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Broekhoek 20, 5384 VR Heesch 
Tel.: (0412) 45 17 84

Openingstijden
maandag van 13.00 tot 18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur
zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

MC De Bernracers maakt er altijd een feest van
Feest 15-jarig bestaan in OPEN AIR

In het hartje van Loosbroek is de 
feestcommissie bezig met de voor-
bereidingen voor een ultiem feest 
op het parkeerterrein van Lunen-
burg. Iedereen is van harte wel-
kom. Dat is natuurlijk niet ieder jaar 
zo, dus zet de datum in de agenda, 
want het programma belooft een 
bijzonder feest.

‘Bernracers Open Air’ 
Op 1 september om 20.30 uur 
gaat het feest van start met muziek 
van de band 5150 waar bestuurs-
lid Bernracer en drummer Gert-Jan 
roefs zijn opwachting maakt. Ook 
ontvangen ze de ‘Undone Dishes’ 
met bekende rockcovers en als laat-
ste zal Fatburger de avond op knal-
lende wijze afsluiten in Loosbroek. 
Dit mooie programma wordt naar 
aanleiding van het 15-jarig bestaan 
van de motorclub georganiseerd. 
Vooraf aan het feest is er om 18.00 
uur een BBQ voor de leden én 
oud-leden. Laat dit dus nogmaals 
een extra uitnodiging zijn voor alle 
leden en oud-leden om te komen.

Maatschappelijk betrokken 
Iedereen mag lid worden, enige 
binding met Bernheze lijkt de leden 

wel logisch. De club is begonnen 
met een idee van twee eenzame 
motorrijders uit Loosbroek. Zij heb-
ben alle motorbezitters die ze ken-
den aangeschreven en daaruit bleek 
dat er genoeg animo was voor het 
oprichten van een motorclub. In 
april 1997 zijn ze toen ingeschre-
ven als vereniging. Een gezellige 
vooruitstrevende club die is ge-
groeid naar ruim 100 leden. Vaste 
activiteiten zijn: vrijdagavondritten, 
zondagritten en ook gaan ze 2 keer 
per jaar op motorweekend. Wel in 
luxe, in een hotel of herberg. Ver-
der hebben ze de motorblokken-
BBQ, de nieuwjaarsreceptie en in 
de winter gaan ze karten. Eén keer 
per jaar staan ze, heel maatschap-
pelijk betrokken, voor de Bernhe-
zeloop als verkeersregelaars klaar.

Kom ook naar het grote feest op 
1 september en geniet deze avond 
samen met De Bernracers, gewoon 
omdat het gezellig is! Mis dit groot-
ste spektakel sinds jaren niet!

BErNHEZE - De bron van de bijna 100 leden ligt in Loosbroek aan de 
Dorpsstraat. Motorclub De Bernracers uit Loosbroek heeft leden uit de 
verre omgeving en ze hebben allemaal wel een binding met Bernheze 
en de meesten ook met Loosbroek. Zij gaan 1 september een feest vie-
ren; het Bernracers OPEN AIR!

www.mcbernracers.nl
Twitter @mcbernracers
Facebook/Mcbernracers

Maxend kinderboerderij verwend 
Tien Verkuijlen onthuld nieuw naambord ‘Nissebisjes’

“Heel belangrijk” vertelt Marijke, 
“We gaan eerst goed luisteren naar 
het verhaal Over een kleine mol 
die wil weten wie er op zijn kop 
gepoept heeft en daarna gaan we 
het verhaal met jullie naspelen.” 
Een mooi dierenthema dat hele-
maal bij deze speciale dag hoorde.  

Tien Verkuijlen mocht het bord 
onthullen, samen met Famke en 
Lars. Het bord werd aangeboden 
door kinderopvang De Benjamin 
en Inez van Kessel bedankte na-
mens De Benjamin Tien voor zijn 
vele werk en zijn enthousiasme en 
voegde er aan toe dat de kinderen 

heel erg genieten van de dieren. 
Iedere morgen gaat een vrijwilli-
ger de dieren buiten laten. Crisjan 
van Kessel, Herman v.d. Ven, Jos 
v.d. Broek, Chantal v.d. Broek, Har-
rie v.d. Broek doen dit om beurten 
en romy Verkuijlen - het kleinkind 
van Tien Verkuijlen - doet dat ook 

een morgen in de week en hiermee 
maakt zij, de 7e dag de morgen-
dienst rond. Tien gaat elke dag een 
keer kijken en ’s avonds sluit hij de 
kinderboerderij af. Het is een heel 

werk, maar de routine in de ver-
zorging zit er nu in en de ervaring 
die Tien heeft met zijn werk op het 
boerenbedrijf, geeft hem hier een 
voorsprong bij vraagstukken of als 
de dieren wat opstandig zijn. De 
varkens, Benjamin en Binkie vinden 
alle commotie rond hun verblijf wel 
leuk en laten met een ‘speels tik-
kertje’ en veel kabaal ook nog even 
weten dat ze er zijn.

NISTELrODE - Sinds 6 november 2010 gaat Tien Verkuijlen elke dag even bij ‘zijn’ dieren kijken, ze verzor-
gen en eten geven. Om Tien te bedanken en daarmee ook alle andere vrijwilligers, mocht hij de onthulling 
doen van het naambord voor de Nissebisjes. Vooraf  kregen de kinderen als verrassing een optreden van het 
meespeeltheater, Marijke de Korte en Jacques Versteeg, ‘meespeeltheater Jacques en Marijke’. 

FOLDER DEZE WEEK 
in Heeswijk-Dinther verspreid
C1000 Heesch en Geffen

‘de ervarIng 
van tIen op het 
BOErEnBEDrij F 
komt goed van pas’

Tien verkuijlen

Krant gemist?

Wij doen er alles aan om onze 
krant op woensdag bij u te laten 

leveren. Heeft u hem niet of 
niet op tijd gehad, 

laat het ons weten via 
info@DeMooiBernhezeKrant.nl
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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.

Kunst & Cultuur

Mosselen 
van 
Neeltje
Jans

Laar 24 - Nistelrode - (0412) 61 08 28
www.dnbontewever.nl

Petrus Hoeve Culinair B.V. | Vorstenbosseweg 9 | 5473 NG Heeswijk-Dinther 
T (0413) 371400 | E info@beleefpetrushoeve.nl  |  I www.beleefpetrushoeve.nl

Openingstijden: 
vrij. van 12:00 - 18:00 uur
za. van 10:00  - 18:00 uur 

Een ander tijdstip? Bel ons even!
Bezoek onze landgoedwinkel
• ambachtelijke producten uit de streek 
• eigen zuivel zoals melk, karnemelk en yoghurt
• kaas uit eigen kaasmakerij 
• biologische compost en potgrond
• Verschillende soorten sauzen en jam
• verse marmelades, met fruit van vd Broek kleinfruit

De grootste kaasspeciaalzaak van Heesch en omstreken   

BON FROMAGE opent in juli haar 2e vestiging 
bij de Bakkers Lamers in de Heihoek in Oss   

Bekroonde kaassoorten, vers gesneden vleeswaren, tapas, 
nootjes en heerlijke wijnen afgestemd op de seizoenen.
 
Tevens het adres voor uw borrelhapjes.  

Voor meer informatie www.bonfromage.nl 
U bent van harte welkom!
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23, 24 en 25 augustus feestelijke 
aanbiedingen in verband 

met officiële opening 
Bon Fromage Oss
                              Laat u verrassen in onze winkels 

in Heesch en in Oss

Waardestraat 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

mIck KooKt oVEr
BBQ
BBQ anders, na een zomer met één 
persoonsporties pakken we het wat 
groter aan!

Wie groter vlees of vis zegt, zegt na-
tuurlijk ook langzame bereiding en dus 
nog even lekker onthaasten op de val-
reep van de vakantie. Voorwaarde is 
wel een BBQ met deksel.

Op gas of met kolen is om het even, als 
hij maar dicht kan. Je hoort nog wel eens dat alleen kolen dat echte 
BBQ smaakje geven. Onzin, dat smaakje komt door het roosteren 
boven open vuur. Voor mij zonder twijfel kolen. Inderdaad ouder-
wets, onhandig en veel meer werk en troep. Maar leuker en je kunt 
ook ‘koud’ roken of, het allerlekkerst voor bijv. een mooi stuk rib-
eye, roosteren en roken tegelijk.

Eerst lekker klooien met een fikkie, wachten tot de temperatuur 
goed is, dan de spanning van wat er onzichtbaar onder het deksel 
gebeurt en de veelbelovende geuren die er onder vandaan komen. 
Koud drankje erbij, beetje kletsen, zon op je bol, helemaal goed! 
We nemen een mooi braadkuiken, een lekkere scharrelaar van de 
ambachtelijke slager of poelier. Geen zielige grauw-roze actie-chick 
van de prijsvechter, waarvan je denkt: ”Hoe kan het voor dat geld 
behoorlijk hebben geleefd?” Dat kan ook niet en dat proef je. 

Eventueel marineren, maar in ieder geval vullen met een ½ ui en 
een ½ citroen, dan blijft het vlees sappig. Dan op indirect vuur, één 
brander uit of de kolen aan één kant, kippetje er naast en het dek-
sel dicht. Is dat alles? Ja, weer lekker en simpel, wie lust er nog een 
drankje?

Ongeveer 45 minuten later is het kippetje klaar, het vleesmes er in 
en de borden strijden om voorrang. Goedkeuring alom, dit smaakt 
echt bijzonder! 
Uitgewerkt recept via www.dekeuken.nl/bbqkippetje.

Buon Apetito

NISTELrODE - De roverscouts van 
scouting Mira-Ceti hebben een 
mijlpaal bereikt. En dat mag ieder-
een weten. We hebben inmiddels 
onze 1000ste kilo frituurvet bin-
nengehaald met onze frituurvet-
actie! En hier zijn we trots op!

Want doordat onze Nisseroise bur-
gers deze 1000ste kilo frituurvet 
bij de Jumbo gebracht hebben, 
hebben we een vergelijkbare CO² 
besparing als 2.350 km autorijden 
gehaald. En dat is toch wel VET!
Maar ondanks dat we deze mijlpaal 
hebben bereikt gaan we toch door 
met het inzamelen van frituurvet, 
want zeg nou zelf, u wilt toch ook 
bijdragen aan een schoner milieu?
Wij willen de Jumbo bedanken 

voor de medewerking aan dit ge-
heel, en we hopen nog lang te mo-
gen samenwerken. 

Wat en waar kunt u uw frituurvet 
inleveren?
Frituurvet kan ingeleverd worden 
bij de Jumbo naast de flessen in-
name, u kunt het vet in een dichte 
verpakking doen en in de contai-
ner zetten. 

Deze vetten en oliën zamelen we 
in:
• Vloeibaar frituurvet
• Vast frituurvet
• Frituurolie
• Plantaardige oliën 

Op naar de 2000ste kilo vet.

1000ste kilo frituurvet, dat is pas echt VEt!
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Nu tijdelijk

20% korting 
op de basiccollectie

vouwgordijnen*

 Uw woonsfeermaker 
Twan Jacobs

*vraag in de winkel naar de voorwaarden

Laar 1  Nistelrode  T. 0412 61 11 85 
Tegenover Van Tilburg Mode & Sport  

 P  Gratis 

www.jacobsenjacobs.nL

Hans en José, een ondernemers-
koppel met een verhaal 
Café-Zaal Elsie niet zomaar een café 

Terug in de tijd
De ouders van Hans leerden elkaar 
kennen op Curaçao. Ze waren bei-
den om verschillende redenen op 
Curaçao beland, beiden via het 
leger. De moeder van Hans, Elsie 
kwam daar terecht doordat haar 
vader, een marinier was. De va-
der van Hans; zelf een marinier 
kwam ook op Curaçao terecht en 
leerde Elsie kennen. Drie kinderen 
werden geboren, de oudste in Cu-
raçao, waarna het gezin naar Ne-
derland verhuisde. Op verzoek van 
Prins Bernhard werd de vader van 
Hans gevraagd als Hoofd bewa-
king Koninklijk Huis van overzeese 
gebieden bij het paleis. Hier werd 
nummer 2 geboren en na een poos 
kwamen ze in Suriname terecht 
waar Hans geboren werd. 

Zo werd Hans met zijn roots in Ne-
derland op Suriname geboren. Hij 
groeide daar op met zijn ouders 
en zijn twee broers en woonde op 

de kolonie. In 1971 overleed zijn 
vader en werd de jonge weduwe 
Elsie met haar drie kinderen, op het 
vliegtuig gezet naar Nederland; zo 
besliste men vanuit het leger. Zo 
kwam Hans op 15-jarige leeftijd 
in Arnhem terecht en via Tilburg 
vond hij uiteindelijk in Den Bosch 

zijn thuis en rust. 
Een lang verhaal kort weergege-
ven, want zijn leven in Suriname 
was mooi en het aarden in Neder-
land was niet zo gemakkelijk. Het 
heeft een tijd geduurd voordat hij 
zijn draai gevonden hadden.

Vanuit de muziek in de horeca
Op een gegeven moment, ergens 
in zijn turbulente tijd kwam hij in 
Heeswijk-Dinther te wonen. Na 
een tijd liep het privé iets minder 
en ging Hans alleen verder met 
zijn kinderen die hem toegewezen 
werden. 
José kwam in beeld en ook zij 
kwam naar Dinther, in 1994. In 
1995 zijn Hans en José getrouwd 
en samen genieten ze van de kin-
deren. Helaas stierf zijn moeder 
Els in 1996.”Zo’n lieve vrouw zijn 
moeder, ik vind het zo jammer dat 
ik ze maar zo even gekend heb.”, 
vertelt José en ze was het daarom 
ook meteen met Hans eens toen in 
1996 de naam ‘Café-Zaal Elsie’ op 
het café kwam te staan. 
5 jaar geleden zijn Hans en José 
even terug gegaan naar Hans zijn 

geboorteland en daar vond hij 
weer dezelfde gemoedelijke plek 
waar hij, zoals hij zegt ‘met z’n 
ogen dicht blindelings de weg kon 
vinden’. “Het links rijden, de stra-
ten herkennen het was geen pro-
bleem en voelde als thuis. Je kan 
het daar vergelijken met vroeger 

Veelzijdige 
vormgeving 
en solide 
communicatie

Kunerastraat 2
5473 AL Heeswijk
t. 06-11450588
e. info@licis-vormgeving.nl
i. www.licis-vormgeving.nl

HEESWIJK-DINTHEr - Een jurist, ooit geboren in Suriname, nu eigenaar van Café-Zaal Elsie. Het is het ver-
haal van Hans van Til, getrouwd met José. Samen runnen ze Café-Zaal Elsie. Waar die naam vandaan komt 
vertelt hij met trots. Ook zijn weg naar Heeswijk-Dinther is een verhaal dat we u niet willen onthouden. 

Café-Zaal Elsie
Schoolstraat 17 - 5473 GD Heeswijk-Dinther - tel.: 0413-294149 

“Café-Zaal Elsie werd 
de naam van het café...” 
zegt hij trots

Café-Zaal ElsiE
Gevestigd:
Schoolstraat – Heeswijk Dinther
Horeca: café, zaal, terras.
Verenigingen: Biljartvereniging 
Elsie met 11 teams, de schaak-
vereniging Caissa op maandag-
avond en verschillende biljart-
toernooien.
Commercieel: De zaal is ge-
schikt voor feesten, vergaderin-
gen, bijeenkomsten en iedere 
zondagavond komen zo’n 100 
kieners tussen 19.30 en 22.30 
uur. 
Ook feesten met buffetten zijn 
mogelijk. Een avond afkopen 
kan al vanaf €15,00, maar dit 
kan men zo gek maken als men 
wil.
De zaal is verbouwd, zodat er 
meer ruimte is gekomen voor 
buffetten en hierdoor is ook een 
vergaderzaal ontstaan. 

‘Ik vInd het zo jammer dat Ik ze maar zo 
even gekend heb…’

hier toen je nog bij de burgemees-
ter binnenliep voor een kop koffie, 
daar loop je zo binnen bij de minis-
ter.” Hans zou er zo gaan wonen, 
maar daarvoor heeft hij hier in Ne-
derland te veel waar hij samen met 
José zo van geniet, onder andere 
natuurlijk de 5 kleinkinderen en de 
6e die op komst is. www.mooihdl.nl

hdl.nl

Omdat we hier nieuw gaan starten 
kunnen er ook mensen aansluiten 
die dit graag eens zouden willen 
proberen. Voor beginners wordt 
extra tijd gemaakt om de begin-
passen onder de knie te krijgen.       
Ook al heb je dit nog nooit ge-
daan, onder de deskundige leiding 
van Carla en riny Manders kan ie-
dereen leren dansen.
Natuurlijk zijn ook dansers die al 
ervaring hebben of al lid zijn van 

een countryclub van harte wel-
kom. Een extra avond in de week 
dansen geeft veel voldoening en 
het is goed voor lichaam een geest.    
We willen een gezellige groep op-
richten. Een goede sfeer en plezier 
in het dansen samen staat voor ons 
voorop. Prestatie is ondergeschikt 
maar leuke echte countrydansen 
vormen een uitdaging 
Op woensdag 29 augustus om 
20.00 uur starten we met een in-

formatie-uurtje bij zaal Kerkzicht te 
Loosbroek, waarna we later op die 
avond nog een aantal dansjes kun-
nen doen of iets leren.
Wenst u al eerder informatie bel 
dan naar riky 06-20143977
Piet 06-49035470 of Teun 06-
27227483.

start nieuwe Country-dansgroep
Café Kerkzicht te Loosbroek

BErNHEZE - Vanaf woensdag 29 augustus begint er een nieuwe coun-
try-line dansgroep in zaal Kerkzicht waar jong en oud zich kunnen ont-
spannen op de echte countrymuziek en dansnummers. Gezelligheid en 
plezier staan voorop, in deze prachtige danszaal. 
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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

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

HEESwijk-DiNtHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Veghel
Tel.: 0413-381848.
berneZorg 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
BerneZorg Thuis
Zijlstraat 1
Tel.: 0413-298100

NiStELRODE / vORStENbOScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
Spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek in Oss.
Tel.: 0412-614035
Zorgcentra
Zorgcentra Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020

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

Er mooi uitzien… 
wie wil dat nou niet? 

Ons nieuwe adres:

‘ t  Dorp 31 -  5384 MB  Heesch
T. 0412 45 10 03 
w w w. a l f e r i n k o p t i e k . n l 

Gratis parkeren
voor de deur

P

Uw bril toont wie u bent en waar u voor staat. 

Logisch dus dat u regelmatig van bril verandert.

Voor een echt persoonlijke keuze in brilmode 

komt u snel naar Alferink Optiek. De nieuwste 

collectie, de mooiste merken, high tech 

meetapparatuur, het beste advies… een bezoek 

aan ’t Dorp 31, dat is slim bekeken! Ook trouwens 

als u toe bent aan (nieuwe) contactlenzen!

Een nieuwe bril?
Slim bekeken!

NISTELrODE – Deze reis brengt 
ons naar de meest ultieme verge-
zichten op de hoogste punten van 
Nederland en de Belgische Arden-
nen: Vaals en Baraque Michel.

Om 8.00 uur vertrekken we bij 
Bowling ‘rainbow Centre’. Onder-
weg stoppen we voor een kopje 
koffie met échte Limburgse vlaai 
en rijden dan door naar Vaals. 
Met een lift gaan we hier naar 
het hoogste punt van Nederland. 
Bovenop de toren krijgen we een 
adembenemend uitzicht over het 

drielandenpunt. Hier staat de kof-
fietafel klaar. 

Vervolgens vertrekken we met een 
ervaren gids voor een onvergete-
lijke tocht door de Belgische Ar-
dennen. Vanaf grensovergang de 
Wolfhaag, vertrekken we via Gem-
menich naar het plaatsje  (voor-
heen vrijstaat) Moresnet. Vanuit 
hier gaan we via via Eupen, langs 
de hoge spoorbrug en het beroem-
de stuwmuur naar het hoogste 
punt van de Belgische Ardennen: 
Baraque Michel.

Op de terugweg naar huis sluiten 
we de dag af met een heerlijk di-
ner. rond 21.00 uur zijn we weer 
terug in Nistelrode. 

De reissom bedraagt € 58,00 per 
persoon. 

Hierbij is inbegrepen:
- vervoer per luxe touringcar
- kopje koffie met gebak
- uitkijktoren Vaals
- koffietafel met kroket
- rondrit Belgische Ardennen o.l.v. 

gids
- drie-gangen diner
- één consumptie
- fooi voor de chauffeur

Inschrijven en betalen voor de reis 
uitsluitend op maandag 27 augus-
tus tussen 11.00 en 12.00 uur in 
paviljoen De Wevershof.

In verband met reserveringen is bij 
annulering geen teruggave van de 
reissom mogelijk, tenzij voor ver-
vanging kan worden gezorgd.

Najaarsreis KBO Nistelrode
Dinsdag 11 september 2012
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Broer en zus. Hij woont in een dorp en zij in de stad. 
Ze schrijven wat ze zien en beleven in hun dagelijkse 
leven.

Toei
Ons hele huis staat vol met dingen die eerst van iemand anders zijn 
geweest. Heel lang was dat natuurlijk een schánd vur de parochie, 
maar tegenwoordig heet dat gewoon vintage en kun je werkelijk waar 
met goed fatsoen geen mensen meer ontvangen als je niet op zijn 
minst één slechtzittende jaren zeventig stoel in je woonkamer hebt 
staan. 

De kringloopwinkel om de hoek is dan ook mijn beste vriend en elke 
week loop ik even naar binnen om de nieuwste oude aanwinsten te 
bezichtigen en te loeren of er nog wat te redden valt. Want eigenlijk 
gaat het vooral daarom: het redden van dingen die anders reddeloos 
verloren raken. 

Boeken bijvoorbeeld. Die kan ik niet laten staan. Vooral niet als ze 
behoren tot mijn lievelingsverhalen van vroeger of er heel oubollig 
uitzien en tot de verbeelding sprekende titels dragen als: Hokus Pokus 
- dat kan ik ook, Gij en uw hond of De ontdekking van het langzame 
leven. 

Maar ik red heus niet alleen weesboeken. Nee hoor. Er staan hier 
vaasjes met een stukje eraf, we eten van eenzame bordjes die verstoten 
zijn uit hun servies en onze oren luisteren naar krakerige liedjes die uit 
de platenspeler komen. 

Stiekem staat ons huis de kringloopwinkel vol met toei en is er nergens 
ook maar een spoortje vintage te vinden. Alles wat ik er heb gekocht, 
blijkt achteraf bezien met een reden te zijn weggebracht. De kunst is 
om er in de winkel zelf achter te komen wat die oorzaak was. Dat lukt 
niet altijd. 

Onze nieuwste aanwinst is een ouderwets frans bed. Nostalgisch, 
stevig, niet al te duur en het werd nog thuisgebracht ook. Sjongejonge, 
hadden wij even geluk. Vannacht sliepen we er voor het eerst in. 
Zonder onze voeten trouwens, want die pasten er helaas niet meer bij. 
Aha. Dáár was de adder.

Tis wa. 

Column
de blIekers‘n Voorrecht deelgenoot te

mogen zijn van deze momenten
BABS Jeanne van Zantvoort, een mensenmens

Toen Jeanne en Jan 25 jaar ge-
trouwd waren wilden zij iets in de 
kerk; geen eucharistieviering, maar 
een gebedsdienst. Uren voorberei-
ding met kinderen en hun vrien-
den resulteerden in een prach-
tige dienst voor het leven. Daarna 

kwam het verzoek van vrienden 
hun huwelijksfeest met een mo-
ment van bezinning, meer inhoud 
te geven. Het bruidspaar genoot; 
Jeanne niet minder. Een vacature 
voor buitengewoon ambtenaar 
van de burgerlijke stand zorgde 

voor verandering. Voor de sollici-
tatie hoefde ze niet veel voor te 
bereiden. De presentatie lag voor 
‘t grijpen.
Dat is duidelijk anders dan de 
voorbereidingen voor het sluiten 
van huwelijken. Jeanne bezoekt 
het a.s. bruidspaar thuis of ont-
vangt ze op het gemeentehuis of 

bij haar thuis en praat over hun 
leven, liefde en eigenaardigheden. 
Indrukken en aantekeningen wor-
den uitgewerkt voor de huwelijks-
voltrekking. Jeanne is trots dat zij 
deze dag mee mag ‘maken’, hoe-
wel het bruidspaar veel inbreng 
heeft. Zoals ze zegt: “Twee dingen 
zijn belangrijk, ja zeggen en de hu-
welijksakte tekenen, de rest vullen 
we samen in.” 

Heel bijzonder was het huwe-
lijk van een man van 87 met een 
vrouw van 78. Hij vertelde met tra-
nen in de ogen over hun ontmoe-
ting op de plek waar hij kwam om 
symbolisch afscheid te nemen van 
zijn overleden vrouw. En ook het 
verhaal van het stel waarvan de 
vrouw in haar jonge leven al heel 
veel had meegemaakt en die heel 
jong haar man leerde kennen en 
kinderen kreeg. Met liefde hebben 
ze van hun huis een thuis gemaakt 
en zij heeft een opleiding gevolgd 
die ervoor zorgt dat haar kinderen 
de kansen krijgen die kinderen ver-
dienen.

Als ambtenaar is Jeanne op af-
stand, als mens dichtbij. Zij herkent 
in veel verhalen haar eigen verhaal 
en maakt daarom de huwelijksce-
remonie voor velen iets om op te-
rug te kijken. 

HEESCH – Jeanne is Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke 
Stand. En als zodanig is Jeanne in haar element. Ook de dingen die 
ze daarvoor deed, deed ze met hart en ziel. Als lerares op school én 
later als vrijwilliger en voorganger in de avondwake bij parochie Petrus-
Emmaus gebruikte zij haar talenten. Tot 9 jaar geleden.

Wat is er te zien? Op de eerste 
verdieping het museum, met een 
prachtige collectie landbouw-
werktuigen, ambachtelijke ge-
bruiksvoorwerpen, zoals van 
een rietdekker, een imker en een 
schoenmaker, een schooltje, een 
winkeltje en spullen van de dorps-
dokter.
Op de begane grond is een mooie 

poffer- en mutsencollectie te be-
wonderen, er zijn archeologische 
vondsten en in de lees- en stu-
diezaal kunnen bezoekers gebruik 
maken van de bibliotheek en de 
zeer uitgebreide fotocollectie raad-
plegen. Uiteraard zijn ook de uit-
gaven van de heemkundekring te 
koop. rond de Heemschuur kan 
de prachtige tuin bekeken worden 

en zijn onlangs gerestaureerde ob-
jecten te bewonderen, zoals een 
originele manege of rosmolen.
De mogelijkheid bestaat een kopje 
koffie of thee te nuttigen. 
De Heemschuur is iedere laatste 
zondag van de maand open voor 
publiek, met uitzondering van de 
maanden juli en december. De 
openingstijden zijn: 13.00 - 17.00 
uur. Het adres van de Heemschuur 
is: Schoonstraat 35 in Heesch.
Buiten de vaste openingstijden zijn 
tegen betaling, groepsbezoeken 
mogelijk. 

Heemschuur opengesteld

Foto: Marcel van der Steen

HEESCH - Aanstaande zondag 26 augustus opent de Heemschuur in 
Heesch weer haar deuren voor het publiek van 13.00 tot 17.00 uur. Meer informatie: 

www.de-elf-rotten.nl
tel.: 06-10463762 
secretaris@de-elf-rotten.nl 

De Heemschuur is in 2012 
geopend op:
- zondag 26 augustus
- zondag 30 september
- zondag 28 oktober
- zondag 25 november

‘EEn huwElijks-
ceremonIe om op 
tErug tE kijkEn’

ons huIs staat vol met toeI en er Is 
geen spoortje vIntage te vIndenFoto: Ad Ploegmakers

“VOOR EEN EERLIJK HOORADVIES” 
Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak

• Persoonlijk deskundig advies
• Alle dagen audicien aanwezig
• Voorkeursleverancier van o.a. CZ, VGZ en IZA
• Onafhankelijk

‘t Dorp 29 • 5384 MB Heesch • (0412) 47 59 59 
Meijerijstraat 6 • 5461 HJ Veghel • (0413) 28 83 38 

www.vanschijndelhoortechniek.nl

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

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

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

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

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

Eenrichtingsweg op 
‘t Maxend in Nistel-
rode zorgt voor 4 
weken oplettendheid 
weggebruikers! Een 
gewaarschuwd mens 
telt voor twee. 
www.mooinisseroi.nl



Woensdag 22 augustus 20126 
  

vanaf 21 september op vrijdagochtend of 
dinsdagavond een nieuwe 8-weekse 

mindfulness-training.

Depressief? 
Burn-out? 
Chronische pijn? 

Teveel piekeren?

  Meer informatie:  www.praktijkmarneffe.nl 
of bel 0412 - 61 4050 

leren leven in aandacht

Het gevoel dat er tijd is voor de 
dingen in je leven die belangrijk 
voor je zijn, voor de mensen die je 
dierbaar zijn, en niet te vergeten: 
tijd voor jezelf. Dit is toch wat de 
meesten in de zomervakantie er-
varen. Je kunt je afvragen of dat 
ligt aan de vrije tijd of aan hoe jij 
de tijd beleeft. Ik denk het laatste.
Ook al roept werk, studie of gezin 
je, je kunt ‘tijd’ altijd bewust be-
leven en daardoor je leven meer 

kwaliteit geven. In een 8-weekse 
mindfulness-training leer je in-
zicht te krijgen in de werking van 
je geest, in je gedachtepatronen 
en hoe gedachten, meningen en 
emoties de veroorzakers zijn van 
onrust en onvrede, van lichamelijk 
en geestelijk lijden. 

In die 8 weken train je je geest 
om bewuste keuzes te maken in 
plaats van automatisch te reage-

ren op alles wat op je af komt. Zo 
krijg je weer grip op je leven en 
wordt het zeker rijker.
Kijk op de website of bel / mail voor 
meer info a.marneffe@hetnet.nl

NISTELrODE - Nu de zomer weer over het hoogste punt heen is, en het 
leven zijn normale ritme begint te krijgen, heb je misschien de behoefte 
het zomergevoel nog wat langer vast te houden. 

Ondernemersvereniging Heesch (OVH) laat zich zien

ruim meer dan 100 ondernemen-
de bedrijven, clubs, verenigingen, 
stichtingen hebben zich aangemeld 
voor een plek om zich te presente-
ren. De Ondernemersvereniging 
Heesch vindt het evenement een 
belangrijke ondersteuning voor de 
bekendheid met de activiteiten van 
haar leden en heeft daarom het 
evenement mede georganiseerd 
en ondersteunt haar leden financi-
eel bij deelname. 

Tijdens ‘Heesch presenteert’ zijn 
er activiteiten voor kinderen (rom-
melmarkt, waterspel, bungee mas-
ter, lopen op het water in een door-
zichtige ballon en nog veel meer), 
is er (live) muziek op verschillende 
plaatsen in het centrum, zorgt de 
horeca voor aantrekkelijke eet- en 
drinkgelegenheden en kunt u on-
dernemers van overige bedrijven 
vragen stellen over hun activiteiten 
tijdens demonstraties. Winkels die 

geen kraam hebben, hebben de 
deur open gezet. 

Het evenement kon tot stand ko-
men dankzij medewerking van 
vele vrijwilligers van o.a. CV de 
rommelpotten en een goede sa-
menspraak met de rabobank, die 
dan haar ZomerPodium ’s avonds 
organiseert. 
De OVH is een actieve organisa-
tie die zich hard maakt voor het 
welzijn van haar leden. Dankzij de 
samenwerking tussen de leden is 
er veel uitwisseling van ideeën en 

kan vaak een vuist gemaakt wor-
den waar een ondernemer alleen 
dat niet kan. Er is intensief contact 
met overkoepelende organisaties 
en lokale overheid. Deze contacten 
hebben bijgedragen aan het suc-
ces van ‘Heesch presenteert’. Wilt 
u informatie over ‘Heesch presen-
teert’: www.heesch-presenteert.nl, 
www.facebook.com/HeeschPre-
senteert, @heeschpresenteert.

HEESCH - 9 September staat het centrum van Heesch tussen 11.00 – 17.00 uur in het teken 
van ‘Heesch presenteert’. Een unieke kans om gratis en vrijblijvend te ervaren wat Heesch 
te bieden heeft. Dankzij een intensieve samenwerking tussen de organisatie van ‘Heesch 
presenteert’ en OVH is een prachtige presentatie tot stand gekomen die én een goed beeld 
geeft van de ondernemingszin van Heesch én zeer aantrekkelijk is voor jong en oud. 

Wilt u meer informatie over de Ondernemersvereniging in Heesch: 
www.ondernemersverenigingheesch.nl of Hans van Oort: 0412-459245

ZONDAG 

SEPTEMBER
van 11.00 tot 17.00 uur

www.heesch-presenteert.nl
 

GRATIS TOEGANG

Als chauffeur binnen onze organisatie ben je 
verantwoordelijk voor het afleveren van drukwerk 
(Folders en Kranten) bij onze bezorgers. je rijdt in 

een bestelbus en komt veelal in woonwijken, waar de 
bezorgers wonen. Papier is zwaar materiaal, dus een 

goede fysieke gesteldheid is een vereiste.

• Beschikt over een rijbewijs categorie B.
• Een ordelijke en flexibele werkhouding heeft.

• Goede topografische kennis bezit binnen Noord-Brabant.
• Geen negen tot vijf mentaliteit heeft

heb je interesse en kun je jezelf vinden in de bovenstaande punten, 
schrijf dan een sollicitatiebrief met cv naar info@arvb.nl

VacaTurE

Chauffeur 
(40 uur)

Postbus 434 - 5240 aK rosmalen
Biestkampweg 3 - 5249 JV rosmalen - Tel. 073-5443030 - Fax 073-5443039

Zelfredzaamheid en blijheid daar-
over, dat zijn voor Nana en haar 
collega’s de redenen dat zij zich 
elke dag inzetten voor mensen 
met klachten. Zo uiteenlopend als 
de klachten zijn, zo uiteenlopend 
zijn de specialisaties van de fysio-
therapeuten. Afgestudeerd, maar 
niet uitgeleerd, blijven ze zich ont-
wikkelen. Nana zelf zegt dat de 10 
jaar zijn omgevlogen. In 2010 en 
2011 kreeg de praktijk het HKZ la-
bel (daarmee zijn ze gestopt omdat 
de zorgverzekeraar dit niet meer 

erkend), en in 2011 het HCA label 
wat in 2013 wordt vernieuwd. Niet 
omdat ze scholing en ervaring mis-
sen, maar omdat zij hun cliënten 
op de best mogelijke manier willen 
blijven bedienen. 
De praktijk heeft specialisten voor 
kinderfysiotherapie, manuele the-
rapie, oedeemtherapie, bekkenbo-

demtherapie, orofaciale therapie 
(= kaak), dry needling, rugscho-
ling en haptotherapie (= lichaam 
en psyche). Nana beklemtoont dat 
bij behandelingen altijd uitgegaan 
wordt van de mens in zijn totali-
teit. Het is ook daarom fijn dat de 
praktijk is gevestigd in een woon-
huis, hoewel het woonhuis van 
binnen drastisch is aangepast om 
alle therapeuten een plek te geven 
en ook nog een trainingsruimte te 

hebben.De trainingsruimte wordt 
intensief gebruikt voor diverse be-
weegprogramma’s zoals DM II en 
COPD, revalidatie na operaties en/
of ongevallen. Bovendien gaan de 
therapeuten regelmatig op pad. 
Thuis of op school revalideren 
of adviezen geven werkt immers 
soms beter. 

Als aanloop naar het 10-jarig be-
staan waren er dit jaar diverse ac-
ties, van voorlichting tot present-
jes. Het grootste presentje is voor 
de meeste mensen dat zij weer 
hun dagelijkse bezigheden kunnen 
doen. Toch willen Nana en haar 
collega’s nog één presentje geven. 
Een OPEN DAG op zaterdag 1 sep-
tember van 11.00-15.00 uur. Stap 
gerust binnen en vraag alles wat u 
wilt weten. 

HEESCH – Neem eens een kijkje in de praktijk op zater-
dag 1 september 11.00-15.00 uur, Hoogstraat 11. Daar 
heeft de ontwikkeling van Nana Steins als fysiotherapeu-
te (sedert 1996) en als mens niet stilgestaan. Evenmin 
van de praktijk. In 10 jaar is de praktijk uitgegroeid tot 6 
specialisten, met hun eigen specialisatie en twee onder-
steunende mensen.

Fysiotherapie Hoogstraat, Hoogstraat 11, 5384 BJ Heesch, 
0412 453608, www.Fysiotherapie-Hoogstraat.nl

www.Fysiotherapie-Hoogstraat.nl

HoogstraatHoogstraatHoogstraatHoogstraatHoogstraatHoogstraat

10 JAAR
FYSIOTHERAPIE HOOGSTRAAT

FEEST
ZATERDAG 
1 SEPTEMBER

VIER SAMEN 
MET ONS MEE 
VAN 11.00 - 15.00 UUR

ONDER HET GENOT VAN 
EEN HAPJE & DRANKJE.

Hoogstraat 11, 5384 BJ  Heesch

Telefoon 0412 - 453608

BENT U OOK BENIEUWD HOE ONZE 

FYSIOPRAKTIJK IN DE AFGELOPEN 

10 JAAR  IS GEGROEID? 

KOM DAN 1 SEPTEMBER A.S. EEN 

KIJKJE NEMEN.

Na 10 jaar gaan de ontwikkelingen door
Fysiotherapie Hoogstraat voegt kwaliteit toe 

FEEST MET ONS MEE
1 SEPTEMBER OPENHUIS

Bij Fysiotherapie Hoogstraat bent u als cliënt op het juiste adres. Wij bieden naast de ”gewone” 

fysiotherapie ook: Beweegprogramma’s o.a. DM II & COPD • Bekken(bodem) therapie • Dry Needling 

• Fysio Fitness • Haptonomie • Kinderfysiotherapie • Manuele therapie • Orofaciaal (kaak)fysiotherapie 

• Oedeemfysiotherapie/Lymfedrainage • Rugscholing 

Ook kunt u bij ons revalideren & reactiveren na: CVA (hersenbloeding) of NAH • Osteoporose/Artrose/

REUMA • Hartinfarct of hartoperatie • Heup/knie operaties • Parkinson • Whiplash • 

Operaties aan de wervelkolom bijv. HNP • Vaatlijden (etalagebenen) • Kanker • Ongeval

SHARE & LIKE 

ONS op Facebook 

en WIN*
EEN 

HEERLIJKE  
MASSAGE
*Geldig t/m 31 dec. 2012

www.Fysiotherapie-Hoogstraat.nl

HoogstraatHoogstraatHoogstraatHoogstraat

Hoogstraat 11, Heesch

Telefoon 0412 - 453608

‘...DAt Er Bij  BEhAnDElIngEn Altij D 
uItgEgAAn wOrDt VAn DE MEns In Zij n 
totalIteIt’

Advertorial

Advertorial
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Tijdens zijn toespraak memoreerde 
wethouder Donkers dat het plaat-
sen van bankjes in elke dorpskern 
tot stand is gekomen naar aan-
leiding van een onderzoek dat is 
gedaan onder de ouderen om de 
behoefte aan voorzieningen te in-
ventariseren. Dit onderzoek werd 
gedaan in de aanloop naar de her-
ziening van het beleidsplan oude-
renbeleid. Daaruit bleek dat oude-
ren graag willen bewegen, maar 
van tijd tot tijd ook even moeten 
rusten. Dit onderzoek werd uitge-
voerd in samenwerking met OOB 
en KBO, in navolging van het 
onderzoek beschreven door Dr. 
M.J.M. Kardol, Vrije Universiteit 
Brussel. Deelname aan het onder-
zoek was hoger dan verwacht en 
de uitkomsten konden dus ook 
betrouwbaar genoemd worden. 
De resultaten zijn in de diverse 
dorpskernen aan de verschillende 
belanghebbenden gepresenteerd.

In overleg met de KBO’s en OOB is 
het geld voor bankjes vrijgemaakt 
uit het budget ouderenbeleid en 
zijn de locaties vastgesteld voor de 
plaatsing van de banken. De bank 
aan de Schrikkelvenstraat staat pre-
cies op een punt waar veel fietsers 
en wandelaars langs komen. Er zal 
ongetwijfeld veel gebruik van het 
bankje gemaakt worden om even 
te praten, naar het kapelletje te kij-
ken of zomaar wat uit te rusten.
Voorzitter van de OOB Nico van 
Doorn wist te vertellen dat de plek 
van het kapelletje staat tussen links 
en rechts, waar de bouwer van de 
kapel uit Heesch komt en de inze-
gening is verricht door Pastor Joost 
Jansen van de abdij Berne uit Hees-
wijk. 
Als vervanging van een glas werd 
op deze warme namiddag - in na-
volging van de heren Donkers en 
Van Doorn - door de aanwezigen 
geproost met een overheerlijk ijsje. 

HEESCH – Ten overstaan van toegestroomde belangstellenden en le-
den van de KBO, alsmede de pers werd het 11e bankje op vrijdag 17 
augustus officieel in gebruik genomen door wethouder Ad Donkers en 
voorzitter OOB (Overleggroep Ouderen Bernheze) Nico van Doorn. 

Wethouder Donkers en OOB voorzitter Van Doorn op het bankje  Foto: Marcel van der Steen

Overdracht bankjes in Bernheze

Kom in zes weken in je kracht

cursus door Stef Freriks

0412-457444

www.dekrachtvanbewustzijn.nl  www.wichelroede.nl

de kracht van bewustzijn

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

HEESWIJK-DINTHEr - Inzicht in 
de eigen beleving en begrip voor 
de beleving van de ander schept 
niet alleen een diepere band maar 
maakt het mogelijk om steeds 
meer een win-win situatie te cre-
eren. Dit is Verbindend Communi-
ceren.

Introductieworkshop verbindend 
communiceren op 18 september 
van 19.15 tot 21.15 uur.
In onze 2-daagse training verbin-
dend onderhandelen, leer je om-

gaan met verschillen, voor jezelf 
en voor de ander te zorgen en cre-
atieve oplossingen te vinden.
(Loopbaan)coaching, NSr en hyp-
notherapie!
Gaat het even niet lekker op je 
werk of thuis. Of heb je gezond-
heidsklachten? Je loopbaan kan 

een bron van plezier en energie 
zijn, maar wordt soms helaas een 
bron van frustratie en uitputting. 
Heb je fysieke klachten of wil 
je vervelende gewoonten, zoals 
stoppen met roken, te veel eten of 
stress verminderen. Dan kan Neuro 
Stress release en hypnotherapie de 
juiste begeleiding vormen waar-
mee het nu echt gaat lukken. NSr 
en hypnotherapie werken snel en 
efficiënt. Geef je leven een nieuwe 
impuls, pak je problemen aan en 
investeer in jezelf. Kennismakings-
gesprek is gratis. Vergoeding door 
zorgverzekeraars is mogelijk.

Workshops Verbindend Communiceren
Geweldloze communicatie en Verbindend onderhandelen

Avila coaching
Heeswijk-Dinther. Lid van VIV/SrBAG/CMI
Tel: 073 6572824 | 06 4347 5558 | 06 2113 9270
info@avilacoaching.nl www.avilacoaching.nl

HEESWIJK-DINTHEr - BerneZorg 
heeft een gift van € 750,00 ont-
vangen van Ondernemersbelang 
HD. Ondernemersbelang HD ver-
tegenwoordigt alle ondernemers 
uit Heeswijk-Dinther en Loos-
broek.

Sjanet Adank, medewerker Welzijn 
van BerneZorg: “We hebben met 

de gift een nieuwe publicatiewand 
aangeschaft. Hierop hangen nu alle 
foto’s van de wandelvierdaagse. 
Elke deelnemer is met zijn of haar 
begeleider(s) op de foto gezet. Een 
leuk aandenken aan een gezellige 
activiteit voor jong en oud. 

Met heel veel dank aan Onderne-
mersbelang HD!” 

Gift Ondernemersbelang HD welbesteed

Na 10 jaar gaan de ontwikkelingen door
Fysiotherapie Hoogstraat voegt kwaliteit toe 

Advertorial
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Kunst en cultuur

HEESCH
‘t Dorp 92

NISTELRODE
Maxend 6   De Kanz

HEESWIJK
Zijlstraat 1a   Bernrodegebouwwww.eijnderic.nl

KOKEN | KUNST | LICHAAM EN GEEST | BLOEMSCHIKKEN | CREATIEF | TALEN | COMPUTER

OPEN AVOND
vr 24 augustus  19.00-21.00 uur  Heeswijk

OPEN DAG
zo 26 augustus  11.00-15.00 uur  Heesch en Nistelrode

Het nieuwe gevarieerde cursusaanbod  
voor jong en oud presenteren wij u graag!

Zomernacht festival 2012
25 augustus: Oer-Brabantse gezelligheid op het plein

Met Funkomatic, soulband No 
Dizz, rock ’n roll trio Twenty Sicks 
en rariteiten kabinet Sonic Mon-
days. 
De organisatie heeft ook een Ne-
derlandse top-act weten te strikken 
in de vorm van Splendid. Vorige 
week stond stond deze band op 
het podium van Lowlands en deze 
keer strijken de heren en dames 
van Splendid in Nistelrode neer om 
ons met hun opzwepende muziek 
een zwoele zomeravond te bezor-
gen. De avond wordt afgesloten 
door coverband Strike2. Ook dit 

jaar steunt de stichting Zomernacht 
Festival een goed doel. Dit jaar is 
dat Stichting FreeKenia. Freek Spits 
is de grondlegger van dit initiatief 
en samen met diverse vrijwilligers 
en met behulp van sponsoren zet 
deze stichting zich in om diverse 
projecten te ondersteunen in ont-
wikkelingslanden. Denk hierbij aan 
sociale projecten als het hulp bie-
den aan mensen met een handi-
cap, maar ook aan het verbeteren 
van de infrastructuur en het op-
zetten van een goede ananaspro-
ductie. De opbrengst van het, nu 

al legendarische, Drankorgel gaat 
direct naar stichting FreeKenia.

NISTELrODE - Ook dit jaar is het weer raak in Nistelrode. Geheel vol-
gens traditie wordt 25 augustus het Zomernacht Festival gehouden. 
Net als vorig jaar zullen de festiviteiten om 3 uur ’s middags begin-
nen met een ballonenactie en een gratis ijsje voor de allerkleinsten. 
De hele middag en avond staan wederom in het teken van muziek en 
oer-Brabantse gezelligheid.

HEESWIJK-DINTHEr/LOOS-
BrOEK - De heemkundekring de 
Wojstap uit Heeswijk-Dinther-
Loosbroek heeft voor de open mo-
numentendag op 9 september a.s. 
een fietsroute uitgezet. 

U komt dan bij buitenplaatsen 
waar monumentale bomen en ge-
bouwen staan en waar overal rond 
het thema ‘Groen van Toen’ een 
interessant programma aangebo-

den wordt (zie www.bernheze.
org onder vrije tijd). Samen met 
de Bernhezer Kunstkring zien we 
graag dat er op die dag amateur-
schilders nabij die monumenten 
aan het werk zijn. De schilderijen 
zullen op een later tijdstip tentoon-
gesteld en verkocht worden. De 
opbrengst ervan is bestemd voor 
KiKa. U kunt zich aanmelden bij 
Laura van Herpen van de gemeen-
te Bernheze 

Kunt u schilderen? 
Meld u aan
Schilderen tijdens open monumentdag

Muziekkiosk te Nistelrode
Optreden Ut kûmt goed

Het comité van de Muziekkiosk 
draagt de amateurmuziek een bij-
zonder warm hart toe en onder-
streept die ambitie door het po-
dium van de kiosk ter beschikking 

te stellen. Aankomende zondag 
zal Blaaskapel ‘Ut Kûmt Goed’ uit 
Vinkel optreden. Deze blaaskapel 
is opgericht in 1997. De 15 muzi-
kanten zijn bijna allemaal lid van 

de plaatselijke Harmonie. Luisteren 
elk jaar 4 avonden de Dolle (bon-
te) avonden op, en spelen 4 dagen 
met carnaval. Daanrnaast hebben 
zij nog 3 à 4 optredens. Zij maken 
muziek puur voor de lol, want er 
is niets mooier dan samen muziek 
maken. Daarom vinden zij het leuk 
om in Nistelrode op de kiosk op te 
treden. De muziek die zij maken 
is van alles wat van rene Schuur-
man, Jan Smit, VOF de Kunst en 
vele andere artiesten. We gaan er 
met z’n allen ‘n gezellige middag 
van maken. 
Zondag 26 augustus, blaaskapel 
‘Ut Kûmt Goed’ om 14.30 uur.

Onderstaande data staan ook al 
vast, dus deze kunt u vast noteren 
in uw agenda.
* Zondag 2 september, ONS 
 MUZIEKSKE, aanvang 15.00 uur
* Zondag 16 september, 
 Verrassing optreden jeugd, 
 aanvang 14.30 uur.
* Zondag 30 september, 
 LA-OrFEON-DrEAMFIELD, 

aanvang 15.00 uur.

NISTELrODE – De Nistelrodese Muziekkiosk ligt in het wandelpark Ze-
ven Eeuwen bij zorgcentrum Laarstede. Het muziekseizoen loopt van 
mei tot half oktober, met uitzondering van de maanden juli en augus-
tus. De concerten vinden op zondagmiddag in de openlucht plaats, 
steeds vanaf 14.00 uur. 

uniek talent komt naar u toe

Eva gaat u ontroeren
Eva Laurenssen studeerde af aan 
de Amsterdamse Toneelschool & 
Kleinkunstacademie. Wie weet kent 
u haar al van: ‘Behalve Ik’, ‘Here, 
There and Everywhere’, ‘Flikken 
Maastricht’ en komend jaar zal zij 
gaan touren met de voorstelling; 
Het Genootschap. Naast haar ont-
wikkeling als actrice verdiept ze zich 
in de wereld van Flamenco. In dit 
programma heeft zij een selectie 
gemaakt uit ‘cantes’ van volgens 
haar de grootste zangers en zange-
ressen der aarde. 

De schrijvers zijn onderweg!
WILLEM BOSCH (1985) groeide op 

in Tilburg maar woont in Amster-
dam. Als scenarioschrijver kreeg hij 
bekendheid met de series als ‘Van 
God Los’ en ‘Smeris’ en als colum-
nist bij De Jaap. Debuteert deze 
maand met de nu al spraakma-
kende roman: ‘Op Zwart’ en maakt 
furore op twitter en schuwt humor, 
alcohol noch dreigementen.

ANOUK KEMPER (1986) deed de 
School voor Journalistiek, studeer-
de geschiedenis. In haar masterjaar 
specialiseerde zij zich in het Mid-
den Oosten, met name in de ge-
schiedenis van Israël. Haar roman 
‘De Almeerse rioolmoorden’ werd 
genomineerd voor de Schaduwprijs 

2012, een prijs voor de ‘beste span-
nende debuutroman in de Neder-
landse taal’.

NISTELrODE – Het cultuucircus van de Bernhezer Kunstkring brengt 
talent naar u toe deze zomer! Op 1 september is de 4e editie in Nistel-
rode. Arianne van der Lee, bestuurslid BKK: “We hebben een unieke 
locatie bij de familie van Breemaat die iedereen van harte welkom heet. 
De Bernheze Kunstkring is heel blij met dit aanbod en verzekert u van 
een verrassende avond”. Genieten dus van enkele prachtige optredens, 
verzorgd door Eva Laurenssen, Willem Bosch en Anouk Kemper.

Aanvang: 20.30 uur 
Voor de aanmelding kunt u 
mailen naar: info@debkk.nl
Adres: Maxend 18 - Nistelrode

Arianne van der Lee

BP van Duijnhoven
Maxend 20 

te Nistelrode

*  Openingstijden:
 Ma t/m vrij van 06.30 uur 
 tot 21.00 uur
 Za. 07.30 tot 21.00 uur
 Zon. 09.00 tot 21.00 uur

*  Wasprogramma en wasbox

* Vers belegd broodje
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op de markt
mooi & op de markt NISTELRODE - Vrijdag 08.30 - 12.00 uur

HEESCH - Woensdag 13.00 - 16.30 uur

HEESWIJK-DINTHER - Vrijdag 08.30 - 12.00 uur

VORSTENBOSCH - Woensdag 08.30 - 12.00 uur

Ook leuk om kado te 
geven, een pot of blik met 
een pak stroopwafels.

Onze strOOpwafels
zijn altijd vers 

wekelijks op
de Heesche markt

MARKT HEESCH

MARKT NISTELRODE, HEESCH EN HEESWIJK-DINTHER

 

FAMILIEPAKKET
Familiebak kibbeling 
+ 4 hollandse nieuwe
samen € 11,-
gratis saus

COLOFON

• Eetcafé ‘t Pumpke
• Restaurant 
 D’n Bonte Wever
• De Kriekeput 
• Landgoedwinkel 
 Petrus Hoeve
• Los door het bos
• Heische Tip
• Cleefshoeve
• Op het Erf

• Vishandel Venrooy
• Kaas van Van den Herik
• Het Wafelhoekje
• Bakkerij ‘t Stoepje
• De Kaaskoning

• Beauté Totale Didi
• Van der Heijden
 Dakkappellen
• Feston tapijten Heesch
• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• Rainbow Center
• Beautytheek
• Van Ravensteijn 
 Assurantiën
• WVE Schilderwerk
• Trend zien & horen
• Van Uden Bouwservice 
• Meubel en Ambacht
 Frans vd Heijden
• V.O.F. van Berloo
• Compufix

• BBQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Haardtotaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl

mooi & in de streek

mooi & op de markt

mooi & in bedrijf

mooi & online

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

Hollandse kazen van de KaasKoning komen van hofleverancier Cono Kaasmakers uit Westbeemster.

Aanbieding
geldig t/m 
vrijdag 

1 september

Op de Markt 
Heeswijk-Dinther 

vrijdag 

Standplaats 
Nistelrode 

op woensdag

Geitenkaas

Kaaskoningkaas van Cono Kaasmakers 
wederom geroemd vanwege de hoge 

weidegang van zijn koeien. 
Lekker veel buiten. Cono maakt blije 
koeien, blije boeren en dus betere en 
lekkerdere kaas. Dus blije klanten.

Probeer ook 
eens onze

Kom en maak kennis met de 
boerenkaasweken
Handgemaakte boerenkazen 
in diverse leeftijden en boeren 
kruidenkazen in verschillende 
smaken, zoals
Brandnetel, mosterd, fene-
grieken en gemengde kruiden
 

Proef, Beleef en 
Geniet
Alles gemaakt van 100% 
Hollandse melk met 100% 
weidegang.
Uiteraard kunt u deze kazen 
vrijblijvend komen proeven.

- 100% geitenmelk
- Licht verteerbaar
- Veel keus

Kom even proeven!

De vors te l i jke  smaak 

Boerenkaas

STANDPLAATS NISTELRODE EN MARKT HEESWIJK-DINTHER

Heerlijke 30 plus Gouwenaar 
jong belegen en of pikant super 
van smaak 500 gram 0 5,25 en 
let op: bij 500 gram een potje 
mosterd dille cadeau. 

Iedere vrijdag van 
7.30 uur tot
12.30 uur in 
Heeswijk-Dinther

Hij is er weer de over heerlijke Graskaas 
jong en romig hele kilo 0 6,49

Super pittige en snijdbare oude kaas 
oud zwart hele kilo 0 8,99

MARKT HEESWIJK-DINTHER

SLABROEK - Frans van der Doe-
len, Piet van der Poel, Piet Lan-
genhuizen en Pieter van der Meer 
trotseerden de hitte en wisten de 
spelt van het land af te krijgen. 
Natuurlijk kwam de genomineer-
de jonge ondernemer van het jaar 
2012, Bakker Van Mook even kij-
ken en proeven hoe de spelt van 
het veld vandaan kwam. 
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InformatIe
 voor de

KERNEN

Recht 
dichtbij….

De rechtsbijstandsverzekeraars maken overuren lees ik in de krant. 
Vooral op het gebied van arbeidsrecht. Wij merken dat in onze praktijk 
ook: mogelijk heeft de economische crisis zijn dieptepunt bereikt, maar 
als je je baan kwijtraakt dan is die crisis voor jou toch wel springlevend. 
En dan wil je eruit halen wat erin zit. Wat zit er dan in?

Allereerst: hoe kan het gaan met ontslag? Ik zie maar even af van 
ontslag op staande voet, dat is bijzonder ontslagrecht op het scherp van 
de snede. Als u daarmee in aanraking komt –werkgever of werknemer- 
moet u direct met uw advocaat contact opnemen.

Maar in de gewone vormen kan ontslag op drie manieren worden 
geregeld. In onderling overleg, via het UWV en via de kantonrechter.
Als het ontslag naar het inzicht van beide partijen onafwendbaar is, 
dan is onderling overleg wel een goede methode. Partijen maken een 
beëindigingsovereenkomst waarbij de termijn en de voorwaarden 
worden vastgelegd. Dat is een kwestie van onderhandelen, 
over een vergoeding, over het vervallen van bijvoorbeeld een 
concurrentiebeding en terugbetaling van studiekosten, etc. De 
formulering van de ontslaggrond is wel van belang, bijvoorbeeld voor 
het verkrijgen van rechten op WW.

Wat je op dit moment veel ziet is de werkgever die op economische 
gronden ontslagvergunning aanvraagt bij het UWV. Als hij 
vergunning krijgt is hij in principe geen vergoeding verschuldigd 
aan de werknemer. Een werknemer die langs deze weg ontslagen 
wordt kan nog wel naar de kantonrechter gaan om een vergoeding 
wegens ‘kennelijk onredelijk ontslag’ te vragen. Overigens: werkgevers 
onderschatten het aanvragen van deze vergunning nogal eens. 
Het is toch crisis? Ja, maar het UWV doet een zorgvuldige check 
op de noodzaak van het ontslag en kijkt bijvoorbeeld ook of alle 
mogelijkheden tot behoud van werk wel zijn onderzocht. 

En dan de kantonrechter: als partijen het oneens zijn over 
het ontslag en de redenen niet of niet uitsluitend economisch 
zijn. De kantonrechter kan besluiten tot ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst en hij kan een vergoeding bepalen die de 
werkgever in dat geval moet betalen. De berekening daarvan 
is enigszins ingewikkeld per individueel geval, maar komt 
nogal eens neer op de vergoeding van een maandsalaris per 
dienstjaar (de kantonrechtersformule). Overigens is die beroemde 
kantonrechtersformule een richtlijn: de vergoeding door de 
kantonrechter vindt plaats naar redelijkheid.

Zowel voor werkgevers als voor werknemers geldt dat het ontslagrecht 
geen eenvoudige materie is. En de financiële belangen zijn vaak groot. 
Ik zou zeggen: vraag tijdig juridische bijstand.

Rob Haakmeester (rhaakmeester@liebrandruijsadvocaten.nl)

Column

Bomen beschermen
Bomen zijn van grote waarde in 
ons leven. Bomen leveren zuur-
stof. Noodzakelijk voor ons leven. 
Bomen kleden straten en pleinen 
aan. In een aantrekkelijke leefom-
geving staan bomen. Niet van die 
kleintjes maar van die grote. Eiken, 
beuken, linden, bomen die hier 
horen. Zonder bomen is een dorp 
geen dorp en een plein geen plein. 
De gemeente Bernheze heeft veel 
mooie grote bomen. Daar moeten 
we zuinig op zijn.

Warmer klimaat
Dit jaar was de zomer lekker nat en 
niet te warm maar de verwachting 
is dat de zomers warmer worden. 
De behoefte aan verkoeling neemt 
toe. 
Progressief Bernheze staat voor 
een goed bomenbeleid. Ruimte 
voor bomen in de dorpen en langs 
de wegen. Bomen maken onze 
gemeente mooier en de leefom-
geving aangenamer. De koelte van 
de bomen kan een dorp niet mis-
sen

Bladerenfeest
In de herfst geven de bladeren een 
kleurrijk kunstwerk voordat ze op 
de grond vallen. Bezems en krui-
wagens komen uit de schuur om 
de bladeren te verwerken en de 
gemeente voert de bulten af. Een 
mooi voorbeeld hoe de gemeente 
en burgers samenwerken in de 
dorpen. 

Bomen hebben meer voordelen 
dan nadelen en deze nemen wij 
graag voor lief.

Progressief Bernheze:
Liefde voor bomen

BERNhEZE - Deze week weten we weer wat tropische hitte is. Temperaturen 
boven de dertig graden. Zweten bij lichte inspanning. Buiten zitten tot laat in 
de avond. Verkoeling zoeken. De zee is ver weg maar gelukkig heb ik bomen 
dichtbij. Genieten in de schaduw van het bladerdek, beschermd tegen de felle 
zonnestralen.

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze

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

 “Het gaat om iedereen. Jong en oud, klein en groot, rijk en arm, man en vrouw, ziek en gezond, student en gepensioneerd, stedeling en plattelander, 
ondernemer en werknemer, nieuwkomer en achterblijver. Het gaat misschien wel het meest om onze kinderen. Als wij nu niet doen wat nodig is, 
zitten zij straks met onze problemen: schulden, verdeeldheid, verruwing, overlast, vervuiling, werkloosheid. Het gaat bij de ingelaste verkiezingen 
voor de Tweede Kamer, op 12 september, om onze toekomst. Om de toekomst van iedereen.” De maatregelen van vandaag bepalen de kansen van 
onze kinderen. Wij denken dat het anders kan. En beter moet. Wij kiezen voor een land waarin mensen met respect met elkaar omgaan. Wij kiezen 
voor verbinding in plaats van uitsluiting. Voor oplossingen in plaats van polarisatie. Wij doen wat nodig is. Wij kiezen voor het nieuwe midden. Voor 
samen. Voor mensen zelf. Voor iedereen. De toekomst van onze kinderen vraagt om nieuwe keuzes.

Margriet, Jolanda, Peter, 
Wim, Ruud en Antoon, 
CDA-Bernheze, Actief en Betrokken 
in héél Bernheze. 
www.cdabernheze.nl of www.cda.nl

Computer-
les voor 
55-plussers

NIstElRoDE - In Gasterij laarste-
de en Paviljoen Wevershof geven 
wij computerles aan 55-plussers. 
Elke deelnemer wordt individueel 
begeleid. De lessen worden gege-
ven voor office Word, office Ex-
cel, E-mail, foto’s, Internet, skype 
en telebankieren. 
les aan huis is mogelijk bij bewo-
ners van laarstede of mensen met 
een beperking. Vanaf september 
starten wij weer. Inschrijfgeld:  
€ 12,50  (incl. documentatiemap.)
lessen: € 7,50  (5 lessen). 
Tijden: 
Laarstede. Dinsdag en vrijdag:       
9.00-10.00 en 10.00-11.00 uur. 
Paviljoen de Wevershof. Woens-
dag: 9.00-10.00 en 10.00-11.00 
uur. Aanmelden: Frans van der lee, 
tel. 0412-617254, fmvdlee@kpn-
planet.nl heeft u zich al ingeschre-
ven? Dan krijgt u vanzelf bericht.

Als medewerker op onze bezorgersadministratie ben 
je verantwoordelijk voor het onderhouden van een 

bezorgerskorps in een bepaald gebied. hiertoe behoort het 
aannemen, controleren en uitschrijven van bezorgers, 

alsmede het onderhouden van de wijken.

Voor deze functie zijn wij zoekende naar iemand, welke
• Goed met jongeren om kan gaan en deze weet te motiveren.

• Zelfstandig binnen een team kan werken.
• Een ordelijke en flexibele werkhouding heeft.

• Goede kennis heeft van Microsoft Office. 
(Excel, Word en Outlook)

• Voldoende topografische kennis bezit binnen Noord-Brabant.
• Goede kennis van de Nederlandse Taal in woord en geschrift.

heb je interesse en kun je jezelf vinden in de bovenstaande punten, 
schrijf dan een sollicitatiebrief met cv naar info@arvb.nl

VacaTurE

admInIstratIef medewerk(st)er 
(40 uur)

Postbus 434 - 5240 aK rosmalen
Biestkampweg 3 - 5249 JV rosmalen - Tel. 073-5443030 - Fax 073-5443039

hEEsWIjk-DINthER/loos-
BRoEk - MIVA heeft onlangs 5 
ambulances gedoneerd aan missie-
ziekenhuizen in Zimbabwe. Maar 
er zijn nog 5 ambulances nodig! 
op 25 en 26 augustus vindt daar-

voor de MIVA-collecte plaats tij-
dens de vieringen in de kerken van 
heeswijk, Dinther en loosbroek. 

helpt u mee om deze collecte tot 
een succes te maken?

Collecte voor Zimbabwe
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Column
ad

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

Geen wooRden mAAR dAden….

Afgelopen week stond een bijzonder bericht in het Brabants Dagblad 
onder de titel ‘College komt terug op belofte’. Het college gaat géén 
bewonersavonden houden halverwege de regeerperiode. Er is niet ge-
noeg behoefte aan, constateert het college. Zij baseert dat op geringe 
opkomsten op bewonersavonden over het fusietraject en de toe-
komstvisie. Verder zegt het college dat op een oproep in de Bernhezer 
niemand reageerde. 

Je vraagt je dan af of het college misschien nagegaan is waarom de op-
komst laag was. Misschien niet de juist opzet of uitnodiging? Wordt 
een oproep in de Bernhezer wel gelezen? Gaat de geplande bijeen-
komst wel ergens over? Weet u nog, de dorpsraad en kerncommissie 
drongen er rondom de fusiediscussie bij het college op aan om vooral 
ook in Loosbroek en Vorstenbosch aan te gaan. Was er aanvankelijk 
een afwijzende en min of meer schofferende reactie van burgemees-
ter Jan, in tweede instantie voegde het college twee avonden toe. En 
had ik hier al voorspeld dat deze avonden de drukst bezochte zouden 
worden? Met juiste aandacht is er wel publiek.
Nou moet ik zeggen dat de inhoud van de avond niet geweldig was. Er 
kwam van alles voorbij wat geen of maar heel weinig met de voorge-
nomen fusie van doen had. 

“We willen het bestuur dichter bij de burger brengen” aldus het be-
stuursprogramma van dit college. “De burger” voor alle duidelijkheid, 
dat bent u, inwoner van deze gemeente. Een bijzondere zin in het 
bestuursprogramma, alsof ze niet in de gaten hebben dat ze zelf het 
bestuur vormen. 

Nu was het college van Bernheze in het verleden al een bestuur dat 
moeite had om echt dicht bij de mensen te komen en liever op wat 
afstand en vanuit het pluche haar inwoners benaderde. Maar met de 
vorming van de meer sociaal gekleurde coalitie in 2010 had ik hoop. 
Er resten nog twee jaren om het waar te maken. 

In mei besprak de gemeenteraad een nieuwe ‘visie burgerparticipa-
tie’. Daaruit blijkt toch duidelijk dat het college door samenwerking 
met inwoners kennis beter wil benutten en draagvlak wil creëren ten 
gunste van instandhouding en verbetering van de leefbaarheid. “Bur-
gerparticipatie is een vorm van omgang met inwoners en belangen-
groepen die bij deze tijd past.” Aldus wethouder Rein in de commis-
sievergadering. Op je stoel in het gemeentehuis blijven zitten betekent 
dit naar nu blijkt. Dat worden risicovolle jaren. Wanneer kunnen 
inwoners een woord van het college nog gaan geloven. Hoe moeten 
inwoners de ‘woorden’ van het college lezen.

Kom op college, maak er werk van en geef niet te snel op. Kom ook 
niet met een voorgekauwd en lange termijn of ver van je bed verhaal. 
Hou het dicht bij huis en hou het dicht bij nu. Zorg en problemen 
rondom verkeer, onderhoud, acute problemen en zorg in en om 
huis, inspanningen van het verenigingsleven, enz. Genoeg om met 
inwoners een heel interessante, actieve sessie te hebben, ideeën voor 
samenwerking te ontwikkelen en draagvlak te krijgen voor zware en 
moeilijke beslissingen. 

Kom uit het gemeentehuis en ga de straat op. Neem de ambtenaren 
mee. Laat wethouder Rien komende zaterdag tijdens de Bernheze-
Loop het symbool zijn van een college dat nu eindelijk eens zichtbaar 
naar buiten treedt. Wethouder Rien, zet hem op. En doe een Bernhe-
zer shirt aan zodat iedereen je herkent.

Voor wie niet meer weet wie het college vormen: burgemeester Jan is 
er nog tot 1 oktober en dan komt er vast een goede vervanger. Wet-
houder Ad gaat met name over welzijn, wethouder Rein over openba-
re ruimte en onderwijs. Wethouder Rien is van sport, verkeer en het 
geld en wethouder Hans gaat over ruimtelijke ordening en milieu. 

Met groet van Ad

Een muziekevenement met lokaal talent
Rabobank ZomerPodium

Speciaal voor het evenement is er 
een dansgroep, koor en orkest sa-
mengesteld. Daarnaast zijn er so-
listen aangewezen uit het midden 
van de vele talenten die het ver-
enigingsleven in Bernheze, Maas-
donk en Lith rijk is. Een half jaar 
lang hebben zij onder leiding van 
een artistiek team, bestaande uit 
Ardy van de Louw, Hanneke van 
der Stappen, Martijn Egelmeer en 
rob van reijmersdal, intensief ge-
repeteerd om met elkaar een bij-
zondere productie neer te zetten. 

Op 7, 8 en 9 september presente-
ren zij aan alle leden van rabobank 
Bernheze Maasland het resultaat 
van de repetities.

Exclusief voor leden
rabobank Bernheze Maasland 
organiseert dit evenement in het 
kader van haar 115-jarig bestaan 
en exclusief voor haar leden en 
klanten. Klanten van de bank die 
nog geen lid zijn, kunnen zich snel 
en eenvoudig aanmelden voor een 
gratis lidmaatschap. Dat kan via de 

website van de bank. Leden van 
rabobank Bernheze Maasland 
kunnen zich nog (gratis) aanmel-
den op: www.rabobank.nl/bern-
hezemaasland, maar aangeraden 
wordt er snel bij te zijn, want vol 
= vol.

BErNHEZE - Op 7, 8 en 9 september vindt in de avonduren een groot-
schalig muziekevenement plaats op De Misse in Heesch: het Rabobank 
ZomerPodium. Lokaal muzikaal talent uit Bernheze, Maasdonk en de 
voormalige gemeente Lith brengt een eigentijds repertoire van zang 
en dans ten uitvoer, begeleid door een groot orkest. Voor een podium 
van 300m2 wordt een tribune geplaatst die plaats biedt aan maar liefst 
1.000 bezoekers.

Computertypen, snel en zonder fouten
Kinderen vanaf groep 7 & 8

Door het toenemend gebruik van 
de computer in het onderwijs, da-
gelijks leven en op het werk is een 
goede typevaardigheid van groot 
belang. Iedereen kan leren typen, 
ongeacht leeftijd, eventuele beper-
kingen of ervaring met de compu-
ter. Afsluiting van de cursus met 
een waardevol diploma, als bewijs 
van de verkregen vaardigheden, is 
dan belangrijk. Iedereen die met 
een toetsenbord werkt zou eigen-
lijk moeten typen volgens het tien-

vingersysteem blindtypen. 
Half/eind september starten we 
weer op diverse basisscholen na 
schooltijd met het computertypen 
voor kinderen van groep 7/8 en 
ouder o.a. in Heeswijk-Dinther (BS 
Het Mozaiëk en ’t Palet), Berlicum, 
Heesch (op het Hooghuislyceum), 
Nistelrode (BS het Maxend en BS 
De Beekgraaf), Vinkel (BS Maria-
school), Loosbroek (BS Albertus).
De lessen worden om de week ge-
geven. De examens zijn in decem-

ber en januari. Bij het behalen van 
minimaal 100 aanslagen per mi-
nuut (het gemiddelde is 150 aan-
slagen per minuut) ontvangt men 
een diploma als bewijs dat men 
met gunstig resultaat aan de exa-
mens heeft deelgenomen.
Scholen die ook het computer-
typen na schooltijd georganiseerd 
willen hebben kunnen ook reage-
ren. Voor scholen zit daar helemaal 
geen extra werk aan vast.
Naast het computertypen geven 
wij ook nog Windows, Word en 
Excel cursussen voor zowel begin-
ners als gevorderden. 
(Zie www.n-c-o.nl) 

Voor info of aanmelding: 
www.iedereenkantypen.nl of 
06-53830572.

BErNHEZE - Iedereen kan in een korte tijd leren typen volgens het  
10 vinger-blindsysteem. De beste leeftijd om te leren typen is groep 7 
of 8 en ouder. Wil je ook lekker snel en zonder fouten met tien vingers 
leren typen? Dat kan. Je krijgt les, samen met andere kinderen van je 
eigen school of bij jou uit de buurt. Je maakt gebruik van een compu-
terprogramma waarbij je direct je resultaten kunt zien. Typeles is leuk 
en nog veel leuker met andere kinderen samen! 

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100-A
5473 AT Heeswijk-Dinther
T 0413 - 29 19 80
E info@vangrunsvenhaerkens.nl
I www.vangrunsvenhaerkens.nl

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

Van Ravensteijn
Laar 16
5388 HE Nistelrode
T 0412-613544
E info@vanravensteijn.nl
I www.vanravensteijn.nl
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straat op

Nacht van de 
Vleermuizen  
NISTELrODE - Natuurcentrum 
Slabroek organiseert op zaterdag-
avond 25 augustus een vleermui-
zenwandeling.

Onder leiding van natuurgidsen 
en vleermuizenspecialisten gaan 
we op zoek naar vleermuizen. Een 
hele leuke activiteit voor het hele 
gezin. Voor wie dit keer een beetje 
later naar bed mag!
Let op: zaklampen verboden!!!!
Start: 20.00 uur en het duurt tot 
22.00 uur. Kosten voor volwas-
senen € 2,50 en voor kinderen  
€ 1,50. Inschrijven mogelijk aan de 
balie van het natuurcentrum of via 
www.slabroek.nl
Erenakkerstraat 5, 5388 SZ Nistel-
rode, t.: 0412-611945

Advertorial
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suDOKu

De diagnose wordt vaak gesteld bij 
mensen tussen de 20 en 40 jaar, 
op een leeftijd dat je erover denkt 
een studie te volgen of aan gezins-
uitbreiding te doen. Opeens is de 
toekomst niet meer zeker.
Wat kun je wel blijven doen en wat 
niet meer? Niemand weet hoe MS 
zich ontwikkelt.
Het Nationaal MS Fonds is in 2005 
gestart met het organiseren van 
een landelijke collecteweek. 
Er zijn nu ca. 10.000 collectanten.
Nog lang niet overal wordt gecol-
lecteerd. Het streven is om voor 
elke MS-patiënt, een collectant op 
straat te zien tijdens de collecte-
week. 17.000 mensen met Multi-
ple Sclerose verdienen net zoveel 

collectanten. 
Het Nationaal MS Fonds zet zich 
in voor mensen met MS door het 
geven van duidelijke voorlichting 
en het financieren van toegepast 
wetenschappelijk onderzoek
Het Fonds kan haar werk alleen 
doen dankzij giften. De huis aan 
huis collecte in november is de be-
langrijkste inkomstenbron.
De collecteweek is van 19 t/m 24 
november.
Meld je aan bij het Nationaal MS 
Fonds, www.nationaalmsfonds.nl 
of via 010-591 98 39.
Donaties klein of groot zijn wel-
kom op giro 5057 in Maassluis.
Namens alle mensen met Multiple 
Sclerose, hartelijk dank!

Voor iedereen met Ms, 
een collectant in de bres

BErNHEZE - Eén op de duizend mensen in Nederland krijgt de diagnose 
Multiple Sclerose, een niet te genezen ziekte van het centrale zenuw-
stelsel.

De Muziekbende of het slagwerkfeest 

De Muziekbende en Het Slagwerk-
feest bestaan uit 15 wekelijkse 

lessen van 45 minuten. Na deze 
lessen kun je een verantwoorde 
keuze maken voor een muziekin-
strument. De Muziekbende is op 
de dinsdagmiddag en Het Slag-
werkfeest is woensdag aan het 
einde van de middag.

De Muziekbende en Het Slagwerk-
feest zijn onderdeel van Fanfare St. 
Lambertus.
Geef je nu nog op! (vòòr 27 au-
gustus )
Start Workshops 28 en 29 augus-
tus 2012.

NISTELrODE - Wil jij ook een muziekinstrument bespelen? Dit kan bij de Muziekbende of het Slagwerkfeest. 
Bij De Muziekbende maak je kennis met alle blaasinstrumenten die je bij de fanfare kunt gaan spelen en leer 
je de eerste liedjes op de blokfluit. Bij het Slagwerkfeest kun je alle slagwerkinstrumenten uitproberen. Op 
een slagwerkpadje maak je een start met het lezen van noten en ervaar je alle mogelijke ritmes. Je leert dus 
al meteen muziek maken!

Stichting HAFA (harmonie/fanfare) Opleiding Nistelrode
Meer informatie? Neem dan contact op met: Peter Timmers, 
t: 06-23129748. Monique van Leuken, t: 0412-613286

Gouden bruidspaar Piet en fientje van 
den Braak-van der Ven

HEESCH - Zondag 26 augustus is 
er in Heesch een kinderklas. Het is 
een bijeenkomst van kinderen tot 
11 jaar en volwassenen waarbij 
een deugd centraal staat. 

Een deugd is een edelsteen die ge-
wonnen wordt door opvoeding. 
Aanstaande zondag staat eenheid 
centraal. ‘Eenheid in verscheiden-
heid’ is een baháí-principe dat uni-
verseel overgenomen wordt. De 
kinderklas is een initiatief vanuit 
het baháí-geloof, de jongste we-

reldreligie, maar staat nadrukkelijk 
open voor iedereen. ‘Iemand die 
de eenheid van alle leven ervaart, 
herkent zijn hogere ik in alle we-
zens en alle wezens in zijn hogere 
ik, en beschouwt alles met een on-
bevooroordeeld oog...’ 
Bhagavad-Gita VI, 29
Broekhoek 35 Heesch

Informatie: Geertjevdstappen
E: geertjevdstappen@xs4all.nl 
T: 0412 475171
www.bahai.nl

Kinderklas Bahái-geloof

LOOSBrOEK – Op 8 juli 2012 wa-
ren Piet en Fientje van den Braak 
– van der Ven uit Loosbroek 50 
jaar getrouwd. Piet en Fientje leer-
den elkaar kennen bij het 45-jarig 
jubileum van pastoor Groenen. 
Na drie jaar verkering zijn ze ge-
trouwd en gingen ze wonen in 
hun huidige woning (door Piet 
zelf gebouwd) aan de Schaapsdijk 
in Loosbroek. 

Piet was landbouwer toen hij 
Fientje ontmoette, maar is later 
metselaar geworden. Fientje was 
coupeuse en is na de geboorte van 
hun 3 kinderen fulltime voor de 
kinderen gaan zorgen. In 1984 is 
hun jongste zoon Petro op 17-ja-
rige leeftijd verongelukt. Inmiddels 
zijn Piet en Fientje de trotse groot-
ouders van 9 kleinkinderen. 

Zondag 26 augustus zullen Piet en 
Fientje hun gouden bruiloft vieren 
samen met hun kinderen, kleinkin-
deren, familie en vrienden. 

mooIBernhezertje

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

Huis- EN tuiNraaD 
VErKOOP
Zondag 9 september
9.00 – 17.00 uur
De Hoef 8 – Nistelrode
joboog@hotmail.com 
Valt gelijk met rommelmarkt
Buurtver. Over den Dries.

GEMOtiVEErDE 
stuDENtEN GEZOCHt 
voor goedbetaalde bijbaan, 
www.hulpstudent.nl 
M: 06-14826000 of 
E: y.kroef@hulpstudent.nl 

Drumstokken trekken
aandacht
HEESWIJK DINTHEr - Zijn slagwerkgroep bracht Wim 
van Zutphen een muzikale felicitatie en twee 7 meter 
hoge drumstokken. Als instructeur/dirigent van de slag-
werkgroep van Koninklijke Fanfare St. Willibrord kreeg 
hij van de leden een muzikale noot op zijn verjaardag, 
voor het feest losbarstte. 
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B O UW T
BERNHEZE UW BOUWPERIKELEN IN BERNHEZE BOUWT?

INFO@DEMOOIBERNHEZEKRANT.NL

Een rondje
in de bouw…

VORSTENBOSCH - De bouw 
van een nieuwe blokhut voor 
Jong Nederland aan de Tipweg 
kan dit najaar van start gaan. 

De 40 jaar oude blokhut,   een 
voormalig noodgebouw van de 
‘kleuterschool’ aan de Eggerlaan 
heeft zijn dienst als derdehands 

gebouw in al die jaren bewezen.  
De jeugd van Vorstenbosch heeft 
hier veel plezierige clubmomen-
ten meegemaakt. Het gebouw 
voldeed al lange tijd niet meer 
aan de eisen van deze tijd. Door 
Hans van de Tillaart is een ont-
werp gemaakt dat intussen voor 
een bouwvergunningsprocedure 

is ingediend. De nieuwe blokhut 
krijgt een oppervlak van 450 m2. 
De verwachting is dat in okto-
ber kan worden begonnen met 
sloop en nieuwbouw.

Via het Idop was prioriteit ver-
kregen voor nieuwbouw en zijn 
extra middelen via de provincie 

beschikbaar gekomen. In totaal 
kan € 450.000 besteed worden 
aan de nieuwbouw.  

€ 200.000 komt van de gemeen-
te, € 250.000 van de provincie 
en de rest via zelfwerkzaamheid 
van de Vorstenbossche gemeen-
schap.

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

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

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

Heesch bouwt; nog niet 

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

Wij laten u weer genieten...

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord

Tel.: 0413 - 270 110

v. Schijndel
Tegelhandel

Natuursteen
Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Italiaanse en Spaanse topkwaliteit

voor Chinese prijzen! 

Extra voordelige prijzen

door onze rechtstreekse

import af fabriek.

www.vanschijndeltegels.nl

De koffie staataltijd klaar ener is voldoendeGRATIS parkeerplek!

Vanaf 15 m2

GRATIS
thuisbezorgd!

Altijd
de scherpste

aanbiedinge
n.

HEESCH - Na de vakantieperiode zijn de bouw(voorbereidingen) 
langzaam op gang gekomen. Plannen zijn er in overvloed, maar de 
daadwerkelijke bouw wacht nog even.

HOOGSTRAAT
Het huis aan de Hoogstraat nr. 35 
heeft lang leeg gestaan en wordt 
volledig gerenoveerd. Het dak 
gaat eraf (letterlijk) en er wordt 
een compleet nieuwe muur om 
het pand heen gezet.

FIETSCROSS
Op het terrein achter Van 
Schijndel Hoortechniek 
liggen de plannen stil. Er zijn 
archeologische opgravingen 
gedaan en in afwachting van 
de definitieve plannen heeft de 
jeugd het terrein omgetoverd 
tot een heuse fietscrossbaan. In 
navolging van Raymon vd Biezen 
wordt getraind voor de volgende 
Olympische Spelen.
Voor meer foto’s zie: 
www.mooiheesch.nl

NARCISVELD
De buurtbewoners van het Narcisveld hebben protest 
aangetekend tegen de voorgenomen plannen om 
hier woningen te bouwen. De plannen zouden in de 
herfst worden uitgevoerd, maar hoe de gemeente 
met de protestacties om is gegaan is nog even 
afwachten. Het veld wordt nu regelmatig gebruikt 
voor evenementen.

ALDI
Het Aldi gebouw is op een haar na klaar om ingericht te worden. 
De gevel wordt al afgewerkt en de planning is om op 30 augustus de 
nieuwe winkel in gebruik te nemen.

VORSTENBOSCH De bouw gebouw in al die jaren bewezen.  

Bouw Blokhut 

EMMAUSSCHOOL
Bij de Emmausschool is er zelfs in de vakantieperiode 
doorgewerkt om de noodvoorziening tijdig klaar te hebben en 
een begin te maken met de sloop van het bestaande gebouw. 
De voormalige speelplaats ligt vol met overblijfselen van het 
oude schoolgebouw en de leerlingen hebben inmiddels plaats 
genomen in de noodvoorziening.
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Opening biljartseizoen

Bernheze sportief

HEESWIJK-DINTHEr - Op maan-
dag 20 augustus 2012 start het 
nieuwe seizoen van Turn- en Gym-
nastiekvereniging Sine-Cura. 

Voor turnen, ouder-peutergym, 
zumba en aerobic lessen kunt u bij 
ons terecht. Nieuwe leden zijn van 
harte welkom. Ook bij zumba zijn 
nog een aantal plaatsen beschik-
baar. Op vrijdag starten we met 
een nieuwe groep voor kinderen 
geboren in 2007 of 2008 en kinde-
ren uit groep 1 of 2.
Voor alle groepen geldt: weet je 
het nog niet zeker dan ben je wel-
kom voor een gratis proefles. 

Voor het aan- of afmelden of voor 
meer informatie over Turnen en 
Zumba: Marita van de Ven
tel: (0413) 22 97 50
E-mail: marita.ven@hotmail.com
Voor het aan- of afmelden of voor 
meer informatie over Aerobic:
Dian Hendriks, tel: (0413) 29 14 65
E-mail: pghendriks@home.nl

Turnen: sportzaal Bernrode
Op maandag, dinsdag, woensdag 
& vrijdag.
Aerobic/Steps: Sociaal CC Servaes
Op maandag, dinsdag, woensdag 
& donderdag. 
Zumba: Sportzaal Bernrode
Op donderdag om 18.45 en19.30 
uur.
Ouder-peutergym: Sporthal De 
Zaert 
Op donderdag van 9.00 tot 10.00 
uur.
Vanaf dat het kind kan lopen (aan-
melden niet nodig)
Kijk voor de tijden, leeftijden en 
meer informatie op www.turnver-
eniging-sinecura.nl

aerobic, Zumba
en turnprogramma sine-Cura 

turnen

HEESCH - Op woensdag 22 au-
gustus begint voor basketbalclub 
Slamdunk’97 het seizoen. De 
nieuwe teams gaan weer volop 
aan het trainen en zich klaarsto-
men voor de competitie. 

Er wordt gestart met de volgende 
teams, U12mix-U14A mix-U14B 
mix-U16jongens-U18jongens-
U18dames-U22heren-Senioren. 
De U staat ervoor dat er onder die 
leeftijd gespeeld wordt. Zoals bij 
U12 zijn dat kinderen tussen de 10 
en 12 jaar. Helaas hebben we aan 
het begin van dit seizoen geen kin-
deren voor een U10 team (leeftijd 
onder 10 jaar) door te weinig kin-
deren in die leeftijdsklasse. Deze 

spelen nu mee bij het team U12. 
We zijn dus heel hard op zoek naar 
nieuwe leden in de leeftijd van 7, 
8 en 9 jaar. 
Heb je interesse stuur dan een mail 
naar slamdunk.heesch@gmail.com 
De trainingstijden van deze groep 
zijn op woensdag van 18.00 uur 
tot 19.15 uur.

SLAMDUNK’97 HEESCH

Wil jij ook basketballen?

basketbal

biljarten

Eerste bekerwedstrijd avesteyn
Van het verwachtte krachtsver-
schil tussen beide teams was in de 
eerste helft niet veel te zien. Ave-
steyn bood goed tegenstand met 
verzorgd voetbal. Dit resulteerde 
in een enkele kans die helaas 
niet verzilverd kon worden. In de 
tweede helft was er meer verschil 
zichtbaar, Avesteyn kon geen vuist 
meer maken. Dat Nulandia twee 
keer scoorde en Avesteyn niet 
was zeker niet het gevolg van een 
zwaar overwicht.

Ondanks dat was het een reële uit-
slag. Vooral het voetbal dat in de 
eerste helft getoond werd geeft 
moed voor de komende competitie 
en aanstaande bekerwedstrijden 
tegen Nooit Gedacht en CITO.

voetbal

HEESWIJK-DINTHEr - Afgelopen zaterdag werd onder tropische om-
standigheden de bekerwedstrijd tussen Nulandia en RKSV Avesteyn af-
gewerkt. Voor Avesteyn de eerste serieuze krachtmeting van dit seizoen 
onder leiding van de nieuwe trainer Antwan van Rijn. Avesteyn trok 
met 0-2 uiteindelijk aan het kortste eind.

Zinderende jubileum-
activiteiten supportersvereniging avesteyn

Door het jaar heen wordt door de 
supportersvereniging een groot 
scala aan activiteiten aangeboden 
aan de leden van Avesteyn. Hier-
bij is aandacht voor alle leeftijden. 

Van playback-avond, darttoer-
nooi tot wildkermis. Dit was ook 
de gedachte voor het jubileum-
feest. Overdag was er een mega 
(voetbal)activiteitenprogramma en 

’s-avonds een groot feest voor de 
leden vanaf 16 jaar in zaal De To-
ren. Beide activiteiten werden een 
groot succes. Ondanks de extreme 
hitte overdag waren de deelne-
mers vol overgave bezig met aller-
lei uitdagende voetbalspellen. Dit 
alles gebeurde in sportieve sfeer, 
meedoen was immers belangrijker 
dan winnen. De activiteiten wer-
den afgesloten met de traditionele 
Gerard van den Broek penaltybo-
kaal. De feestavond, die werd op-
geluisterd door de superband Que 
Pasa werd druk bezocht. En daar-
mee kan teruggekeken worden op 
een zeer succesvol jubileumfeest. 
Dat er veel stemmen opgingen 
om dit jaarlijks te herhalen, zegt 
voldoende. De dank namens alle 
leden gaat dan ook uit naar de be-
stuursleden van de supportersver-
eniging die dit alles prima georga-
niseerd hebben.

voetbal

HEESWIJK-DINTHEr - Op 18 augustus werd het 25-jarig bestaan van 
de supportersvereniging van Avesteyn gevierd. De supportersvereni-
ging is een onmisbaar onderdeel van de Dintherse voetbalvereniging. 

HEESWIJK-DINTHEr - De warme 
zaterdagavond was voor ruim 200 
biljartliefhebbers geen reden om 
op het terras te gaan zitten. Zij wil-
den de eerste editie van Masters 
off   Biljarts niet missen. Jan van 

Erp, oprichter van Café Zaal Jan 
van Erp en Maarten Hermans, de 
huidige uitbater, waren trots op de 
magnifiek opgezette biljartavond. 
Dit vraagt duidelijk om meer.  
Meer op www.mooihdl.nl

aanmelden
WinterKomKoep 
HEESWIJK-DINTHEr - De Zomer-
KomKoep is ten einde en de Win-
terKomKoep staat op het punt te 
beginnen. Een onderlinge compe-
titie driebanden die in de deelne-
mende cafés  in de kom van Hees-
wijk-Dinther plaatsvindt. 

Volgende week gaat het bestuur 
beginnen met de indeling en u 
kunt zich nu nog opgeven voor de 
Winter Kom Koep. 
Buurtverenigingen, vriendenclubs 
of biljartclubs kunnen zich nog 
opgeven als de competitie maar 
gespeeld wordt in een café in de 
kom. De thuisspeeldag is zelf aan 
te geven. Er is geen inschrijfgeld. 
Twee jaar geleden is het bestuur 
gewisseld en zijn Michel Habra-
ken, Emmy van de Wetering, An-
gela van Esch en Martijn Brands 
de aanspreekpunten. Zij beginnen 
volgende week met indelen en u 
kunt zich nog tot en met 27 au-
gustus opgeven. 

Michel Habraken: 06-2240 2087
Emmy van de Wetering: 
06-5345 8415
Informatie: www.komkoep.nl

biljarten

V.l.n.r.: Jan van Erp, Maarten Hermans, Jean van Erp
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Bernheze sportief

aerobic, Zumba
en turnprogramma sine-Cura lipsGroen tennistoernooi voor 45-plus

Er wordt gespeeld in de combina-
ties gemengd dubbel, dames dub-
bel en heren dubbel, in de cate-

gorieën 5, 6, 7 en 8. Er kan nog 
ingeschreven worden tot 26 au-
gustus via www.toernooi.nl.

Naast de sportiviteit staat gezellig-
heid tijdens dit toernooi centraal. 
Dat maakt het voor ieder, ook voor 
de mensen die niet meedoen, erg 
leuk om te komen kijken en van de 
sfeer te genieten.

Dus schrijf je in en/of kom kijken.
Heb je nog vragen dan mail je die 
naar: 45plus@telro.nl

tennis

NISTELrODE - Het gaat bijna weer gebeuren. Heel langzaam zal het 
tennispark van tennisvereniging Telro in kleur en beplanting verande-
ren. Van 15 t/m 23 september immers, zal voor de 13de maal het 45+ 
dubbeltoernooi LipsGroen plaatsvinden op het tennispark van Telro in 
Nistelrode. 
We hopen dat het toernooi, net als voorgaande jaren, weer druk be-
zocht wordt met deelnemers maar ook met bezoekers.

vlnr: Mario van Dijk, Heidi Wijdeven, Dinie Timmers, Marja Lips, Corry van Rooy, Wim Lips en Mario van Zeeland

HEESWIJK-DINTHEr - Nu de va-
kantie voor de meeste voorbij is 
zijn de korfbalsters weer begonnen 
met de trainingen voor het nieuwe 
seizoen. De afgelopen weken was 
de selectie van Altior alweer volop 
bezig met de voorbereiding en 
vanaf 14 augustus zijn ook de al-
lerkleinsten en alle overige teams 
weer van start gegaan.

Altior 1 speelt verschillende oe-
fenwedstrijden om zich zo klaar 

te stomen voor het grote werk; de 
Topklasse!!!

De weken daarna staan nog meer 
oefenwedstrijden gepland, en op 
zaterdag 25 augustus een toernooi 
voor de A1, B1, B2 en C1 bij Be 
Quick in Nuland. Hier beginnen ze 
om 9.30 uur met de wedstrijden.
Op zondag 26 augustus is het op 
de Droevendaal lekker druk, want 
dan is het recreantendag met 
maar liefst 16 deelnemende teams 
die voor een sportieve en gezellige 
dag gaan zorgen en hopelijk heb-
ben we ook dan lekker weer !!!
De competitie begint vanaf zater-
dag 1 september.

Kom gerust eens kijken naar een 
training of een wedstrijd want ook 
in het seizoen 2012-2013 is alle 
steun weer van harte welkom. 

Zie voor het complete progamma 
op onze site www.altior-korfbal.nl

Korfbalseizoen 
is weer begonnen voor altior

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

HEESWIJK-DINTHEr – De oor-
sprong van de badmintonclub lag 
binnen de oranjewijk. In 1972 be-
sloten 4 vrienden om in de stok-
zaal in Dinther badminton te gaan 
spelen. 
Deze vier vrienden waren Jo Put-

mans, Annie van Aarle, Wil van 
Oss en Marian Coppens.
Afgelopen zaterdag 18 augustus 
vierde BC Argus het 40-jarig jubi-
leum met een jubileumtoernooi, 
gezamenlijke lunch en een feest-
avond voor leden en oud-leden.

Badmintonclub
argus bestaat 40 jaar

badminton

Kampioen rsV-Vorstenbosch
Brabantse Kampioenschappen Outdoor Paarden

VOrSTENBOSCH – Afgelopen 
weekend was RSV-Vorstenbosch 
aanwezig bij het Brabants Kampi-
oenschap Outdoor Paarden in het 
buitengebied van Alphen-Chaam. 
Er werd gereden onder extreem 
warme omstandigheden. Onder-
staand de uitslagen van de beide 
dagen:

Paarden Brabants Kampioen 
Outdoor 
Springen klasse M, Sophie Claassen 
paard Belisina (v. Concorde). 

Startbewijs voor de Nederlandse 
Kampioenschappen Paarden 
Springen klasse M, Sophie Claassen 
paard Belisina.

Springen klasse ZZ Henk Diks paard 
Zappa.

Uitslagen voor de Brabantse 
Kampioenschappen Paarden
Springen paarden klasse L, Sop-
hie Claassen paard Barcelona 30e 
plaats. Springen klasse M, Sophie 
Claassen paard Belisina 1e plaats 
zaterdag en wederom een 1e plaats 
in de finale op zondag.
Springen klasse ZZ Henk Diks paard 
Zappa 10e plaats zaterdag en 7e 
plaats in de finale zondag 
Dressuur klasse M1 Anne Hurk-
mans paard Bandia 6e plaats zater-
dag en de finale 13e plaats zondag. 
Dressuur klasse M2 Charlotte v.d. 
Liefvoort paard Zidane Louie 20e 
plaats zaterdag. 
Dressuur klasse Z1 Yardena van Es 
paard Zamira 11e plaats zaterdag 
en in de finale 11e plaats zondag. 
Dressuur klasse Z1 Chantal v.d. 
Liefvoort paard Azila 21e plaats za-
terdag.

paardensport

Winst bekerronde Prinses irene 
NISTELrODE - Prinses Irene won 
op het kunstgras van sportpark 
‘De Schellen’ met 3-0 van 4e klas-
ser Bruheze uit Helmond. Doordat 
Prinses Irene over een sproei-
installatie beschikt was het veld 
toch lekker glad en koel.

Het eerste gevaar van de wedstrijd 
kwam van de Helmonders, Lou-
rens schoot rakelings naast. Prinses 
Irene had verder de hele wedstrijd 
het beste van het spel en heel veel 
balbezit. Er kwamen ook voldoen-

de kansen, die echter slecht wer-
den afgewerkt. Bruheze hoopte 
op een countertje via de snelle en 
gevaarlijke spitsen. Het duurde tot 
vlak voor rust voordat de mannen 
van ‘Van Tilburg Mode & Sport’ het 
verschil maakten. Robert van Pinx-
teren maakte de ruimte, waar Teun 
van Schadewijk indook met de bal 
aan de voet. Met een paar mooie 
lichaamsbewegingen schudde hij 
een paar spelers van zich af en 
schoot beheerst raak.
In de 2e helft speelde Prinses Irene 

nog dominanter, maar het duurde 
tot de 25e minuut voordat de 2-0 
werd gescoord. Van Erp bediende 
Van de Brand die raak mikte. Vijf 
minuten later was het Jevaro Ika-
nubun, die Van de Brand in staat 
stelde zijn tweede van de avond te 
maken. Kansen waren er daarna 
nog genoeg voor Prinses Irene, 
maar de score bleef op 3-0 staan. 
Donderdagavond wordt de twee-
de wedstrijd gespeeld in deze be-
kerronde dan wacht in Oss ruw-
aard, aanvang 19.30 uur.

voetbal
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HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N

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

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

KAARTVERKOOP 

GESTART BBE

‘DE JONGE ONDERNEMER VAN HET JAAR 2012’

Michel en Karin van Mook, Van Mook, de Echte Bakker. Nistelrode.
Ruud en Tom van Rooij, Vitaro. Nistelrode.
Suzan de Weerd en Hanneke van Vucht, WomenWorks. Heesch6 oktober 2012

‘DE ONDERNEMER VAN HET JAAR 2012’

Mark en Hetty van Herpen, Van Herpen Haar & Bijoux. Heesch.
Geert Hermes, G. Hermes Machinale Houtbewerking BV. Nistelrode.
Annelies Aarts, Beauty - Wellness - Lifestyle Annelies. Vorstenbosch.

BERNHEZE

24 AUGUSTUS 
Boogie Wonderland
Locatie: Uitgaanscentrum Lunenburg 

25 AUGUSTUS 
Bernhezeloop
Locatie: Bernheze

T/M 1 SEPTEMBER
Collecte Burkina Faso door stg. Sahelp

30 AUGUSTUS 
Open Coffee Bernheze
Locatie: Aquarest - Heeswijk-Dinther 

3 TOT 8 SEPTEMBER
Collecte KWF
Locatie: Bernheze

7, 8 & 9 SEPTEMBER
Rabobank Zomerpodium
Locatie: De Misse in Heesch
Zie pagina 11

9 SEPTEMBER
Open Monumentendag

HEESCH

26 AUGUSTUS 
Kinderklas Bahái-geloof
Locatie: Broekhoek 35
 
Open dag De Eijnderic
Locatie: ‘t Dorp 92, Heesch 
Zie pagina 8

Heemschuur opengesteld
Locatie: Schoonstraat 35 
Zie pagina 5

Zonnemiddag, 
bekijk de meest nabije ster!
Locatie: Sterrenwacht Halley 

28 AUGUSTUS 
Vrije inloop Avondsoos KBO Heesch
Locatie: Zaal d’n Herd in CC de Pas 

9 SEPTEMBER
Heesch Presenteert
Locatie: Centrum Heesch

NISTELRODE

24 AUGUSTUS 
Sport- en spelavond jeugdleden
Locatie: TC Telro

T/M 26 AUGUSTUS 
Inschrijving 45+ LipsGroen toernooi 
Locatie: TC Telro
Zie pagina 15

25 AUGUSTUS 
Zomernachtfestival
Locatie: Tramplein 
Zie pagina 8

Vleermuizenwandeling
Locatie: Natuurcentrum Slabroek
Zie pagina 11

26 AUGUSTUS 
Wheels for fun 
Locatie: Raadhuisplein 

Open dag De Eijnderic
Locatie: Gebouw de Kanz
Zie pagina 8

Blaaskapel Ut kûmt goed
Locatie: Muziekkiosk
Zie pagina 8
 
27 AUGUSTUS 
Inschrijven KBO Najaarsreis
Locatie: Paviljoen de wevershof 
Zie pagina 4

28 - 29 AUGUSTUS 
Cursus en workshop Mandalatekenen
Locatie: Palmenweg Nistelrode
 
29 AUGUSTUS 
Kinderactiviteit – Koken
Locatie: Natuurcentrum Slabroek 

LOOSBROEK

22 - 24 AUGUSTUS 
Wandeldriedaagse Loosbroek
Locatie: De Wis

HEESWIJK-DINTHER

24 & 26 AUGUSTUS 
Les Miserables
Locatie: Natuurtheater de Kersouwe 

24 AUGUSTUS 
Open avond De Eijnderic
Locatie: CC Bernrode 
Zie pagina 8

25 AUGUSTUS 
Gerard van Maasakkers
Locatie: Natuurtheater de Kersouwe 

26 AUGUSTUS 
Zomersfeer
Locatie: Café de Toren 

25 EN 26 AUGUSTUS 
Collecte Miva
Locatie: Kerk in HDL
Zie pagina 10

29 AUGUSTUS 
Shakespeare in de kasteeltuin
Locatie: Kasteel Heeswijk 

31 AUGUSTUS 
Grand opening Party, groep 8 t/m 15 jaar
Locatie: Jongerencentrum I-Meet 

31 AUGUSTUS 
Eefje de Visser
Locatie: Natuurtheater de Kersouwe 

31 AUGUSTUS 
Smirnoff ICE party 
Locatie: Café Zaal de Toren 

1 SEPTEMBER
Receptie Toneelvereniging Kantlijn

VORSTENBOSCH

28 AUGUSTUS 
Vraagbaak
Locatie: De Stuik

1 SEPTEMBER
Papier ophalen
Locatie: Buitengebied

2 SEPTEMBER
Fietscross - Tractorrace
Locatie: Tipweg

7 SEPTEMBER
Opening Kloosterkapel


