personen hadden 
zich ingeschreven. Elk team moest 4 wedstrijden spelen en gelukkig 
was het weer heel mooi dus alle wedstrijden hebben buiten plaatsge-
vonden. 

jeu de boules

De 1e prijs was voor Jan Wijnen, Rien en Anneke Verstegen

Aerobic, 
Zumba en 
Turnprogramma 
2013-2014 
sine-Cura

HeeSWIJK-DINTHeR – Afgelo-
pen maandag is het nieuwe sei-
zoen gestart van Turn- en Gym-
nastiekvereniging Sine-Cura in 
het CC Servaes, en op maandag 
19 augustus 2013 starten de 
lessen in sportzaal Bernrode en 
Sportzaal De Zaert. Nieuwe le-
den zijn van harte welkom. 

Voor alle groepen geldt: weet 
je het nog niet zeker dan ben je 
welkom voor een gratis proef-
les.

Kijk voor het volledige program-
ma-overzicht op 
www.mooihdl.nl

Turnen:
Sportzaal Bernrode
Zijlstraat 1a
5473 JC Heeswijk-Dinther
Tel: (0413) 29 20 68

Aerobic / Zumba:
Sociaal cultureel centrum 
Servaes
Raadhuisplein 24
5473 GC Heeswijk-Dinther
Tel: (0413) 29 40 77

Peutergym:
Sporthal De Zaert
Heilige Stokstraat 1
5473 GK Heeswijk-Dinther
Tel: (0413) 29 38 96

Voor het aan- of afmelden of 
voor meer informatie over Tur-
nen en Zumba: Marita van de 
Ven, tel: (0413) 22 97 50. 

Voor het aan- of afmelden 
of voor meer informatie over 
Aerobics: Dian Hendriks, tel. 
(0413) 29 14 65.

turnenschrijf je in 
voor de Wandeldriedaagse

LOOSBROeK - Woensdag 21 au-
gustus start de jaarlijkse wandel-
driedaagse in Loosbroek. Jij doet 
toch ook mee?

De afstanden die je kunt lopen op 
21, 22 en 23 augustus 2013 zijn: 
3 km, starttijd 18.45 uur
5 km, starttijd 18.15 uur
10 km, starttijd 18.00 uur 

Het inschrijfgeld voor de volwas-
senen (vanaf 16 jaar) bedraagt: 
€ 6,-, voor de kinderen (6 t/m 15 
jaar) € 3,- en kinderen jonger dan 
6 jaar mogen GRATIS meedoen, 
(deelname vanaf de basisschool 

of onder begeleiding van een per-
soon van minimaal 18 jaar).

Ook dit jaar kan weer per dag 
meegelopen worden; dit kost 
€ 2,50 per dag voor volwassenen 
(vanaf 16 jaar) en € 1,- voor kin-
deren van 6 t/m 16 jaar. 
Op vrijdag wordt de driedaagse 
afgesloten met een ballonnenwed-
strijd voor alle kinderen die mee-
gelopen hebben. Alle kinderen die 
alle drie de dagen hebben meege-
lopen krijgen een extra aandenken.
Wij hopen weer op een gezellige 
grote opkomst en natuurlijk op 
mooi weer.

wandelen

Het was de eerste wedstrijd van de 
‘Van Tilburg Mode & Sport’ boys, 
waarvan de meeste spelers pas vier 
trainingen in de benen hadden. De 
Tilburgers speelden vorige week al 
tegen 1e klasser Best Vooruit en 
verloren daar met 3-1. 
Waar vaak wordt beweerd dat 
het niveau van de 2e klasse Zuid 
1 hoger is dan die van Zuid 2 was 
daar in ieder geval zondag niets 
van te merken. De Tilburgers ein-
digden vorig jaar in de competitie 
in de middenmoot, maar waren nu 
kansloos.

Veel doelpun-
ten bij eerste oefenwedstrijd

voetbal

NISTeLRODe - De toeschouwers kwamen aan hun trekken zondagmid-
dag bij de oefenwedstrijd van het 1e elftal van Prinses Irene tegen 2e 
klasser (Zuid 1) Sarto uit Tilburg. Na 90 minuten stond er een 9-3 eind-
stand op het bord. 

Bernheze sportief

     HVCH is op zoek naar G-voetballers

Ben jij sportief  en gezellig en vind je voetbal 

een leuke sport?

Dan bieden wij jou:

⚽  Een gediplomeerd trainer

⚽  Enthousiaste vrijwilligers voor extra ondersteuning

⚽  Training op zaterdag (2x periode van 10 weken) 

⚽  Tijd:15.45 tot 16.45

⚽  Training start vanaf  zaterdag 7 september

⚽  Lage contributie (41 euro per jaar)

⚽  Drie proeflessen 

⚽  Een gezellige kantine

                            Hopelijk tot ziens!

HVCH zoekt G-voetballers
Seizoen 2013-2014

Urna Semper
Kantoor: 012-3456789
Mobiel: 06-98765432

E-mail: 
no_reply@apple.com


Tincidunt #654321


Lorem Ipsum et:
Hoofdstraat 123
Postcode Plaats

Voor meer informatie 
of inschrijven:


www.hvch.nl


Je kunt ook contact 

opnemen met de trainer.


niels_v_venrooij@

hotmail.com


Bellen kan ook:

0652078737








HVCH is op zoek naar G-voetballers
Ben jij sportief en gezellig 

en vind je voetbal een leuke sport?
Dan bieden wij jou:

Een gediplomeerd trainer
Enthousiaste vrijwilligers voor 
extra ondersteuning
Training op zaterdag 
(2x periode van 10 weken)
Tijd: 15.45 tot 16.45 uur
Training start vanaf zaterdag 
7 september
Lage contributie 
(€ 41,- per jaar)
Drie proeflessen
Een gezellige kantine

               Hopelijk tot ziens!

Voor meer informatie
of inschrijven:
www.hvch.nl

Je kunt ook contact
opnemen met de trainer.

niels_v_venrooij@
hotmail.com

Bellen kan ook:
06-52078737
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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
15 AUGUSTUS 

Oud papier buitengebied
Locatie: Jonkerstraat t/m 
Zeelandseweg en ‘De Zwarte 
Molen’ 

16 AUGUSTUS 

Zomerworkshop 
Mandalatekenen 
Locatie: Theehuis Fluitenkruid 
Dreumel 

Publieksavond 
Sterrenwacht Halley
Locatie: Halleyweg Heesch 

Gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode 

2e Belgisch Bier Festival
Locatie: De Leygraaf 
Heeswijk-Dinther

Tentoonstelling Beelden van 
een Verloren Verleden 
Locatie: Kasteel Heeswijk, 
Heeswijk-Dinther

The Godmother
Locatie: Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

17 AUGUSTUS 

2e Belgisch Bier Festival
Locatie: De Leygraaf 
Heeswijk-Dinther

Jeu de Boules toernooi 
met Barbecue
Locatie: Aquarest 
Heeswijk-Dinther

DI-RECT in concert
Locatie: Kersouwe
Heeswijk-Dinther
Pagina 10 

18 AUGUSTUS 

Vogel- en 
kleindierenruilbeurs
Locatie: Riethoeve Vorstenbosch
 
Zilveren Jubileum 
‘Stg vrienden van onze 
Missionarissen’
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

MVC The Wings: 
modelvliegshow
Locatie: Hoenderbosscheweg 
Nistelrode 

Zonnemiddag 
Sterrenwacht Halley
Locatie: Halleyweg Heesch

Vakantie BBQ afsluiter
Locatie: Tunneke, Heesch 

2e Belgisch Bier Festival
Locatie: De Leygraaf 
Heeswijk-Dinther

The Godmother
Locatie: Kersouwe 
Heeswijk-Dinther 

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

19 AUGUSTUS 

Gratis inloopspreekuur 
Liebrand Ruijs Advocaten
Locatie: Kerkstraat 2a Heesch
Pagina 1 

Vrij bridgen/zomerdrive
Locatie: C.C. Servaes 
Heeswijk-Dinther 

20 AUGUSTUS 

Zomerdagen Centrum Maia
Locatie: D’n Eekhoorn 
Rukven 2A Heeswijk-Dinther 

Workshop Muziekbende
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode 

21 AUGUSTUS 

Zomerdagen Centrum Maia
Locatie: D’n Eekhoorn 
Rukven 2A, Heeswijk Dinther 

Workshop Slagwerkfeest
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

Wandel3daagse Loosbroek
Locatie: start de Wis Loosbroek
Pagina 15
 
Verhuizing Markt Heesch
Locatie: naar de Misse Heesch
Pagina 11 

22 AUGUSTUS 

Zomerdagen Centrum Maia
Locatie: D’n Eekhoorn 
Rukven 2A Heeswijk-Dinther 

Workshop mandalatekenen
Locatie: Palmenweg Nistelrode 

Wandel3daagse Loosbroek
Locatie: start de Wis Loosbroek 
Pagina 15

23 AUGUSTUS

Zomerdagen Centrum Maia
Locatie: D’n Eekhoorn 
Rukven 2A Heeswijk-Dinther 

Gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode 

Wandel3daagse Loosbroek
Locatie: start de Wis Loosbroek
Pagina 15 

Open avond: De Eijnderic
Locatie: Bernrode gebouw 
Heeswijk 

Open Avond muzieklessen 
Muzelinck 
Locatie: Zijlstraat 1a
Heeswijk-Dinther 
Pagina 6

The Godmother
Locatie: Kersouwe 
Heeswijk-Dinther 

Boogie Wonderland
Locatie: Uitgaanscentrum 
Lunenburg 

24 AUGUSTUS 

Zomernachtfestival
Locatie: Raadhuisplein Nistelrode
 
Avondwandeling Nacht 
van de vleermuizen
Locatie: Natuurcentrum 
De Maashorst Nistelrode

Mark van de Veerdonk 
‘Weltebarsten’
Locatie: Kersouwe
Heeswijk-Dinther 

Holiday Reunion Party 
Locatie: De Toren
Heeswijk-Dinther 

25 AUGUSTUS

Wheels for fun
Locatie: Raadhuisplein Nistelrode

Rommelmarkt
Locatie: Over den dries/de Hoef 
Nistelrode 

Open dag De Eijnderic
Locatie: De Kanz 
Maxend 6 Nistelrode 

Heemschuur opengesteld
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch
 
The Godmother
Locatie: Kersouwe
Heeswijk-Dinther 

ThuisblijversBBQ!
Locatie: De Toren
Heeswijk-Dinther 

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

Optreden The Greyhounds
Locatie: Muziekkiosk Nistelrode 

26 AUGUSTUS 

Gratis inloopspreekuur 
Liebrand Ruijs Advocaten
Locatie: Kerkstraat 2a Heesch
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Vrij bridgen/zomerdrive
Locatie: C.C. Servaes 
Heeswijk-Dinther 

27 AUGUSTUS 

Dokter op Dinsdag 
@Bernhoven over 
borstreconstructie en 
ooglidcorrectie
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden 
Pagina 11

28 AUGUSTUS 

Shakespeare in de 
kasteeltuin
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther 

Introductie workshop 
Training, Eigenwijs & 
Creatief
Locatie: Raadhuisstraat
Heeswijk-Dinther 
Pagina 4

Wekelijkse markt Heesch
Locatie: de Misse Heesch
Pagina 11

30 AUGUSTUS 

Gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
Locatie: OOvB a Nistelrode 

Drive in Movie
Locatie: Dorpsstraat 22 
Loosbroek 
Pagina 1

June Noa
Locatie: Kersouwe
Heeswijk-Dinther 

31 AUGUSTUS 

Bernhezeloop
Locatie: Heeswijk-Dinther

Racoon in concert
Locatie: Kersouwe
Heeswijk-Dinther 

Forelweekend 
Locatie: Visvijver de Meuwel 
Nistelrode 

Introductie workshop Trai-
ning, Eigenwijs & Creatief
Locatie: Raadhuisstraat 
Heeswijk-Dinther 
Pagina 4

 1 SEPTEMBER 

Forelweekend 
Locatie: Visvijver de Meuwel 
Nistelrode 

Fietscross en tractorrace
Locatie: Tipweg Vorstenbosch

Litanie van Damiaan
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2  

Kofferbakmarkt
Locatie: Leliestraat Heesch 

Toer mee, de leukste en 
gezelligste fietstocht 
Locatie: Start CC Bernrode 
Heeswijk-Dinther 

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

 2 SEPTEMBER 

Gratis inloopspreekuur 
Liebrand Ruijs Advocaten
Locatie: Kerkstraat 2a Heesch 
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4 SEPTEMBER 

HKK Nistelvorst: Buurtavond
Locatie: Heemhuis Nistelrode  

Wekelijkse markt Heesch
Locatie: de Misse Heesch
Pagina 11

5 SEPTEMBER 

Oud papier
Locatie: Dorp Vorstenbosch

Workshop mandalatekenen 
Locatie: Palmenweg Nistelrode

Workshop kennis maken 
met massage
Locatie: Pastoor Lathouwers-
straat Heeswijk-Dinther 

Rondleiding: Haal meer uit 
de bieb
Locatie: Bibliotheek Heesch 


