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

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

• Scherpe internet prijzen, wij hanteren 
geen afleverkosten!

W. www.rsautomobielen.nl

 RDW gecertificeerd

Bernhezer energie coöperatie
Passief of actief lid worden?

Doelstelling van de ‘duurzame 
energie coöperatie’ (werktitel) is 
de energierekening naar beneden 
te brengen voor gebruikers door 
centrale inkoop (in eerste instan-
tie), duurzame energieopwekking 
in de regio en kennisbundeling om 
nieuwe technologieën te exploi-
teren. Het stappenplan is vooruit-
strevend, maar realistisch. 

Energieprijzen
De gemeente Bernheze heeft 
duurzame energie in haar beleids-
agenda opgenomen en steunt 
het initiatief. Een aantal burgers 
en ondernemers, bezorgd over 
de groeiende macht van energie-
maatschappijen en de steeds hoger 
wordende energieprijzen namen 
het voortouw en zijn ondertussen 
zover dat de visie en een stappen-
plan kan worden gepresenteerd. 
Informatie over ervaringen is ver-
kregen via de landelijke organisa-
tie met veel kennis over duurzame 

energieopwekking en initiatief-
groepen in andere gemeenten zo-
als Dongen, waar de ontwikkelin-
gen in een gevorderd stadium zijn. 

Regionale initiatieven
In de regio worden al diverse ac-
tiviteiten voor duurzame ener-
gieopwekking ondernomen zoals 
bio-installaties, aardwarmte, mest-
vergisting en zonne-energie. ra-
bobank is lid van de werkgroep en 
ook de gemeente, Ondernemers-
vereniging Heesch, ZLTO, en di-
verse andere instellingen en bedrij-
ven. We hebben allemaal belang 
bij kostenverlaging en duurzame 
opwekking van energie. Verwacht 
wordt dat de exploitatiekosten van 
een gebouw in 10 jaar voor de 
helft bestaat uit energiekosten en 
die zullen de waarde van een pand 
sterk beïnvloeden.

19 September om 19.30 uur is 
een publieksavond georganiseerd 

in Uitgaanscentrum Lunenburg, 
Loosbroek. In groepen zal ge-
discussieerd worden over ener-
gieproductie, organisatie, Pr en 
communicatie. Door de deel-
name van mensen/partijen met 
tegenstrijdige belangen belooft 
het een interessante discussie te 
worden, maar “een win/win situ-
atie ontstaat juist via discussie met 
een open houding”, aldus voorzit-
ter Peer Verkuijlen. 
U kunt hier uw interesse in deelna-
me passief en/of actief (vervullen 
van een functie in de coöperatie) 
aangeven. 

Een van de bekendste coöperaties 
is de rabobank. Door de kracht 
van de samenleving worden lokale 
mogelijkheden vergroot en schaal-
voordelen behaald.

BErNHEZE – Een groep initiatiefnemers is voornemens een coöperatie 
op te zetten met als doel groene energie in te kopen en – waar mogelijk 
– op te wekken. Op 19 september zal de groep initiatiefnemers, met als 
voorzitter van het werkbestuur Peer Verkuijlen en medebestuursleden 
Richard Roefs en Christianne Derikx, een publieksavond organiseren 
om de belangstelling te peilen voor deelname in deze coöperatie.

publiek en artiesten genoten van 
‘zomerpodium’
Rabobank Bernheze Maasland ontving leden in stijl

HEESCH - BERNHEZE WAS EEN WEEKEND LANG EEN OPENLUCHT-
THEATER RIJKER TIJDENS HET RABOBANK ZOMERPODIUM. 

JOEP KOK, DIRECTIEVOORZITTER VAN RABOBANK BERNHEZE MAASLAND: 

‘Verrast door de professionaliteit’

Een tribune met 1000 bezoekers per dag die op 
De Misse in Heesch konden genieten van een 
geweldige muzikale happening.

het biJzondere 
aan deze grootse 
muziekProductie,
die exclusief aan de leden 
van rabobank Bernheze 
werd aangeboden, was dat 
alle ruim 150 deelnemers 
lokale talenten zijn uit 
Bernheze, Maasdonk en de 
voormalige gemeente Lith; 
het werkgebied van deze 
bank. De reden van dit feest: 
het 115-jarig bestaan van de 
rabobank in combinatie met 
het VN jaar van de coöperatie.

mooi & duurzaam

DeMooiBernhezeKrant onder-
steunt duurzaamheid en maat-
schappelijke betrokkenheid. Dit 
hebt u al kunnen opmaken uit 
de verhalen die wij publiceren 
en het papier dat het FESC keur-
merk heeft. Er zijn meer onder-
nemingen en organisaties die 
zich binnen Bernheze verdiepen 
in duurzaamheid en maatschap-
pelijke betrokkenheid. Verdie-
ping voor ons betekent u hier-
over informeren.

ZIE PAGINA 13, 14 EN 15

Richard Roefs, Christianne Derikx
en Peer Verkuijlen

www.bernheze-energie.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.

Gezondheid

In gesprek met Cokkie en Govert 
Juijn in Heeswijk-Dinther vertel-
len zij mij dat dit het laatste jaar 
is dat deze groep vrijwilligers de 
kaarten en postzegels gaat ver-
kopen. Dit vooral omdat het niet 
meer aantrekkelijk is voor de groep 
zelf want de laatste jaren is er veel 
veranderd. De groep moet zelf de 
inkoop verzorgen en dit ook voor-
schieten. Tevens krijgt het Natio-
naal Ouderenfonds sinds enkele 
jaren ook steun van o.a. Postcode 
Loterij en het Oranjefonds en is de 
verkoop van kaarten en postzegels 
achterhaald.
Wel jammer voor de vrijwilligers uit 

HDL die zich hier jaren voor heb-
ben ingezet en die tevens hiermee 
de KBO’s in HDL elk jaar konden 
verblijden met een bedrag dat aan 
provisie werd opgehaald. Zo heeft 
in 2011 de KBO van Heeswijk dit 
bedrag gebruikt voor hun Cultu-
rele Dag, de KBO uit Dinther heeft 
een extra accu kunnen kopen voor 
de Duofiets en de KBO Loosbroek 
heeft een scorebord aangeschaft 
voor het biljart in D’n Hoek.
Kaart- en postzegelverkoop
Van 17 t/m 21 september bij:
* de COOP en Jumbo in 
 Heeswijk-Dinther 
* de Dagwinkel in Loosbroek.

laatste keer verkoop 
kaarten en postzegels

De lichaamgerichte therapeut 
Alexander Lowen schrijft hier-
over: ”Wanneer we van iemand 
zeggen dat hij goed geaard is of 
dat hij met beide voeten stevig op 
de grond staat, dan bedoelen we 
dat hij weet wie hij is en wat zijn 
plaats in het leven is.” 

Praktische info
De cursus vindt plaats op donder-
dagen van 19.30 tot 21.30 uur. 
De locatie is de mooie Abdij van 

Berne in Heeswijk-Dinther. Data: 
11 oktober, 1, 8 en 22 november 
2012 van 19.30 tot 21.30 uur. 
De kosten bedragen _ 50,- voor 
deze vier workshops.

Workshops van Commovare:
• Dromenworkshops in Oss;
• Vrijheid en Verbondenheid op 
15 en 29/11 en 13/12 in Oss.
• Dans naar de Stilte op 15 de-
cember in de Abdij van Berne in 
Heeswijk.

grond onder mijn voeten
(Dans)workshops in Abdij van Berne

Advertorial

heesWiJK-dinther – ‘De grond onder mijn voeten’ is de titel van 
een serie workshops die Annemieke Brinkman vanaf 11 oktober 
geeft in de Abdij van Berne in Heeswijk. Ben je wat uit je evenwicht 
of zit je veel ‘in je hoofd’? In deze afwisselende workshops werken 
we met lichaamsgerichte oefeningen die helpen om te ‘aarden’. Ook 
gebruiken we dans en gesprek. We oefenen met meditatie in aan-
dacht en aanwezigheid. We voelen wat de grond onder onze voeten 
is en welke innerlijke kracht we bezitten.

Opgave en informatie
Annemieke Brinkman, tel. 06-10298944 / 0412-652745, 
e-mail info@commovare.nl, www.commovare.nl

Advertorial

annelies aarts: 100% ondernemersgeest
“Het grootste compliment: Een stralend gezicht van de klanten”

Ondernemer pur sang
Al 21 jaar is ze onderneemster, de 
ambitie was er al veel langer. “Het 
is niet gegroeid, dat zit er gewoon 
in,” vertelt ze. Dat ze voor haar 

ondernemerschap nu, drie jaar 
later, voor de tweede keer geno-
mineerd is, zegt wel iets over haar 
opvallende manier van onderne-
men. 21 Jaar geleden gestart met 

een avondopleiding voor schoon-
heidsspecialiste, staat ze nu op de 
drempel van haar onderneming die 
is uitgegroeid tot een medi-spa. 
“Wat in Amsterdam kan moet 

hier ook kunnen”. Annelies werkt 
vernieuwend, steeds weer schoolt 
ze zichzelf en haar team bij en 
ze heeft een hele sterke drive. In 
september heeft ze haar laatste 
examen gedaan voor het diploma  
‘Hormoon Factor’ trainer. Advies 
en begeleiding bij: goede voeding, 
‘n goede verzorging (behandelin-
gen zijn er al vanaf een half uur) 
en aanpak van diverse aspecten 

van acné tot resultaatgerichte anti-
aging behandelingen. 
“De vraag van de klant wordt om-
gezet naar een passende behande-
ling. Met een lage drempel zodat 
iedereen zich hier thuis voelt.”, 
benadrukt Annelies. Ze vindt het 
duidelijk heel belangrijk dat ieder-
een die interesse heeft de stap ook 
maakt naar een kennismakingsge-
sprek.
Goed voorbeeld doet goed volgen,
Annelies Aarts is zelf haar visite-
kaartje van wat innerlijke gezond-
heid en de juiste verzorging kan 
doen voor de huid. De stralende 
blik bij het enthousiaste verhaal is 
het bewijs van iemand die iets doet 
wat ze heel graag doet. 
Dat is de essentie van het onder-
nemen en dat heeft Annelies haar 
nominatie voor ‘Ondernemer van 
het jaar’ opgeleverd, waar ze heel 
erg trots op is.

VorsenBosch – Te vroeg voor mijn afspraak bij Annelies Wellnes | Beauty | Lifestyle maakt duidelijk 
waarom Annelies genomineerd is voor ‘Ondernemer van het jaar 2012’. Haar team van specialisten zie ik 
gastvrij met de klanten omgaan, er is voor iedereen een glimlach. Een kopje thee wordt gebracht, terwijl de 
mensen in- en uitlopen met een stralend vriendelijke groet. Even later verwijst Annelies naar deze bedrijvig-
heid: “Deze bedrijvigheid in onze salon en dat stralende gezicht bij de klanten, dat is waar ik een kick van 
krijg.”, vertelt Annelies tijdens een verhaal vol passie. 

HEESWIJK-DINTHEr/LOOSBrOEK – Al vele jaren verkoopt een groep 
vrijwilligers uit HDL voor het Nationale Ouderenfonds eens per jaar 
kaarten en postzegels. Het Nationaal Ouderenfonds is het enige goede 
doel in Nederland dat zich specifiek inzet voor het welzijn van oude-
ren in ons land. Denk hierbij aan de boodschappenbus, een beautydag 
waar eenzame ouderen zich voor in kunnen schrijven en natuurlijk met 
kerst zorgen dat de ouderen niet alleen zijn.

‘de ambitie is niet 
gegroeid, dat zit er 
gewoon in’

 Foto: Jan Gabriëls

Kent u de Ouderen- 
Ombudsman? 
Die wijst u de weg! 

0900 - 60 80 100 (5c. p/m) 
www.ouderenombudsman.nl

hdl.nl

www.mooihdl.nl
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Vrijwilliger van de maandVrijwilliger zijn is leuk
Adri van Lokven: Webmaster Prinses Irene

Na jaren voorzitterschap bij het 
jeugdvoetbal en andere bestuur-
lijke functies, is Adri daar 6 jaar 
geleden mee gestopt. Niet om 
achterover te leunen, maar voor 
andere activiteiten binnen Prinses 
Irene. Hij heeft in de redactie van 
‘De Schellen’ (clubblad) gezeten, 
en toen dat achterhaald was heeft 
hij zich gestort op de website. Het 
schrijven van stukjes vond hij leuk 
en als je geen clubblad meer hebt 
is een website een goed alterna-
tief, dacht Adri. 
De ‘vorige’ website was niet actu-
eel en voor een club is dat funest. 
Nieuwtjes moesten worden ‘ge-
haald’. De schoonzoon van Adri 
heeft toen een nieuwe website 
gebouwd, net op het moment dat 
het nieuwe clubhuis gerealiseerd 
ging worden. 

“Het was prachtig toen de leden 
het clubhuis realiseerden”, aldus 
Adri. “Op zaterdagen werkten 
er wel 30-40 mensen. Zij regel-
den materialen, zochten sponso-
ren. sloopten en bouwden tot het 
clubhuis er stond. Zo waren veel 

nieuwtjes het vertellen waard. De 
verbondenheid was groot en dat 
leverde input voor de website”. 
Foto’s werden en worden door 
Adri gemaakt van de verbou-
wing, van de wedstrijden en van 
de teams. En dankzij de verbroe-
dering tijdens de verbouwing is de 
input voor de website nooit een 
probleem. De site, leeft en dat is te 
zien aan het grote aantal mensen 
dat de site elke dag bezoekt. Zo’n 
800 tot 1200 of meer in de week-
ends en op maandag. 

Toen Mari vd Heijden overleed 
lazen meer dan 2500 mensen dat 
bericht. Voetbal of korfbal, het 
maakt voor Adri geen verschil. De 
mentaliteit binnen de club is goed 
en dat heeft er mede voor gezorgd 
dat ook de Molukse gemeenschap 
weer terug is van ‘weg geweest’. 

Adri doet niet alles alleen. De wed-
strijdsecretarissen en sponsorclub 
hebben hun eigen pagina’s. En de 
input en feedback van de leden 
geven Adri voldoende redenen 
door te gaan.

nistelrode –“Een mens mist veel als deze geen vrijwilligerswerk 
doet.” zegt Adri die al jong begon met werken zonder geldelijke vergoe-
ding. “Jammer dat het steeds moeilijker wordt vrijwilligers te vinden. 
Voor veel mensen lijkt het moeten, maar het is keileuk om te doen.”

Foto: Marcel van der Steen

‘Adri is vAAk
langs de lijn
te vinden’

OVH trots op genomineerde leden
Ondernemersvereniging Heesch

WOmenWOrks: 
’Because One size 
dOes nOt fit all’

WomenWorks (bedrijfskleding met 
vrouwen als belangrijkste doel-
groep) is genomineerd voor ‘jon-
ge ondernemer 2012’. Suzan de 
Weerd en Hanneke van Vucht zijn 
terecht trots. Het betekent erken-
ning voor hun tomeloze inzet, pi-
oniersgeest en manier van werken.
Bij lichamelijk werk, is niets belang-
rijker dan kleding en schoenen die 

passen, van goede kwaliteit zijn en 
comfortabel in gebruik. Nog fij-
ner is ‘t als die kleding ‘van deze 
tijd’ is. WomenWorks weet wat ze 
moet adviseren in stijl en kleur en 
zorgt, waar nodig, voor aanpassin-
gen. De blije gezichten van dames 
die eindelijk dameswerkschoenen 
dragen is al een beloning, maar 
de nominatie voor ‘jonge onder-
nemer Bernheze 2012’ bewijst dat 
niet alleen dames deze op kwaliteit 
gerichte manier van werken waar-
deren. 

Vaak bemiddelt WomenWorks 
tussen management en werkvloer 
waarbij het voorrekenen van kwa-
liteit en service ten opzichte van 
‘prijskaartje’ meestal doorslag-
gevend is om voor WomenWorks 
te kiezen. Vanuit de showroom in 
de Cereslaan worden ook heren 

in zorg, productie, bouw en tuin-
bouw gekleed. Waar nodig wor-
den passessies gehouden en per 
persoon kleding en schoenen op 
naam uitgeleverd. 
Het team van WomenWorks is lid 
van OVH voor het uitwisselen van 
ervaringen, maar vooral ook om de 
mens achter het bedrijf te kennen. 

www.womenworks.nl 

Van Herpen 
HaarmOde-BijOux: 
‘eVen relaxen 
Bij de kapper’

Mark en Hetty van Herpen, Van 
Herpen Haarmode-Bijoux vinden 
het ‘n bijzonder compliment door 
zoveel collega-ondernemers ge-
nomineerd te zijn. Dat bewijst dat 
inzet, lef en sociale betrokkenheid 
worden gewaardeerd.

Die bijzondere betrokkenheid die 
Mark en Hetty van Herpen typeert 
laat zich zien in hun aanpak. Wat 
de mode ook voorschrijft; het type 
mens wat binnenkomt bepaalt de 

manier waarop die mode wordt 
vertaald in haar en bijoux. “Soms 
heeft de klant een eigen idee over 
de invulling. Dat wordt gerespec-
teerd. De klant moet met her-
nieuwd zelfvertrouwen naar bui-
ten gaan” vertelt Hetty. En Mark 
voegt toe dat dit zich terugbetaalt 
in een klantenkring die groeit van 
lokaal naar regionaal niveau. 

Het personeel waardeert de moge-
lijkheid die geboden wordt in vrij-
heid en inbreng. Scholing en een 
luisterend oor zijn vanzelfspreken-
de onderdelen voor het manage-
ment, wat grotendeels Mark zijn 
specialiteit is. Hetty daarentegen is 
het creatieve brein achter dingen. 
Lef om te bouwen heeft geleid tot 
een pand wat het centrum van 

Heesch een beter aanzien geeft. 
Heesch is door Van Herpen al in 
2011 op de kaart gezet door de 
Coiffure Award (hoogst haalbare 

vak-onderscheiding in Nederland). 
Voor Mark is zijn deelname in de 
besturen van OVH, Centrum Ma-
nagement en Vereniging Vastgoed 
Eigenaren vanzelfsprekend. Waar 
je woont en werkt, daar draag je je 
steentje bij. 

www.haarmode-byouxvanherpen.nl

HEESCH - Harold van Munster, voorzitter OVH heeft bijzondere waar-
dering voor ondernemers die in deze roerige tijd het ondernemerschap 
uitdragen; met vertrouwen in de toekomst, lef en verantwoordelijk-
heidszin. Namens het OVH bestuur spreekt hij de trots uit dat 2 Hee-
sche bedrijven genomineerd zijn. Het bestuur hoopt dat heel onderne-
mend Heesch aanwezig is tijdens het Bernhezer Business Event.
www.bernhezerbusinessevent.nl

Hanneke en Suzan Foto: Marcel van der Steen

Hetty en Mark Foto: Marcel van der Steen

‘nog fijner is ‘t 
als die kleding 
van deze tijd is’

‘de klant moet 
met hernieuwd 
zelfvertrouwen 
naar buiten gaan’
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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.

day for a change op een zonnig
schoolplein van de Bolderik

De sappenkraam van Danya, Pieta 
en Doris was een succes. “Er zijn 
twee mensen ons uit komen leg-
gen wat een microkrediet is: een 
lening voor mensen in ontwikke-
lingslanden zodat ze zelf een eigen 
bedrijfje kunnen beginnen om te 
kunnen leven. Wij hebben voor 
fruitsap en smoothies gekozen om-
dat we dachten we hiermee veel 
geld op zouden halen. We heb-
ben bij ondernemers fruit, yoghurt 

en bekertjes gekregen.” Feestelijk 
uitziende lollies van cake, chocola 
en een kleurrijke versiering was het 
snoepkraamconcept van Annebel 
en Marit. “Lollies zijn leuk en lek-
ker! Dus dat verkoopt vast goed! 
Een filmpje heeft ons uitgelegd dat 
lenen aan mensen beter werkt dan 
zomaar geld geven, want nu moe-
ten ze zelf werken om het terug-
betalen én winst te maken om te 
kunnen leven. Wij moeten in onze 

kraampjes vandaag ook winst ma-
ken voor het goede doel én elke 
klas moet de geleende 20 euro van 
de microkrediet-organisatie netjes 
terugbetalen.”

Pannenkoeken, drinken, noten, ei-
eren en spelletjes  
Bij de pannenkoekkraam van Stijn 
en Nard was het smullen geblazen. 
“Pannenkoeken gaan er altijd in. 
En het ruikt heerlijk.” Sam en Jop 

bemannen de drankkraam “Het is 
mooi weer, dus succes verzekerd. 
We wilden eerst verse jus d’orange 
verkopen, maar dat was te duur 
dus hebben we voor ranja met 
ijsblokjes gekozen.” Ook Otto, 
Willem, Gijs en Bram ‘onderne-
men’ slim. “De noten komen van 
Willem’s notenboom. Gratis dus, 
en dat betekent dat alles naar het 
goede doel gaat. raad hoeveel 
noten er in de vaas zitten en koop 
onze notenzakjes!” 
Bram, Freek, Bas en Henry hebben 
een eierkraam. “Een ei hoort er-
bij. Bijna iedereen lust ze, dus een 
goed product. Als activiteit heb-
ben we spons gooien. Heerlijk fris 
op zo’n warme dag, toch?” Siem, 
Guillermo, Wouter, Floor en Lissa-
ne hebben als motto: We change. 
“We verkopen kaarten, schilderijen 
en cupcakes en alles zelfgemaakt.” 
Ook de spelletjeskraam van Daan 
en Douwe is succesvol: “Spelletjes 
doen is leuk, dus zo halen we veel 
geld op.” 

Beleef het gevoel en een loterij
Noëlle, Suus en Lotte staan achter 
de Nosulo kraam. “Een loterij met 
super leuke prijsjes, prachtige kaar-
ten, snoep en luierpakketjes en al-
les zelf gemaakt. We zijn een half 
uur bezig en hebben al 30 euro! En 
dat is precies nodig om één per-
soon een bedrijf te kunnen laten 
starten. Goed hè? 
Bij de rel kraam van romy, Elisa en 
Lara kun je voelen en beleven. In 
drie doosjes zitten rauwe eieren, 
macaroni en spinazie. “Als je het 
goed geraden hebt, mag je een 
kadootje uitzoeken.” En de op-
brengst van vandaag? € 306,22.     

heesWiJK-dinther – Vanuit het kernconcept ‘binding’ koos de Bolderik het project ‘Day For a Change’ 
waarin microkredieten centraal staan. Maandag 10 september verkochten de kinderen uit groep 7/8 vanuit 
hun kleine eigen winkeltjes, om geld voor dit goede doel op te halen. 

Danya, Pieta en Doris Tekst en foto: Hieke Stek

Opening kunstgrasveld pr. irene

NISTELrODE - Thijs Kappers het 1000ste lid van rksv Prinses Irene, arriveerde samen met wethouder rien Wijdeven in een helicopter en opende 
daarna samen met rien Wijdeven het nieuwe kunstgrasveld. Hierna werd de groepsfoto gemaakt van de medewerkers van gemeente, de vrijwil-
ligers van vereniging zelf, de hoofdsponsor Van Tilburg Mode en Sport en de jeugdleden die het feest compleet maakten. 
Meer verslagen op www.rksvprinsesirene.nl en MooiNisseroi.nl

VELDSLAG - HDL ROMMELMARKT - LOOSBROEKVELDSLAG - HDL HEESCH PRESENTEERT
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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.

sabbatiCal
Ik denk dat ik te lang ben doorgegaan. Op een gegeven moment zat ik 
al jaren in het ritme van 32 tot 40 uur per week werken met maar een 
half uurtje pauze per dag. Ik kon om zes uur ’s avonds pas eten. Ik was 
al lang blij dat het eten voor me werd opgediend, want zelf had ik er 
echt geen puf voor. Na het eten was ik zo afgepeigerd dat elke afspraak 
in de avonduren me te veel werd. Poeh, poeh.

Het werd hoog tijd dat ik wat gas terug nam. Hoog tijd voor wat ik-tijd 
in mijn leven. Ik was vergeten naar mijn stem in mijn innerlijke ziel te 
luisteren die me wel wijze raad toebedeelde. Ik moest weer met mezelf 
in het reine komen. Zen-cursussen volgen. Alleen in een hutje op de 
hei de zin van het leven proberen te vinden. Een goed boek lezen van 
een filosoof. Ik heb maar zo kort in dit aardse leven… Er moet toch 
meer voor mij in het vaatje zitten? 

Ik hoop echt dat ik deze monoloog niet heel vaak ga horen in het 
dorp. Ik heb het idee dat steeds meer mensen gevoelig zijn voor dit 
soort teksten. Ik ben er ook wel gevoelig voor, vergis je niet. Ik krijg er 
voornamelijk jeuk van. Heel erge duizend-muggen-jeuk. 

Ik gun echt iedereen zijn rust, reinheid en regelmaat. Ik gun ook 
iedereen zijn klaagmomenten. Ik ben ook wel eens het overzicht in 
mijn drukke bestaan kwijt en verlang ook wel eventjes naar een hutje 
op de hei zonder al dat moeten om me heen. Iedereen mag ook op elke 
cursus die het jezelf vinden promoot en daar heel gewichtig over doet. 
Elk individu mag ook streven naar zijn Totale Mensch Principe (dank 
je Louis) en daar heel gelukkig van worden.

Maar willen de mensen die hier oprecht ook in geloven iets minder 
dwingend zijn in het verkondigen van hun geloof? Je moet niets meer 
in je sabbatical…. Mensen overtuigen hoort daar ook bij toch? 

Column
de bliekersarchel kerkhof, nieuwe directeur 

Bs de kiem overhoord;
Geen vraag bleef onbeantwoord

De basis van een school zijn de 
leerkrachten. Het leeuwendeel van 
het budget van de school gaat dan 
ook naar de leerkrachten. Natuur-
lijk voor het salaris, maar daarnaast 
ook voor ondersteuning, training 
en bijscholing. Dat is altijd zo ge-

weest en zal ook zo blijven. Archel 
windt er geen doekjes om. Hij is 
sociaal, maar wil zich ook confor-
meren aan het plan van aanpak 
wat gemaakt is, steeds in samen-
spraak met de leerkrachten. Elke 
leerkracht heeft zijn/haar eigen 

plek in de school, en is daarnaast 
onderdeel van de groep die de or-
ganisatie vormt en dus een belang-
rijke schakel in het functioneren 
van school en leerlingen. 

De leerkrachten zijn enthousiast en 
Archel - zo mogelijk – nog enthou-
siaster. Een gedegen achtergrond 
door zijn ervaring als leraar aan BS 
Hoogakker in Nuland, als directeur 
van BS St. Antionius in Maren-
Kessel en als adviseur bij een toe-
leverancier van Primair Onderwijs 
maken van hem een directeur met 
visie. Hij geeft toe, het werk als 
adviseur bij een toeleverancier van 
scholen was leuk, maar bracht niet 
de voldoening die hij zocht. Nu 
weet hij voor 100% zeker dat de 
school zijn ‘missie’ is en dat hij daar 
vooral als schoolleider wil functio-
neren. 

Het schooljaar is net begonnen, 
maar de ouders van BS De Kiem 
hebben er al een ouderavond op-
zitten. Zij zijn uitgenodigd voor 
een informatieavond waar open en 
transparant de aanpak van het on-
derwijs en de knelpunten zijn ver-
teld. De opdracht die er ligt voor 
basisscholen is passend onderwijs 
te bieden met de middelen die 
beschikbaar zijn. Een hele uitda-
ging, maar wel boeiend. Zeker als 
je vindt dat je kinderen onderwijs 
moet bieden wat bij hen past. Sa-
men met het team is dat het doel 
van Archel. 

HEESCH - Archel Kerkhof is 4 weken directeur van BS De Kiem. Toch weet hij al welk doel hij met zijn col-
lega’s wil bereiken. Het is een uitdagende route, maar de nieuwe directeur houdt van uitdagingen. Hij wil 
een school met een open en transparant karakter en dat is ook wat wij zien bij Archel als mens. 

Archel draagt uit wie hij is Foto: Ad Ploegmakers

LipsGroen Tuincentrum, Weijen 77, 5388 HM  Nistelrode, www.lipsgroen.nl

Openingstijden:  ma t/m vrij 9.00 -18.00 uur, 
 za  8.00 -17.00 uur

Buitenpotten & manden
2de art. 50% Korting*(goedkoopste art) 

 Oase Vijverpompen
40% korting!

De Klaver 35
5384 XK Heesch
T 0412 47 53 99
F 0412 47 57 25
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

Pim Langens
M 06 525 448 08

Adv Langens Hoveniers 109x53_3.indd   1 27-02-2012   18:28:19

zonnebloem afd. nistelrode actief
Kinderen verzamelen fruit voor zieken in Nistelrode

De Nationale Ziekendag was de 
aanleiding dat aan de leerlingen 
van de basisscholen uitgelegd werd 
wat de Zonnebloem doet.   Men-
sen helpen en elkaar verwennen 
is het doel voor de vrijwilligers van 
de Zonnebloem; er gewoon zijn. 

Afgelopen week werd al het fruit 
verzameld op basisschool De Beek-
graaf en basisschool ’t Maxend. 
Ook enkele ondernemers deden 
een flinke duit in de fruitkist. 
Ceelen Groente- en Fruitspeciaal-
zaak, Heerkens Groente en fruit 

BV  en Lekker & Gezond Heerkens 
vonden het initiatief geweldig en 
maakten de ruimte vrij voor de 
vrijwilligers om in te pakken en 
sponsorden houtwol voor in de 
kistjes, plastic om het af te dekken 
en fruit. 

‘iK Krij g er voornaMeLij K JeUK van. 
heel erge duizend-muggen-Jeuk’ 

NISTELrODE - “Het is niet leuk als iemand ziek is die je kent.”, zegt Senn van de Wetering.  Senn weet dit, 
want zijn vader is vandaag geopereerd aan zijn been. Senn is duidelijk onder de indruk. De anderen vertellen 
over hun lievelingsfruit  en wat ze meegebracht hebben. Maar het belangrijkste: “Fruit is heel gezond hoor!”
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Dit kan weer a.s. zaterdag 15 
september bij rEMIX in de Pas in 
Heesch. Vanaf 19.30 tot 23.00 uur 
willen we er een knallend feest van 
maken. Iedereen van 10 t/m 14 
jaar is van harte welkom. In ver-
band met leeftijdscontrole is legi-
timatie verplicht. 

De entree zal € 2,00 zijn, net als 
voorheen en de consumpties 
€ 1,00. Op 13 oktober, 17 novem-
ber en 1 december zullen de vol-
gende rEMIX-avonden zijn.
Noteer deze alvast! We hopen jul-
lie allemaal weer te zien zaterdag 
15 september. Tot dan.

remix gaat weer van start

HEESCH - De zomervakantie is voorbij. De jeugd is al naar school, een 
nieuwe klas, voor sommige een nieuwe school. Wat is er dan leuker om 
in het weekend helemaal los te gaan op goede muziek samen met je 
(nieuwe) vrienden en vriendinnen.

Concert te Nistelrode: Kleuren met Klank

piet jeegers clarinet choir

Het Piet Jeegers Clarinet Choir be-
staat uit een 14-tal professionele 
klarinettisten die samen een vol-
ledige klarinetfamilie vertegen-
woordigen, van es- tot en met 
de contrabasklarinet. Deze brede 
bezetting garandeert een perfect 
uitgebalanceerde klankrijkdom. Zo 
ontstaat de mogelijkheid om opti-
maal samen te musiceren en kennis 
te nemen van arrangementen van 
het klassieke en speciaal geschre-
ven composities, met als einddoel 
het fenomeen Clarinet Choir in Ne-
derland en daarbuiten een grotere 
bekendheid te geven.

Het Piet Jeegers Clarinet Choir be-
hoort, in zijn genre, tot de besten 
van Europa!
Het programma dat in Nistelrode 
gespeeld wordt heeft als motto: 
‘Kleuren met Klank’ en varieert met 
allerlei verschillende muziekstijlen.

U kunt o.a. genieten van Quator 
van Vivaldi, de roemeense dansen 
van Bartok, de ouverture Le Calif 
de Bagdad van Boieldieu, Calleja 
de las Flores van Gordon Lewin en 
een aantal variaties op het bekende 
liedje ‘In Holland staat een huis’, 
gearrangeerd door Hugo de Groot.

Kortom een programma om uw 
vingers bij af te likken.
De entree voor dit bijzondere con-
cert bedraagt € 8, -. Personen on-

der de twaalf jaar hebben gratis 
toegang. Kinderen tussen twaalf en 
zestien jaar betalen € 5,-.

NISTELrODE - Op zondag 16 september verzorgt het Piet Jeegers Clarinet Choir om 16.00 uur een concert 
in de Lambertuskerk, Laar 47 te Nistelrode. Dit klarinet ensemble is in 1986 opgericht door Piet Jeegers, 
klarinetdocent aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel en de Stichting Kreato Hogeschool voor 
Muziek te Thorn.

Gestart als coverband, is in 2011 
de switch gemaakt naar uitstekend 
eigen werk. Een repertoire dat zich 
kenmerkt door scheurende gitaren, 
pompend baswerk en stuwende 
drums en een eigenzinnig zeer her-
kenbaar stemgeluid. 
In 2011 is Madison & The Avenue 
via 3FM Serious request in contact 
gekomen met topproducer Erwin 
Musper. Na o.a. Van Halen, David 
Bowie, Bon Jovi en Anouk verkoos 
Musper, die al jaren woont en werkt 
in de USA, juist met Madison & The 
Avenue te willen werken. Het resul-
taat is er ook naar. Onder leiding 
van Musper werd een fantastisch 

debuut opgenomen wat eind 2012 
internationaal zal worden gelan-
ceerd. Het optreden in Nistelrode is 
een primeur. De band zal voor het 
eerst haar nieuwe, volledig eigen 
repertoire publiekelijk ten gehore 
brengen!

Madison & The Avenue is:
Kimberley leadvocals: guitar - keys
Emma: harmonyvocals – leadguitar
Joep: drums
Matthijs: bass

P.S. Breng je eigen krukje, stoeltje 
mee, uiteraard kun je ook lekker in 
het gras liggen.

primeur madison & the avenue
Muziekkiosk Nisterode

NISTELrODE - De jonge Bernhezer band Madison & The Avenue ver-
zorgt op zondag 16 september vanaf 14.30 uur een optreden op de 
kiosk in het Zeven Eeuwen park in Nistelrode. Anders dan de jeugdige 
leeftijd van de bandleden doet vermoeden mag je Madison & The Ave-
nue rustig een ervaren band noemen. Al sinds 2005 timmert de Bra-
bantse band stevig aan de weg.

V.l.n.r.: Emma, Matthijs, Kimberley en Joep

excursie diest en tongerlo
In de voetsporen van de Nassaus en bisschop Franciscus Sonnius

Programma excursie
De deelnemers worden om 7.45 

uur verwacht bij de Heemschuur, 
Schoonstraat 35 in Heesch. Om 
8.00 uur vertrekken de deelnemers 
naar Diest, met eigen vervoer. Om 
10.00 uur worden de deelnemers 
verwacht in de stad Diest voor een 
kop koffie of thee. Om 10.30 uur 
wordt onder begeleiding van een 
gids een stadswandeling gemaakt, 
waarbij de belangrijkste beziens-
waardigheden van de stad worden 
bezocht, zoals het Begijnhof, de 
markt en het stedelijk museum. Na 
de lunchpauze vertrekken de deel-
nemers naar de Norbertijnenabdij 
Tongerlo. Het abdijcomplex wordt 
bezocht evenals de tentoonstelling 
over het leven en werk van Fran-
ciscus Sonnius, eerste bisschop van 
’s-Hertogenbosch. Om 16.30 uur 
vertrekken de deelnemers weer 
naar Heesch. 

Deelname
Wie graag wil deelnemen aan de 
excursie, wordt verzocht zich per 
mail of telefonisch op te geven bij: 
riky de Jong (email: rikydjong@
home.nl; tel. 0412-646380) of 
Hans Pennings (email: hanspen-
nings.oss@gmail.com; tel. 06-
10463762).

Opgave gaarne vooraf in verband 
met het regelen van het vervoer. 
De kosten van deelname bedragen 
€ 20,- (inclusief entree, rondlei-
ding en vervoer). Eten en drinken 
is voor eigen rekening.

HEESCH - Op zondag 16 september 2012 organiseert Heemkundekring ‘De Elf Rotten’ een excursie naar de 
stad Diest en de Norbertijnenabdij van Tongerlo. In Diest wordt onder leiding van een gids een stadswande-
ling gemaakt en een bezoek gebracht aan het begijnhof met de Sint Catharinakerk, de Markt en het stedelijk 
museum. In de Norbertijnenabdij Tongerlo is er gelegenheid voor een bezoek aan de tentoonstelling ‘Son-
nius bisschop en abt tussen Tongerlo, Antwerpen en ’s-Hertogenbosch’. De excursie staat ook open voor 
niet-leden.

Meer informatie over de excursie 
en de heemkundekring: 
www.de-elf-rotten.nl 
secretariaat@de-elf-rotten.nl 

HEESCH PRESENTEERTOPEN MONUMENTENDAG HEESCH PRESENTEERTOPEN MONUMENTENDAG ROMMELMARKT - NISTELRODE
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een begrip in de omgeving ‘restaria revival’
Al 10 jaar een familiebedrijf

Toen Gerard en Gertie in 2002 
zonder werk kwamen te zitten 
(buiten de mobiele discotheek re-
vival), besloten ze het roer om te 
gooien. Dochters ramona en Da-
niëlle opperden het idee van een 
restaria en gelukkig was daar De 
Cirkel ter overname in Loosbroek. 
Om het heden en verleden met el-
kaar te verbinden werd de restaria 
omgedoopt tot revival. Toepas-
selijk ook: revival betekent niet 
alleen herbeleving, maar ook ver-
nieuwing.

Het was zoeken naar de juiste 
taakverdeling binnen de familie, 
het beste aanbod voor de klandizie 
en het juiste assortiment. Geluk-
kig hebben alle gezinsleden hun 
verantwoordelijkheid genomen 
en heeft de familie ondertussen 
een uitgebreide klantenkring op-
gebouwd. Daarbij staat Daniëlle 
vooral in de cafetaria en zorgt voor 
de roosters en aanvullende taken 
met betrekking tot het personeels-
beleid. De catering is de verant-
woordelijkheid van ramona. Con-
tacten met vertegenwoordigers 
en klanten neemt Gerard voor zijn 

rekening en Gertie inventariseert 
bestellingen en is overal inzetbaar 
waar nodig. 
De grootste verandering sedert 
2002 kwam in 2009 toen het pand 
werd uitgebreid voor de realisatie 
van een restaurant voor 50 gasten 
en een menukaart met gerechten 
voor jong en oud. 
17 September bestaat het bedrijf 
10 jaar. In het voorjaar van 2013 
als het plein in Loosbroek klaar is 
zal het 10-jarig bestaan van resta-
ria revial uitgebreid gevierd wor-
den. Natuurlijk mag het nu ook 
niet helemaal ongemerkt voorbij 
gaan dus:

“Een bedrijf met veel 
mogelijkheden en smaken”

Restaria Revival
Schaapsdijk 36 - Loosbroek
T: 0413-229780
www.restariarevival.com

LOOSBrOEK – Restaria Revival, gelegen aan de Schaapsdijk heeft een 
cafetaria, restaurant en cateringservice onder een dak. Daar zorgen Ge-
rard en Gertie met hun dochters Ramona en Daniëlle van der Sangen 
voor lekker eten, of dit nu binnen, buiten op het terras of bij u thuis is. 

Gerard, Daniëlle, Gertie en Ramona van der Sangen

Woensdag 19 september 

gratis sOftijs 
tussen 14.00 – 16.00 uur 

voor jong en oud, groot en klein. 

Ook zal er een luchtkussen 

aanwezig zijn.

Advertorial

Het st. lambertus en st. Willibrord
uitwisselingsconcert

Het orkest van de Koninklijke Fan-
fare Sint Willibrord speelt vijf num-
mers: theme from Schindler’s List, 
bekend geworden door de gelijk-
namig film. Where Eagles Soar, 
Gulliver’s Travels, The Floral Dance 
en Funny Slides. Verder zal Sint 
Willibrord net als Sint Lambertus, 

’t Ministerie van Fanfare spelen.
Het is geen toeval dat de beide 
orkesten hetzelfde nummer spe-
len. Het is dit jaar het verplichte 
nummer voor orkesten die op con-
cours gaan. Sint Lambertus gaat in 
oktober op concours in Enschede 
en Sint Willibrord in december in 

Etten-Leur.
Tijdens het concours zullen de or-
kesten door een vakbekwame jury 
worden beoordeeld. Op basis van 
de jurering worden de orkesten in-
gedeeld. Vanzelfsprekend wil ieder 
orkest hierbij goed voor de dag ko-
men. Daarom is er in de afgelopen 
maanden al veel geoefend. Maar 
een concertzaal is toch wat anders 
dan een oefenruimte. 

Daarom is het goed om vooraf-
gaand aan het concours ook eens 
voor publiek te spelen. Vandaar dit 
uitwisselingsconcert.

HEESWIJK-DINTHEr - Op zondag 16 september spelen de orkesten van 
Sint Lambertus uit Nistelrode en Sint Willibrord uit Heeswijk een uit-
wisselingsconcert in de Aula van Bernrode te Heeswijk. De aanvang 
van het concert is om 11.00 uur stipt en de toegang is gratis. Het orkest 
van Sint Lambertus zal een viertal nummers spelen. Namelijk ‘t Minis-
terie van Fanfare, Ouverture to a new age, L’entract en een God save 
the Queen medley. 
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in bedrijf

Laar 16 5388 HE  Nistelrode
Tel. Particulier/MKB  0412 61 35 44
Tel. Transport  0412 62 71 99
www.vanravensteijn.nl

Professionals 
met grote 

betrokkenheid...

Heeswijk-Dinther - Tel.:0413-228470 - Mob.:06-53995299

www.vanudenbouwservice.nl

de balans na een jaar ‘sport & Healthclub meer sports’
  Bedankt voor het vertrouwen

Er is fulltime professionele begelei-
ding op de vloer. Zij zorgen voor 
een goede sfeer en een verant-
woord trainingsprogramma. Er is 
een samenwerkingsverband aan-
gegaan met Gewichtsconsulente 
Angela, zij is gevestigd in de sport-
school. En enkele weken geleden is 
er een pilot begonnen met STOP! 
Theateropleiding & Theaterpro-
ducties om de musicalspelers een 
workshop dans te geven, zodat de 
musicals nog beter worden.  

Ook zijn er het afgelopen jaar 6 
spinningfietsen bijgekomen, op 
dit moment kunnen 20 mensen 
tegelijk fietsen. Wendy heeft het 
groepsfitness programma van Les 
Mills ingevoerd zoals SH’BAM, 
Bodycombat en Bodypump. De 
medewerkers van Meer Sports 
hebben deze trainingen gevolgd 
bij Les Mills zodat ze precies weten 
hoe ze hierin les kunnen geven. 
Het jaar is voorbij gevlogen, maar 
wat heeft Wendy ervan genoten 

en is ze blij met alle positieve be-
richten die ze ontvangen heeft. 
Daarom wil ze ook alle medewer-
kers, familie, vrienden en natuurlijk 
niet te vergeten de leden bedan-
ken voor het vertrouwen van het 
afgelopen jaar.

HEESCH – Met een stralend gezicht zegt Wendy van der Meer dat het afgelopen jaar omgevlogen is. 
Een jaar geleden opende zij haar eigen sportschool aan ‘t Vijfeiken in Heesch; ‘Sport & Healthclub Meer 
Sports’. Het aantal leden  is afgelopen jaar gestegen, er sporten leden in de leeftijd van 4 tot bijna 80 jaar. 
Het afgelopen jaar zijn er verschillende activiteiten bijgekomen of uitgebreid. 

mooi & in bedrijf

DIENSTVERLENING OP MAAT

Afhankelijk van uw wensen kunnen wij u de administratie van uw onderneming 
volledig uit handen nemen of bieden wij u professionele begeleiding bij de invoer 
van uw financiële administratie.

U ontvangt een duidelijk overzicht van uw boekhouding, een professionele
jaarrekening  en een daadkrachtig financieel en fiscaal advies. 
Uw belastingaangiften verzorgen wij snel en zeker, zowel voor uw onderneming 
alsook privé. 

Bovendien bent u als ondernemer verzekerd van een goede salarisadministratie 
en wij adviseren u bij de praktische invulling van uw personeelsbeleid. 

Het team van Van Schayk adviseert u graag.

Brouwersstraat 29
5473 HB Heeswijk-Dinther
Telefoon 0413 29 28 94

WWW.VANSCHAYKVOF.NL

Meer Sports Sport & Healthclub
 ‘t Vijfeiken 14
 5384 ES Heesch
 0412 40 44 74
 www.meersports.nl

De Orangerie feliciteert Karin en Michel van
Van Mook, de Echte Bakker, met de nominatie 

‘Jonge Ondernemer 2012’ van Bernheze

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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Beauté Totale Didi 
Laar 57e, 
5388 HC Nistelrode
Tel: 0412-612 671
Email: info@btdidi.nl
Website: www.btdidi.nl

Heeft u zich tijdens deze vakantie 
ook zo geïrriteerd aan het vele scheren? 

Maak daar voor volgend jaar zomer NU al een einde aan. 
 

Maak gebruik van de exclusieve Medcos® IPL methode en 
ontvang één behandeling GRATIS of € 100.00 euro retour 
op uw kuur.  

 
Maak nu een afspraak voor 
een vrijblijvend intake 
gesprek voor alle informatie. Tafels  •  Keukens  •  TV-meubels  •  badkamermeubels  •  kamer en suite  

i n t e r i e u r s  o p  m a a t

MEUBEL & AMBACHT

FRANS VD HEIJDEN   Pastoor Boelensstraat 1, 5384 GR  Heesch  •  06 - 22 49 67 54 

info@meubelenambacht.nl  •  www.meubelenambacht.nl

* bar
* bowling
* eethuys
* ijssalon
* zalen
* complete arrangementen

Laar 35 - 5388 HC NISTELRODE
Noord-Brabant - Nederland

T.: (0412) 617 042
post@rainbowcentre.nl

bar   bowling    eethuys    ijssalon    zalen

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

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
• 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.

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

De nieuwste najaarsmode nu bij To B Me Fashion
Net even wat anders en in de maten 36 t/m 48

schoonstraat 24 - 5384 

Tot ziens bij:

Bazuinlaan 24
5402 PC Uden

T. (0413) 229040
E. info@uweigenbeautytheek.nl
I. www.uweigenbeautytheek.nl

Wij verzorgen de advisering 
en verkoop van een groot 
assortiment van beautypro-
ducten en voedingssupple-
menten.

Vraag een gratis demo aan
via onze website of door 
contact op te nemen.

Oprechte schoonheid 
 van buiten en van binnen.

www.humstijl.nl

NATUURGENEESKUNDIGE PRAKTIJK MARIANNE VAN LITH KAN MET EEN TEVREDEN GEVOEL 
TERUGKIJKEN OP DE OPEN DAG IN HAAR NIEUWE PRAKTIJK. WWW.MARIANNEVANLITH.NL
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Column
onno

Wat als een (bouW)
plan niet past in 
het bestemmings-
plan?

In mijn vorige column heb ik uitgelegd 
wat een bestemmingsplan is en dat een 
bestemmingsplan bepalend is voor wat 
er met de ruimte mag gebeuren. Toch 
zijn er binnen de ruimtelijke ordening 
nog mogelijkheden om andere wegen te 
bewandelen om uw plannen te realiseren 

als ze niet passen in het bestemmingsplan. 
Als uw (ver)bouwplan of het door u gewenste gebruik van een 
pand niet past binnen de regels van het bestemmingsplan, heeft de 
gemeente de mogelijkheid om van het bestemmingsplan af te wijken 
of het bestemmingsplan te herzien. Let wel: de gemeente is hiertoe 
niet verplicht.

Om af te kunnen/mogen wijken van het bestemmingsplan moet 
u bij de gemeente een vergunning aanvragen. De zogenaamde 
Omgevingsvergunning. 
• Het bestemmingsplan kan zelf mogelijk maken dat er van 
het plan wordt afgeweken. We noemen dit de binnenplanse 
afwijkingsmogelijkheid.
• Wanneer er sprake is van een tijdelijk bouwwerk of gebruik, kan 
tijdelijk van het bestemmingsplan worden afgeweken. Dit kan 
maximaal 5 jaar. We noemen dit de afwijkingsmogelijkheid voor 
tijdelijke bouwwerken en/of gebruik.
• Verder hebben we nog de zogenaamde ‘kruimel gevallen’. Hier gaat 
het om bouwwerken van ondergeschikte planologische betekenis.
• Tenslotte kennen we nog de mogelijkheid om af te wijken van een 
bestemmingsplan met een Waboprojectbesluit. Deze mogelijkheid 
kan worden gebruikt voor afwijkingen van het bestemmingsplan 
die ruimtelijk gezien een groter effect hebben. Om medewerkering 
te kunnen verlenen aan zo’n Waboprojectbesluit moet een 
omgevingsvergunning worden aangevraagd, die voorzien is van een 
goede ruimtelijke onderbouwing. Aangetoond moet worden dat de 
activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

het bestemmingsPlan bePaalt, maar 
er zijn nog andere MogeLijKHeden oM 
uw Plannen te realiseren als ze niet 
Passen in het bestemmingsPlan

Wanneer geen van de mogelijkheden kan worden benut om van het 
bestemmingsplan af te wijken, dan bestaat er voor de gemeente nog 
de mogelijkheid om het bestemmingsplan (op onderdelen) aan te 
passen. We noemen dit een bestemmingsplan herzien.
Dit betekent dat voor een bepaald gedeelte van het bestemmingsplan 
een nieuw plan wordt geschreven, waarbij de bepalingen uit het 
vorige bestemmingsplan komen te vervallen. Zo’n plan heet ook wel 
‘postzegelplan’, omdat het vaak om een kleine oppervlakte gaat. 
Het is ook nog mogelijk dat er in een bestemmingsplan zelf de 
mogelijkheid is opgenomen om het plan te wijzigen. Je ziet dit vaak 
wanneer bepaalde ontwikkelingen wel passen binnen de visie van 
de gemeente, naar nog niet helemaal waren uitgewerkt toen het 
bestemmingsplan werd vastgesteld. Dit noemen we dan weer een 
wijzigings(bestemmings)plan.

U ziet dat er best veel mogelijkheden zijn om uw (bouw)plannen te 
realiseren. Laat u daarom vantevoren goed informeren.

onno@roconnect.nl

onno truschel is 
zelfstandig adviseur op het 
gebied van ruimtelijke 
ordening en eigenaar van 
RO Connect in Heesch.

Huize Heelwijk
Is er een wachtlijst?

Op deze middag willen wij u uit-
gebreid informatie geven over 
Huize Heelwijk. De vraag of er 
een wachtlijst is zal worden beant-
woord.
Ook zal aandacht worden besteed 
aan de mogelijkheden die er zijn 
om zorg te krijgen.

Waar kan ik zorg aanvragen en 
waar kan ik daarvoor terecht?
Wie bepaalt welke zorg ik nodig 

heb en wat heb ik daarbij zelf in 
te brengen? Deze WMO-koffie-
informatiemiddag zal worden ver-
zorgd door Willianne Huisseling, 
locatiemanager van Huize Heel-
wijk en Monique Sweep, casema-
nager van BrabantZorg.

De kok van Huize Heelwijk maakt 
lekkere hapjes voor de aanwezi-
gen. Aangenamer kunnen we het 
niet maken. We rekenen op u!

HEESCH - Mede namens het Gemeentebestuur nodigt de Raad Gecoör-
dineerd Ouderenwerk Heesch u uit voor een WMO- koffie-informatie-
middag in de De Pas te Heesch op vrijdag 12 oktober 2012.
De zaal gaat open om 13.30 uur. We beginnen om 14.00 uur.

taxatiemiddag in Heesch

Taxatie gebeurt zo mogelijk aan 
de hand van bewijsmateriaal uit 
recent verschenen veilingcatalogi. 

Een nauwkeurige vaststelling van 
de waarde van boeken is afhan-
kelijk van de druk en van de staat 

waarin het boek verkeert. Met 
enige regelmaat komen er op dit 
soort taxatiedagen uiterst zeldza-
me werken voor de dag en soms 
duiken zelfs geheel onbekende 
boeken op. 
Arie Molendijk geeft graag een 
deskundig advies m.b.t. restaura-
tie van kostbare boeken, bijbels 
of boeken met een emotionele 
waarde. Het maken van een taxa-
tierapport voor de verzekering is 
mogelijk voor zeldzame boeken en 
bijbels en advies voor verkoop en 
inbreng voor een veiling.
Er is voldoende parkeergelegen-
heid in de omgeving en de koffie 
staat klaar. Entree 5 euro per per-
soon aan tafel.
 
Plaats: Cultureel Centrum de Pas, 
De Misse 4, Heesch.  
Tel. 0412 451634.  
Datum: dinsdag 18 september. 
Tijd: 13.00 - 16.00 uur.  
Inlichtingen: Antiquariaat A.C. 
Molendijk. Tel. 010 4667164 of 
06-51950097. 
info@molendijkboeken.nl

HEESCH - Dinsdag 18 september van 13.00 tot 16.00 uur opent CC 
de Pas haar deuren voor taxateur en veilinghouder Arie Molendijk uit 
Rotterdam. Hij zal deze dag oude en zeldzame boeken, handschriften 
en of oude bijbels voor het publiek op hun waarde schatten. Molendijk 
is vooral gespecialiseerd in oude geschiedenis, topografie, bijbels en 
theologie. Ook oude foto’s, ansichtkaarten en albums zijn welkom. 

Machines
In Bernheze staan steeds meer 
koeien het hele jaar rond op stal. 
Door de schaalvergroting en de in-
tensivering menen boeren dat de 
dieren niet meer naar buiten kun-
nen. Progressief Bernheze betreurt 
deze keuze. 
Dieren zijn geen machines maar le-
vende wezens. Kennelijk speelt dat 
bij steeds minder boeren een rol. 

Gaan onze koeien de varkens- en 
kippenindustrie achterna?

Korte termijn
Je hoort verhalen dat het geen 
vrijwillige keus van de boeren zou 
zijn. Dat het nodig is om nog een 
boterham te kunnen verdienen en 
dat het beter is voor het milieu. 
Deze argumenten overtuigen Pro-
gressief Bernheze niet. Er zijn ook 

grote boeren in Nederland die hun 
koeien buiten laten lopen. Voor al-
les wat koeien buiten eten, poepen 
en plassen, zijn geen slurpende 
dieselmotoren nodig die fijnstof en 
lawaai produceren. Koeien hebben 
recht om buiten te mogen dollen. 

Wij mensen willen en gaan toch 
ook naar buiten?

Progressief Bernheze
lekker naar buiten

BErNHEZE - Wat was het heerlijk om in het weekend buiten te zijn. Genieten 
van één of meerdere van de vele festiviteiten in onze actieve gemeente. Heer-
lijk, dat je als mens je fiets kunt pakken en op pad kunt gaan. Op weg tussen 
de dorpen met hier en daar een koe in de wei. Wat maken deze mooie dieren 
het landschap toch compleet. Wat fijn dat er nog boeren zijn die het hun dieren 
gunnen van de weiden te genieten.

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze
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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. 

Frans bultjes

In Bernheze kon men het afgelopen weekend genieten van veel na-
jaarsactiviteiten in zomerse sferen. Vooral bij Heesch Presenteert was 
het een gezellige drukte. Het mooie weer bracht veel mensen op de 
been. 

Laten we hopen dat het weer tot en met woensdag aanhoudt. Mooi 
weer is altijd goed voor een hogere opkomst tijdens verkiezingen. 
Woensdag kiezen we alweer voor een andere verhouding in onze lan-
delijke volksvertegenwoordiging. In 2010 kwam 74,7 % van de kiezers 
naar de stembus. Het CDA met 24,3% toen nog de grootste partij zou 
nu wel eens een paar plaatsen kunnen gaan verschuiven. 

Bijzonder dat de landelijke verkiezing meer kiezers trekt dan wan-
neer het om lokaal belang gaat. Bij de Gemeenteraadsverkiezingen 
in datzelfde jaar 2010 ging in Bernheze maar net iets meer dan de 
helft (51%) naar de stembus. Hebben inwoners meer of juist minder 
vertrouwen in de lokale politiek? Is er te weinig bekendheid of vindt 
men dat er in de eigen gemeente geen onderwerpen zijn om zich voor 
in te spannen? 
 
Er valt lokaal nog genoeg te doen. De programma’s van de lokale 
partijen en ook van de samenwerkende coalitie staan nog vol met niet 
gerealiseerde voornemens. Neem nu de zorg voor bereikbaarheid 
en verkeersveiligheid. Nog steeds vormt verkeer in vooral Heesch, 
Heeswijk-Dinther en Nistelrode een probleem voor de leefbaarheid 
en veiligheid. Ja, politiek heeft toegezegd om een en ander op te los-
sen. Maar veel meer dan papier, woorden en onderzoeken gebeurt er 
nog niet. 

Dat was 10 jaar geleden wel anders. Discussie over verkeersveilig-
heid in het buitengebied leidde tot veel activiteit. Wie weet het nog, 
wethouder Frans Ronnes kreeg er zijn bijnaam Frans Bultjes mee. Er 
is met heel veel geld het nodige verbeterd. Niet altijd via een slimme 
weg, ‘bultje erin, bultje eruit’ en nog niet alles goed afgerond. Neem 
nu bijvoorbeeld de weg tussen Nistelrode en Vorstenbosch. Een weg 
die de kenmerken heeft van een 80 km/uur weg maar waar maar 60 
km/uur de maximum snelheid is. De verleiding is voor veel automobi-
listen groot om toch wat harder te rijden. En dat heeft de politie ook 
in de gaten, die bekeurt er aardig op los. Dus afmaken die inrichting 
of maximum snelheid verhogen roep ik dan maar. 

Misschien is Frans in voor de burgemeesterspost in Bernheze? 

Met groet van Ad

The day after
De SP kijkt terug op een drukke, 
maar geslaagde campagne. De 
afgelopen tijd is hard gewerkt om 
goed uit de (stem)bus te komen. 
Met spanning hebben we op de 
-inmiddels bekende- uitslag ge-
wacht. De komende weken zijn 
spannende weken. Welke partijen 
gaan de nieuwe coalitie vormen? 

Gaat er nu echt iets veranderen? 
Zal het nu eindelijk eens om de 
mensen gaan? Aan de SP zal het 
niet liggen. 
‘Het gaat immers altijd om de 
mensen’, is de slogan van de SP. 
Mensen die het moeilijk hebben 
komen eerst bij de SP. De sterk-
ste schouders dragen de zwaarste 
lasten. Verder heeft de SP grote 

zorg over het milieu. rijken wor-
den alsmaar rijker. De armen onder 
ons alleen maar armer. Met de SP 
erbij gebeurt dat zeker niet. Pro-
jectontwikkelaars komen eindelijk 
buitenspel te staan. Jongeren gaan 
starterwoningen in eigen beheer 
bouwen. 
Met de SP koopt u geen kat in de 
zak.

SP-stemmers: 
opnieuw enorm bedankt!

BErNHEZE - Bij het schrijven van dit artikeltje waren er nog geen verkiezings-
uitslagen bekend. De SP wil alle inwoners bedanken die 12 september op de SP 
gestemd hebben. Je stem laten horen is heel belangrijk. Dat is de kern van de 
democratie. Dan beslist U namelijk wie de komende 4(?) jaar uw vertegenwoor-
diger is. SP stemmen is eigenlijk een DUBBEL compliment! Heel erg bedankt 
voor uw stem en vertrouwen. Daar krijgt u geen spijt van. De gekozen SP kan-
didaten zullen zich na 12 september ook inzetten voor een beter Nederland en 
een beter Bernheze.

Geert van der Wielen, Campagneleider SP

BErNHEZE - We   gaan voor alle 
leden en overige belangstellenden 
een presentatie houden op maan-
dag 8 oktober om 19.00 uur. Deze 
avond zal voor zowel jongeren 
als ouderen leerzaam en interes-
sant zijn. De presentatie wordt 
gehouden door medewerkers van 
de Rabobank en FNV-Bouw bij de 
Rabobank Bernheze Maasland, 
Cereslaan 2 in Heesch.

Wilt u hierbij aanwezig zijn dan 
kunt u zich aanmelden voor 26 
september bij één van de bestuurs-
leden of bij het kantoor van de 

FNV-Bouw, ’t Dorp 142 in Heesch.
Telefoonnummer 06-53466373. 
Het kantoor is ook elke maan-
dagavond geopend van 19.00 tot 
20.00 uur. 

Wij hopen u te mogen begroeten 
op maandag 8 oktober om 19.00 
uur bij de rabobank Bernheze 
Maasland op de Cereslaan 2 in 
Heesch.

leden van fnV-bouw Bernheze
Agenda:
19.00 uur: Ontvangst met koffie
19.30 uur: Welkomstwoord rabobank
Welkomstwoord Voorzitter FNV-Bouw 
19.45 uur: Financiële huishouding zoals hypotheken en verzekeringen. 
Gelegenheid tot vragen stellen. 
Alles wat verder ter tafel komt
20.30 uur: Het BPF-Bouw pensioenfonds door Wilco Veldhorst
21.15 uur: Gelegenheid tot vragen stellen
22.00 uur: Einde avond

Wat in het algemeen als een ba-
sisvoorziening wordt beschouwd 
door de inwoners van Bernheze, 
een bibliotheekvoorziening voor 
jong en oud, is niet in iedere ge-
meente zo. 
Onze buurgemeente Maasdonk 
meent te moeten stoppen met de 
bibliobus welke rond rijdt door 
haar kernen, ofwel geen basis-
voorziening meer in een kern. De 
afgelopen jaren hebben de biblio-
theken steeds te maken gehad met 
veranderingen. Veranderingen in 
bibliotheekbezoeken en techno-
logische veranderingen. Hierdoor 

zijn de bibliotheken genoodzaakt 
om steun bij elkaar te zoeken. Bi-
bliotheek Maasland heeft de han-
den ineen geslagen met Biblio-
theek Uden en Veghel. Door dit 
te doen zijn ze slagvaardiger en 
kunnen zo bijvoorbeeld bezuini-
gingen opvangen welke door de 
lokale overheden zijn opgelegd. 
Ook zijn de collecties hierdoor 
voor iedereen toegankelijk en kan 
men in elke kern het boek ophalen 
wat men wil lezen. Door ons ge-
zamenlijk met Oss, Uden en Veg-
hel in te spannen kunnen we deze 
belangrijke basisvoorziening in 

stand houden. Wij gaan ervan uit 
dat we daardoor de bibliotheken 
in zijn huidige vorm nog lang kun-
nen handhaven. Je moet je toch 
niet voorstellen dat we geen bi-
bliotheek meer zouden hebben en 
onze boeken bijvoorbeeld via een 
e-reader moeten gaan lezen. Want 
zeg nou zelf, er gaat toch niets bo-
ven lekker een boek vasthouden 
op de bank of in de stoel? 
Als Bernheze Solidair zijn wij trots 
op onze bibliotheken, welke wij als 
een basisvoorziening beschouwen 
en zullen wij ons inzetten voor het 
behoud ervan.

Bernheze Solidair:
Basisvoorzieningen
Bas van der Heijden, raadslid

BErNHEZE - Wanneer ik dit stuk schrijf is er net in de commissievergadering een 
presentatie gegeven door Bibliotheek Maasland over haar toekomstvisie. 

KLUSJESDAG
Zaterdag 15 september
19% belastingvoordeel
Voorwaarden in de winkel 
en op www.hubo.nl

Maxend 5 - Nistelrode - 0412-611033
Ondanks de wegwerkzaamheden bereikbaar.

Heesch presenteert 2012

Er waren wel 120 kramen, waarbij 
de Scouting uitgepakt had met een 
uitdagend en toch veilig klimrek, 
op het water kinderen rondtolden 
in levensgrote ballonnen en di-
verse sportverenigingen lieten zien 
wat er in Heesch te beleven valt. 
Voor de mensen die zich vermaak-

ten met een hapje en drankje op 
de goed verzorgde terrassen was 
er ‘n muzikale omlijsting door ar-
tiesten die zich van hun beste kant 
lieten zien en de organisatie zorgde 
dat alles op rolletjes bleef lopen. 
Tijdens het slenteren waren er vol-
doende verleidingen te vinden om 

de weg naar huis nog even uit te 
stellen. Informatieve stands van 
ondernemers, hapjes en drankjes 
‘on the go’ en hebbedingetjes te-
gen aanlokkelijke prijzen.

Laten we zeggen: “voor herhaling 
vatbaar”.

heesch – Het centrum van Heesch was zondag een bron van creati-
viteit, ondernemingszin en activiteit. Het stralende weer zorgde voor 
een extra feestelijk randje aan een prachtige dag. Hier en daar werd 
opgemerkt dat zoiets groots nog nooit eerder in Heesch was vertoond. 
En dat klopte.

HEESCH
Presenteert

organisatie heesch Presenteert: chaPeau!
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mooIBernHeZertJe

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

zOekt u Huis-
HOudelijke Hulp? 
Slechts € 12,95 per uur,
zie www.hulpstudent.nl, 
bel 06-1482 6000 of 
mail y.kroef@hulpstudent.nl.

zelf een leuke creatie 
maken? 
Teken, knip of naailessen in 
Heesch.
Maandagmorgen en avond
ENSAID Modevakschool Anny 
Fransen. 0412-452608

HEESWIJK-DINTHEr – Zondag 16 
september om 11.00 uur begint 
in de kerk in Heeswijk de eerste 
Regenboogviering van het nieuwe 
schooljaar. 

Een regenboogviering is een korte 
viering van ongeveer 30 minuten 
voor peuters, kleuters en kinderen 

van de onderbouw met hun fami-
lie. ‘ruzie en  goedmaken’ is het 
thema van deze viering.  Iedereen 
maakt weleens ruzie en hoe kun-
nen we het dan goedmaken? We 
lezen een verhaal van Jip en Jan-
neke die ruzie krijgen met een 
vriendje. Kom je luisteren hoe het 
afloopt? Tot zondag!

Workshops Blazen en slagwerk 
Aurora start ook dit jaar met workshops slagwerk en blaasinstrumenten

HEESCH - Wil jij muziek gaan 
maken en weet je nog niet pre-
cies welk instrument je wilt gaan 
spelen, schrijf dan snel in voor een 
van de workshops. 

In september/oktober starten we 
met de workshops voor kinderen 
vanaf 6 jaar. Naast algemene mu-
ziekkennis en kennis over verschil-
lende instrumenten worden er met 
de blokfluit of het slagwerkoefen-
padje enkele liedjes geleerd.

De workshops bestaan uit 10 we-
kelijkse lessen van 30 minuten. 
Spelenderwijs komen alle facet-
ten van muziek maken aan bod: 
melodie, ritme, samenspel, noten-
schrift en instrumentenkennis. De 
workshops worden gegeven door 
muziekkrachten met een stevige 
muzikale achtergrond. Zij werken 
vanuit een programma en zijn 

goed in de omgang met kinderen. 
Na een van deze workshops heb je 
een goede indruk wat de mogelijk-
heden zijn en kun je een verant-
woorde keuze maken om misschien 
verder te gaan met het bespelen 
van een instrument. De workshops 
worden in groepsverband gege-
ven. De kosten voor  10 wekelijkse 
lessen van 30 minuten bedragen 
€ 30,00. Voor de workshop slag-
werk krijg je gratis een oefenpadje 
in bruikleen. Voor de workshop 
blaasinstrumenten zijn de kosten 
ook € 30,00. De blokfluit kost 
€ 10,00. Het definitieve tarief kan 
iets afwijken. 

De workshops zullen op zaterdag-
middag zijn. Definitieve tijden wor-
den nog bepaald. De workshops 
gaan alleen door bij voldoende 
aanmeldingen. Haal een inschrijf-
formulier bij het secretariaat: Henk 

van Wanrooij, Bijlesteel 7, 5384 
DG Heesch, tel. 0412-450012. Of 
mail naar: h.vanwanrooij@home.
nl. en je ontvangt een inschrijffor-
mulier. Voor meer informatie 06-
41744174.

lekker fietsen en mooie prijzen
De tocht wordt uitgezet door de 
mensen van de fanfare die de om-
geving op hun duimpje kennen, 
waardoor de deelnemers langs de 
mooiste paden en wegen worden 
gevoerd. Ook dit jaar weer. Om de 
5 km was er een post, hierdoor was 
de tocht voor jong en oud goed te 
doen. 
Hapjes en drankjes op de posten 
waren gesponsord. Vele prijzen 
waren er te winnen voor volwasse-
nen en kinderen door sponsorgeld 
op te halen. C1000 Wiegmans uit 
Heesch had een groot levensmid-
delenpakket gesponsord. Van Aalst 
en Beat-it uit Veghel een studie-in-
strument en een lessenaar voor de 
jeugd. Voor de hoofdprijs, een fiets 
gesponsord door Victor van Esch, 
maakte iedereen kans. 

De fiets is dit jaar gewonnen door 
A. Verstegen uit Nistelrode die de 
fiets bij Victor van Esch in Heeswijk 
heeft mogen ophalen. Verder was 
er nog een volle boodschappentas 
die beschikbaar werd gesteld door 
de Jumbo in Heeswijk-Dinther.

Victor van Esch overhandigt de fi ets aan de heer A. Verstegen uit Nistelrode

HEESWIJK-DINTHEr - Traditiegetrouw heeft de Koninklijke Fanfare Sint 
Willibrord op de eerste zondag in september weer haar jaarlijkse ‘TOER 
MEE’ tocht georganiseerd. De succesformule van deze tocht is lekker 
fietsen en mooie prijzen. Ook dit jaar hebben weer bijna 500 mensen 
aan de tocht deelgenomen. Het geld dat de Fanfare met de tocht ver-
dient wordt gebruikt om nieuwe instrumenten te kopen voor leerlingen 
en gevorderde muzikanten.

sudOku

EERSTE HUWELIJKSVOLTREKKING IN EETCAFÉ 
‘T PUMPKE VAN LINDA EN ROEL UIT VORSTENBOSCH

regenboogviering

www.mooiheesch.nl

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

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP
WWW.MOOIHEESCH.NL

MOOIHEESCH.NL KAN NIET AANSPRAKELIJK
GESTELD WORDEN VOOR TUSSENTIJDSE

WIJZIGINGEN IN DEZE AGENDA EN DE EVT
SCHADE DIE DAAR UIT VOORTVLOEIT.
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Belangrijke veranderingen op korte en lange termijn

1. de VerHOging Van 
Het HOge BtW tarief 
Van 19% naar 21%
Per 1 oktober aanstaande wijzigt 
het hoge btw-tarief van 19% naar 
21%. Voor de beoordeling welk 
percentage van toepassing is, geldt 
als uitgangspunt dat de datum van 
afronding van de goederenleve-
ring en/of verrichte dienst door-
slaggevend is. Dit op zich logisch 
uitgangspunt leidt toch tot veel 
vragen. Het Ministerie van Finan-
ciën heeft daarom voor specifieke 
situaties regelingen getroffen. Een 
en ander moet ook nog correct in 
de aangifte worden opgenomen. 
Ook daarover zijn vragen gesteld 
en beantwoord. Natuurlijk blijven 
er ook vragen onbeantwoord, met 

name als het gaat om de levering 
van goederen. Denk bijvoorbeeld 
aan een bestelling en leverdatum 
in september, doch wegens vertra-
ging bij bijvoorbeeld de transpor-
teur of toeleverancier wordt het 
goed pas in oktober bezorgd. 

Uw specifieke situatie vraagt om 
aandacht. Kijkt u daarom goed of 
de facturatie de komende maan-
den juist gaat. 

2. in- Of uitlenen Van 
arBeidskracHten
Stelt u arbeidskrachten ter beschik-
king oftewel; leent u personeel uit 
tegen betaling? Dan moet u dit 
sinds 1 juli 2012 vermelden in het 
Handelsregister.

Valt een ZZP’er onder deze rege-
ling? 
Nee, om onder deze regeling te 
vallen moet er altijd sprake zijn van 
drie partijen: de uitlener, de inlener 
en degene die de arbeid verricht.
Let goed op of dit bij u van toe-
passing is! De boetes zijn hoog! 
Uitleners krijgen een boete van de 
Inspectie van SZW van 12.000, - 
euro per werknemer.

nistelrode – Maas & van Oss Administratie en Advies is een administratiekantoor dat op de hoogte is van 
wat er speelt binnen het MKB-bedrijf. Op korte en iets langere termijn zijn er een aantal zaken die aandacht 
vragen:

Maas & van Oss 
Administratie en Advies
Tramstraat 25
5388 GE Nistelrode
Telefoon: 0412-617491

Duurzaam en maatschappelijk 
betrokken ondernemen
“Die zijn echt heel belangrijk en ik 
kan wel zeggen dat ik beide onder-
teken.”, vertelt Geert die aange-
sloten is bij het NBvT, Nederlandse 
Bond van Timmerfabrikanten. Deze 
branchevereniging stelt de nodige 
eisen aan het groene ondernemen. 
De klant kiest welk hout hij/zij wil, 
zo kunnen ze kiezen voor het mi-
lieu vriendelijke gecertificeerd FSC 
hout waarvoor wij de certificering 
in huis hebben. Verder worden de 
kozijnen, ramen en deuren alleen 
behandeld met milieuvriendelijke 
watergedragen lakken.

Het Komo-keurmerk staat o.a. 
voor kwaliteit, hergebruik, milieu-
prestaties. Hij is daarbij aangeslo-
ten en zorgt dus voor recycling van 
de resten van aluminium, kunststof 
en de houtkrullen waar persbriket-
ten van gemaakt worden waarmee 
warmte/energie opgewekt kan 

worden. 
Duurzaam en maatschappelijk be-
trokken ondernemen in deze tijd 
van crisis, is dat niet te duur of juist 
te ingewikkeld? Geert en Sandra 
Hermes namen juist in deze tijd de 
extra stap. 
Nadat de bouw de eerste klappen 
opgevangen had, moest ook Geert 
de knoop doorhakken. Hij moest 
krimpen met vier medewerkers. 
“Dat hakte erin!” zegt Geert, “Om 
dit weer een positieve wending te 
geven zijn we met de overgeble-
ven 10 medewerkers, een trai-
ning gaan volgen. Hier leerden we 
‘slimmer’ produceren en dat heeft 
ons als team versterkt.“
Daarnaast hebben ze geïnvesteerd 
in een machine die zijn geld op-
brengt in energieverbruik en tijds-
winst. 
Particulieren en bedrijven die voor 
duurzame producten gaan, zijn bij 
G. Hermes Machinale houtverwer-
king op het goede adres. 

met maatwerk en kwaliteit maak je net dat verschil 
Juist ondernemen in tijden dat het minder gaat

duurzaamHeid
NISTELrODE - De genomineerde ‘Ondernemer van het jaar 2012’, 
Geert Hermes startte in 1995 op de Canadabaan en groeide in 2007 
naar een indrukwekkend pand met kantoren en bedrijfshal van 3000 
m2. Hij zorgde voor hoogwaardige isolatie en gescheiden riolering. De 
lichtregeling gaat op vraag, geen onnodig brandende lampen dus. 

g. HerMes MaCHinaLe 
houtbewerking nam 
JUist in deze tij d de 
extra staP

marti tHijssen
Melkveehouder

“Als we de aarde door willen 
geven aan de kinderen 
van onze kinderen zal 
duurzaamheid op een hoger 
niveau moeten komen te 
staan, samenwerken is er 
een van”

QuOtesENZO

ricHard rOefs
Bernheze Makelaars & Adviseurs

“Lokaal opgewekte energie 
lokaal gebruiken is een 
unieke kans om duurzaam 
ondernemen, duurzaam 
leven en economische 
activiteiten aan elkaar te 
koppelen met winst voor de 
regio op alle fronten”

Hans Van der pas
Wethouder

“Het moet anders, het kan 
anders met eigen Bernhezer 
Energie”

Wim Van litH
Voorzitter VKKNB

“Lokale energiecoöperaties 
zijn bij uitstek geschikt 
om, met energie-inkoop en 
duurzame energieproductie, 
burgers te verbinden en 
daarmee de sociale cohesie 
te versterken”

geertje Van 
der stappen
Inwoner

 “Beter een goede buur 
dan een verre vriend, 
lokaal een duurzame 
wereld opbouwen”
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nieuW

Weijen 86
5388 HR Nistelrode
Tel. 06-27506280
Tel. 0412-612927
Fax 0412-631970

de eerste WaterOntHarder 
die met u meedenkt

milieubesparend
zuinig met spoelwater en zoutverbruik

info@goverswaterservices.nl
www.goverswaterservices.nl

Water treatment systems

duurzaamheid

duurzaamheid onder de knie

Ondertussen is bekend dat duur-
zaamheid (onder andere) betekent 
een zodanig gebruik van grond-
stoffen en toepassingen van mate-
rialen dat ons nageslacht de wereld 
in dezelfde staat aantreft als wij 
dat gedaan hebben. 

Als afgestudeerde (Master) in in-
dustrieel ontwerpen vond Sijme 
dat een belangrijke voorwaarde 
voor succes was voorop te lopen in 
de ontwikkelingen van de wereld. 
De grootste ontwikkeling waar de 
wereld nu voor staat is wel die van 
een omschakeling van een weg-
werpmaatschappij naar een duur-
zame maatschappij. En zo besloot 
hij zich te verdiepen in duurzaam-
heid.

Karlskrona, Zweden kwam al snel 
in beeld omdat daar opleidingen 
worden gegeven tot Master van 
één jaar. En zo toog Sijme rich-

ting Zweden. Daar was het niet 
de Zweedse cultuur en sociale om-
gang waar hij het meest aan moest 
wennen. Zijn medeleerlingen - 65 
in totaal – waren de grote schok. 
Alle beslissingen werden eerst 
gewogen op de schaal van duur-

zaamheid alvorens een besluit te 
nemen. Vakantie? Dan wel met de 
trein. Zeep? Dan wel een die het 
milieu geen schade toebrengt. Ge-
infecteerd is Sijme wel, maar een 
fanatiekeling is hij niet geworden. 
Altijd je gezonde verstand gebrui-
ken, is zijn devies. 

Onderdeel van de studie was het 
leren beoordelen wanneer je naar 
duurzaamheid toe werkt. De hui-

dige manier van ondernemen (be-
drijven en organisaties) laat grote 
sporen na die voortkomen uit een 
visie van winstgevendheid op kor-
te termijn. Toch is de winstgevend-
heid vaak groter als we de horizon 
van terugverdienen van een inves-

tering iets verder weg durven te 
leggen en niet alleen kijken naar 
het gebruik van grondstoffen. Het 
gaat ook om het achterlaten van 
giftige stoffen, het in tact houden 
van de natuur en het verbeteren 
van ons sociale stelsel.

Ook Sijme kijkt verder dan de kor-
te termijn. Hij neemt nu de tijd om 
vervolgstappen te overwegen.

NISTELrODE - Onlangs is Sijme Geurts Master geworden in duurzaamheid. De officiële titel luidt 
‘Master in Strategic Leadership towards Sustainability’. Een mondvol en het betekent zoveel 
als dat hij bewezen heeft organisaties aan te kunnen sporen tot een duurzaam management.

duurzaamHeid

‘WinstgevendHeid oP Korte terMij n Laat 
grote sPoren na’

duurzaam landleven Bernheze 
Een particulier initiatief

Een goed doordacht plan om 
30.000 ton mest per jaar en 6000 
ton co-producten van de voe-
dingsmiddelenindustrie om te zet-
ten tot elektriciteit werd werkelijk-
heid. Het co-product wat van de 
voedingsmiddelenindustrie komt 
zijn restproducten die niet geschikt 
zijn als veevoeder, maar – door 
hun substantie – uitstekend ge-
bruikt kunnen worden als grond-

stof voor biogas. De bacteriën 
worden gevoed door een meng-
sel van mest en restproducten met 
een constante temperatuur, en zo 
komt het gistingsproces op gang. 

Het gas wat geproduceerd wordt, 
wordt opgevangen in gaskoepels, 
die op hun beurt het gas onder 
druk afgeven aan een gasmotor 
met generator. 

Maar liefst 2500 huishoudens 
worden voorzien van elektriciteit 
met de geproduceerde hoeveel-
heid energie. Jammer genoeg is 
er geen mogelijkheid tot directe 
levering. De energie wordt daar-
om via Power House (een groot-
handel in energie) geleverd aan 
bijvoorbeeld Essent. Het materi-
aal wat uitgewerkt is en wat voor 
85-90% uit water bestaat, wordt 

LOOSBrOEK - Toen in 2007 het initiatief van 70 agrarische ondernemers werd beloond met een vergunning 
was er inmiddels 8 jaar werk verzet en waren er nog 24 ondernemers die daadwerkelijk overgingen tot het 
installeren van een biogasinstallatie. Voorzitter van de Stichting Duurzaam Landleven Bernheze is Willie 
Gijsbers.

met tankwagens naar Duitsland 
getransporteerd voor bemesting. 
De zorgvuldige kwaliteitsbewaking 
van grondstoffen en restmateriaal 

zijn vanzelfsprekend, vinden de 
deelnemers. Ondertussen is een 
vergunning om het water van de 
droge stof te scheiden in aanvraag. 
Daarna kan het water hergebruikt 
worden en de droge stof alsnog 
als bemesting geëxporteerd, maar 
met veel minder brandstofgebruik.

Willie Gijsbers bij de gasturbine Foto’s: Marcel van der Steen

‘2500 huishoudens 
worden voorzien 
van elektriciteit’

Constante kwaliteitscontrole is 
vanzelfsprekend
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duurzaamheid

duurzaamHeid is een veel besproken onderwerp, we willen allemaal per slot van rekening het beste voor onze 
aardbol en voor de generaties na ons. Vindt u dat u niet mag ontbreken op deze pagina? Laat het ons weten! 

Mail naar info@demooibernhezekrant.nl of bel naar 0412-795170/06-2222 2955

er zijn tafels, en tafels van Herso!
In Loosbroek produceert men zonder afval

Esther en rik ruigrok zijn ervan 
overtuigd dat we zorgvuldig met 
onze bronnen om moeten gaan. 
Doorgaan op de oude voet van 
produceren betekent binnen af-
zienbare tijd wereldwijd een tekort 
aan grondstoffen. En wat dan? 
Hout, maar ook metaal, en zelfs 
spaanplaat, mdf en multiplex kan 
bijna altijd hergebruikt worden. 
Oftewel hoe maak je van niets, 
iets?!

Komofiel
rik was al jong besmet met het 
idee dat niets mocht worden ver-
spild en kreeg toen de bijnaam de 
Komofiel (u weet wel van de huis-
vuilzakken). Zijn kans kwam toen 
hij de zaak van zijn schoonvader 
kon overnemen. Die had een grote 
voorraad oude meubels en daar 
kon hij wel wat mee. 
Het was niet meteen raak. Maar 
na een gesprek met Jan Te Linte-
loo (best design professional 2009) 
en een succesvolle beurs in Keulen 
wist hij dat zijn ideeën toekomst 
hadden. 

Uniek recept
Duurzaamheid is een heel belang-
rijk onderdeel van bedrijven ge-
worden, maar hoe laat je dat zien 
aan je klanten? Voorbeelden van 
Loosbroekse tafels kunt u vinden 
in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en 
het Gouverneurshuis in Maastricht 
maar ook in het gemeentehuis in 

Uden. Ook stoelen en kasten wor-
den met liefde en zorg gemaakt 
in dit Brabantse dorp. Tijdens de 
beurs Milieu 2012 (Brabanthallen 
9/11 okt.) is de stand (nr. 310) van 
VVM helemaal voorzien van meu-
bels gemaakt door Herso! 
Tegen elke regel van de meubel-
maker in, volgens een unieke ma-
nier van bewerking, verlijming, 
gereedschappen, tijd en vooral 
vakkundig personeel, is het mo-
gelijk om wel 72 houtsoorten door 
elkaar te gebruiken, met een fan-

tastisch eindresultaat. 
Ook consumenten hebben de 
aantrekkingskracht van Herso ont-
dekt. Diverse interieurspeciaalza-

ken hebben – onder eigen label – 
meubels van Herso. 
Made in Loosbroek van oud ma-
teriaal. 

LOOSBrOEK - De gedachte ‘cradle to cradle’ heeft Herso ver-
taald naar het maken van prachtige meubels van houtaf-
val. rondlopen in het bedrijf betekent hout snuiven dat er in 
grote stapels en vele vormen ligt. Het komt overal vandaag 
en ligt klaar om verwerkt te worden.

HersO: Molenhoeven 3
5472 PX Loosbroek, 
0413-292090
www.herso.nl

duurzaamHeid

Rick en Esther Ruigrok

BErNHEZE – Sinds begin april is 
DeMooiBernhezeKrant PEFC ge-
certificeerd. Dat wil zeggen dat 
het papier van het weekblad uit 
een duurzaam beheerd bos af-
komstig is.

DeMooiBernhezeKrant is blij met 
deze ontwikkeling, omdat het pre-
cies past in het kader van Maat-
schappelijk Verantwoord Onder-
nemen (MVO) oftewel Duurzaam 
Ondernemen. MVO betekent dat 
bedrijven naast het streven naar 
meerwaarde ook rekening houden 
met het effect van de activiteiten 
op het milieu en met de mensen 
binnen en buiten het bedrijf. 

PEFC is in 1999 opgericht. Het is 
een wereldwijde non-profit organi-
satie die een duurzaam beheer van 
bossen wereldwijd als doel heeft. 
De afkorting staat voor ‘Program-
me for the Endorsement of Forest 
Certification Schemes’. In het Ne-
derlands te vertalen als ‘Program-
ma voor de Erkenning van Bos 
Certificeringssystemen’. 

Door certificering van duurzaam 
bosbeheer en de gehele keten die 
het hout(product) daarna door-
loopt tot het bij de eindgebruiker 
terecht komt, kan PEFC garan-
deren dat de producten met een 
PEFC-keurmerk uit een duurzaam 
beheerd bos afkomstig zijn.

De Dageraad 19   5473 HD  Heeswijk - Dinther   Tel. 0413 29 14 58   info@cranen.nl   www.cranen.nl

Kennis van creativiteit

Duurzaam en milieuvriendelijk geproduceerde 

Full-color prints met HP latexinkt op waterbasis.

Duurzaam en milieuvriendelijk geproduceerde 

Full-color prints met HP latexinkt op waterbasis.

‘van komofiel 
tot ondernemer’

Advertorial

Ook wij werken duurzaam

kringloop Heesch
kromstraat 5, Heesch, 0412-474500

www.kringloop-Heesch.nl
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VOrSTENBOSCH – Afgelopen 
vrijdag is de vernieuwde kloos-
terkapel officieel geopend door 
Mooiland. 

In aanwezigheid van genodigden 
werden door Mirjam Kräwinkel 
van Mooiland en Jan van de Ven, 
voorzitter van de StichtingKloos-
terkapel, de nodige lovende woor-
den uitgesproken. Het geheel werd 
muzikaal opgeluisterd door Anny 
Smith, Marieke Buiting & Kwartet 
Double Two. 
Cor Swanenberg moest er uit-
eindelijk voor zorgen dat Mirjam 
Kräwinkel de sleutel aan hem gaf 
zodat hij deze uiteindelijk officieel 

kon over te dragen aan Jan van de 
Ven. Hij bracht dit op een ludieke 
manier en had de lachers al snel op 
zijn hand.

Opening kloosterkapel

A u T O
r u B r i e k

Crommenacker Automobielen 
Nistelrode

Het adres voor al uw autozaken!
tel. (0412) 61 71 00

 
Nu gratis airco & zomercheck

Brouwersstraat 19, 5473 HB Heeswijk Dinther, T. (0413) 29 41 24
www.autobedrijfminnaar.nl

Réparateur agréé

S O L U T I O N  É C O N O M I Q U E  -  Q U A L I T É  E T  S É C U R I T É

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

Sticker réparateur.indd   1 23/09/09   10:12

Chevrolet Matiz 5 drs 2007 €  3.450,- 
Citroën C5 2.0 HDI  2004 €  2.750,- 
Citroën C5 br.1.8 grijs met. 2004 € 4.750,- 
2 x Citroën Xara 1.4 vanaf 1999 € 1.500,- 
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met. 2004 € 4.950,- 
Daihatsu Yong YRV zwart 2002 €  2.750,- 
Fiat Panda  2005 € 3.950,- 
Ford Focus Stationcar 16 16v 2002 € 3.999,- 
Mercedes 220 diesel gr. met. 2002 € 3.650,- 
Mercedes Vito 109 CDI DL 2006 excl. btw € 9.750,- 
Nissan Terrano diesel 1998 € 2.950,- 
Nissan Almera 2.2 dci 5-drs 2004 € 4.450,- 

Opel Vectra diesel stationcar 2000 € 1.950,- 
Peugeot 307 hdi break 2007 € 7.600,-  
Peugeot 206 leer ( LMV) 2002 € 3.950,- 
Renault Twingo wit 1995 € 650, 
Renault Megane 19 dci gr.kent  2003 excl. btw € 2.499,-
Rover 2.5 2002 € 3.450,- 
Seat Arosa rood 3 drs 1998 € 1.500,- 
VW Golf Cabrio 1998 € 2.999,- 
VW Golf 1,4 5 drs 2001 € 2.750,- 
VW Golf 1.6 16v 5-drs airco 2003 € 4.450,- 
VW Polo 1.4 16v 2000 € 2.650,- 

Een greep uit voorraad 

excl. btw 

Deze aanbieding is geldig tot 30 september 2012 
of zolang de voorraad strekt

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

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

Citroen C3 nw model  2010

Fiat 500 zeer apart 40.000 km airco  2007

Fiat Panda 4.200 km 2009

Fiat Punto nw model  1999

Ford Fiesta1.3i 51 kw 2004 

Ford Fusion 1.4 16V 5-drs 2006

Ford Ka 2002

Ford C-Max 2007

Honda Civic 1.4 16V 5-drs automaat  2005

Honda Civic sportwielen dikke uitlaat 2001

Hyundai Getz 30.000 km airco 2007 

Mini Cooper 2007

Mini Cooper 1.6 16V 2008

Opel Agila 2001

Opel Corsa 1,4 5 drs 70.000 km 2008

Opel Zafira 2.0 DTH 2003 

Opel Insignia 1.9 cdti sports tourner 37.000 km 2011

Peugeot 206 2.0 16V GTI 2001

Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006

Renault Megane Stationcar 2001

Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km 2006

Renault Clio 1.6 16V airco 2003

Volvo XC70 5-drs automaat 2005

Volkswagen New Beetle 20i  1999 

Volkswagen Golf d 5drs.blue motion  2009

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

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

• Volvo XC60 aut. Summum alle opties bomvol 
navi leder   89.000 km 2009

• Renaul Scenic 1.6 16v Navi ECC 
electr. ramen + spiegels   2010

• Mercedes Sprinter 315 CDI AUT. L2 H2 
airco stuurbekr. el. ramen Navi   2009

• Renault Grand Espace 3.5 i Initiale AUT. 
alle opties incl. DVD-entertainment  2006

• Ford Focus 1.6 16v Station ECC, PDC CD 
trekhaak   124.000 km   2007

• Opel Meriva 1.4 16v ECC Radio-CD Stuurbekr. 
electr. ramen  106.000 km  2005

• Fiat Panda 1.2i Airco electr. ramen radio-CD 
stuurbekr.   20.000 km   2008

VERKOCHT

LOOSBrOEK – Het aantal beta-
lende bezoekers was ongeveer 
750. Dankzij het mooie weer ble-
ven bezoekers langer rondwande-
len en hebben ook meer rommel 
gekocht. Alhoewel de benaming 
rommel niet terecht is, dit waren 
zijn de spullen die opgehaald zijn 
van betere kwaliteit en dus ook 
beter dan voorafgaande jaren. De 
parochie St. Servatius kan dankzij 
de inzet van de vele vrijwilligers 
ongeveer € 6000,00 bijschrijven 
voor het onderhoud van de kerk 
die toevallig eind van het jaar 100 
jaar bestaat.

een rommelmarkt met 
records

zwetsavond
HEESWIJK-DINTHEr - Carnavals-
vereniging De Juinders houdt haar 
30e zwetsavond op 10 november 
aanstaande in café de Toren, aan-
vang 20.11 uur.

De deelnemers van de vorige editie 
zijn reeds benaderd en hebben hun 
medewerking toegezegd. 
Toch willen wij nieuwe deelnemers, 
jong talent, ook een kans geven. 
Denk je ‘dat wil ik best eens doen, 
een leuke act in de ton,’ neem dan 
contact met ons op.
Voor aanmelden en/of informatie 
bel naar Jan Linders, tel. 0413-
291257 of een e-mail naar Linder-
sjan@home.nl

airco check
De afgelopen zomerse warme da-
gen hebben veel gevraagd van 
uw airco. Wist u dat ook een airco 
in de auto kan slijten? Door een 
slecht werkende airco kan de auto 
veel meer brandstof gaan gebrui-
ken. Niet handig met de huidige 
hoge brandstofprijzen. 

Bovendien is een slecht werkende 
airco niet erg gezond. Bacteriën, 
sporen en schimmels zullen zich 
graag via de ventilatieroosters in 
het interieur nestelen. Voor men-
sen met gevoelige luchtwegen 
geen pretje. 

Wacht daarom niet tot de volgen-
de hittegolf, of tot er bijna geen 
koeling meer van het systeem is, 
maar laat op tijd de airco contro-
leren. 
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De aftrap wordt om 21.00 uur ge-
geven door de band Brevis. Brevis 
staat garant voor een live muziek-
sensatie, deze vijfkoppige band 
met zangeres zetten een show 
neer van jewelste met een eigen 
randje eraan. Hun muziekkeuze is 
zeer divers in de trend van Anouk, 
U2, Tina Turner, Dire Straits maar 
ook Nederlandstalige muziek be-
horen hierbij, zoals nummers van 
Guus Meeuwis, De Dijk, Pater 
Moeskroen en André Hazes. Brevis 
is dus de perfecte opwarmer voor 
deze vijfde Forever Young.

Na deze opwarmer kunnen we ons 
schrap gaan zetten voor de eerste 
knaller van deze avond. De Her-
rie Davidsonband zal haar entree 
maken op het podium. Samen met 
de 11-koppige formatie Still Wor-
king zullen zij de versie van Forever 
Young ten gehore breng. Hierna 
zullen zij elkaar afwisselen op het 
36 m2 grote podium van Café zaal 
Jan van Erp.

Te beginnen met de Funky Band 
Still-Working welke is opgericht in 
2009/2010 en momenteel bestaat 
uit 11 muzikanten. Deze band met 
vier strakke blazers en een funky 

ritmesectie geven de juiste back-
ground aan de zang. Soul & Funky 

Band Still-Working brengt muziek 
in de ideale combinatie van soul en 
funky nummers uit de jaren 70 tot 
en met 90. Denk aan toppers zo-
als o.a James Brown, Tina Turner, 
American Bread & Neil Christian.

Hierna begint De Herrie Davidson 
Band uit Heeswijk-Dinther in na-
volging op het pionierswerk van 
Buddy Holly en Elvis Presley. Toen 
de rock & roll muziek wat stevi-
ger werd en echt iets ging beteke-

nen voor de jeugd van toen. Toen 
ook voor de popmuziek in het al-
gemeen, de grootste uitvindingen 
werden gedaan. Toen het eigen-
lijk allemaal ontstaan is. Toen de 
mensen nog ergens voor stonden. 
Toen iedereen nog in volle vrijheid 
overal kon roken. Kortom, toen al-
les nog echt echt was.

Met deze herinneringen en de 
emotie die de muziek in zich had 
kun je eigenlijk niet anders dan de 
muziek van toen levend houden 
en de luisteraars laten meegenie-
ten van het goede uit vervlogen 
tijden. Dit is waar de Herrie Da-
vidson Band voor staat en dat zult 
u weer beleven op deze avond bij 
Café zaal Jan van Erp, op zaterdag 
22 september, aanvang 20.30 uur 
entree € 5,00.

Ga voor meer info en/of 
kaartverkoop naar 
www.cafezaaljanvanerp.nl

Advertorial

Vorstenbossche Boys - VOW
VOrSTENBOSCH - Een matige 1e 
helft. VOW begon met een klein 
overwicht zonder echt gevaarlijk 
te worden. 

De beste kans kwam in de 27e mi-
nuut voor Vorstenbosch. Luuk van 
Kessel was sneller en ging alleen op 
de keeper af. Maar Vincent Hokke 
wist zijn doel schoon te houden. 
daarna kreeg Vorstenbosch een 
corner, deze werd netjes terug-
gelegd en op een haar na gemist. 
Vorstenbosch miste de slag op het 
middenveld waardoor de aanvoer 
naar de voorhoede stroefjes ver-
liep. 0-0 ruststand.
In de 2e helft probeerde Vorsten-
bosch de druk wat op te voeren en 
er kwamen enkele kleine kansjes. 
Echter in de 56e min kreeg VOW 
een vrije trap. Deze werd geno-
men door ruud van Asseldonk en 
hij schoot de bal strak in de hoek 
0-1. In de laatste 20 minuten kwa-
men er bij Vorstenbosch wat wis-
selingen en wordt het middenveld 
versterkt. Hierna kwam er meer 

aanvoer bij de voorhoede en werd 
Vorstenbosch sterker. VOW moest 
alle zeilen bijzetten. In de 78e min. 
kwam de bal na een verre ingooi 
bij de vrijstaande rick Terwindt die 
de 1-1 aantekende. Na een goede 
voorzet werd de bal net naast ge-

kopt. Bij de volgende kans werd de 
bal over het doel geschoten. 

Al met al een wedstrijd waar de 
betere kansen voor Vorstenbosch 
waren maar slechts met 1 punt ge-
noegen moest nemen.

voetbal

Volleybalclub tornado
Vriendjes en Vriendinnendag

NISTELrODE - Het is weer zover. 
Op dinsdag 18 september wordt 
door volleybalvereniging VC Tor-
nado Nistelrode een vriendjes/
vriendinnetjesdag georganiseerd. 

Dus zoek snel je vriendjes of vrien-
dinnetjes bij elkaar en maak nu op 
een leuke manier kennis met vol-
leyballen. Je mag zoveel vriendjes 
of vriendinnetjes meenemen als je 
wilt. Iedereen in de leeftijd tussen 
de 6 en 12 jaar mag mee komen 

trainen. Na de training staat er in 
de sportkantine nog iets lekkers 
voor jullie klaar. Het aanmelden 
kan tot en met zondag 16 septem-
ber door een mail te sturen naar 
jeugd@vc-tornado.nl. Geef hier-
bij aan met hoeveel vriendjes en 
vriendinnetjes je komt. 
De vriendjes- en vriendinnetjesdag 
vindt plaats op dinsdag 18 septem-
ber van 18.00 – 19.30 uur in sport-
hal de Overbeek (De Hoef 23A, 
Nistelrode). www.vc-tornado.nl

volleybal

sophie claassen 
nederlands kampioen
VOrSTENBOSCH – Afgelopen 
zaterdag waren de Nederlandse 
Kampioenschappen Outdoor 
Paarden op het KNHS terrein te 
Ermelo. 

Er werd gereden onder warme 
omstandigheden. In de klasse M is 
Sophie Claassen met paard Belisina 
van r.S.V Vorstenbosch Neder-
lands kampioen geworden.
 
Sophie reed 2 keer een fout- 
loze ronde met de snelste tijd van 
38,19. Sophie en Belisina waren 
dit zomerseizoen al kringkampioen 
van Kring Uden, Brabants Kampi-
oen en als een heerlijk toetje nu 
ook nog Nederlands Kampioen.

paardensport

de vijfde editie van forever Young
Herrie Davidsonband, Still Working en Brevis

HEESWIJK-DINTHEr - Op zaterdag 22 september gaat alweer de vijfde 
editie van Forever Young van start bij Café zaal Jan van Erp aan de Ab-
dijstraat. Het verheugt ons u deze vijfde editie te mogen presenteren. 
Het wordt een speciale editie met knallende rockmuziek, motoren en 
een giga-podium van 12 bij 3 meter. Dus spektakel gegarandeerd zowel 
qua muziek, licht, geluid maar vooral beleving. 

22 septemBer 
Forever Young.

28 septemBer 
90’s W.O.W.

13 OktOBer 
Liesbeth van Dijk.

3 nOVemBer 
Brabantse Avond.

9 nOVemBer 
Mental Theo en Paul Elstak.

10 nOVemBer 
Pater Moeskroen en Private Label.

18 nOVemBer 
Kinderkleding en speelgoedbeurs.

22 nOVemBer 
Gerard van de Maasakker.

23 nOVemBer 
Peter van der Hurk.

13 t/m 17 decemBer 
toneeluitvoering Kantlijn.

20 decemBer 
start Kerst Driebanden toernooi.

20 decemBer 
Stand-up Comedy.

agenda café zaal jan van erp

‘een giga-Podium 
van 12 x 3 meter’
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0 - 1 voor WHV na 7 minuten. Na 
dit doelpunt probeerde NLC 03 
nog meer druk te zetten op de ver-
dediging van WHV maar dat lukte 
niet echt. Tot aan de 40e minuut 
had WHV alles onder controle 
maar toen scoorde NLC 03 toch de 
1 - 1. In de 55e minuut was het 
wederom Marco Lunenburg die 
wist te scoren voor WHV 1 - 2. 
Na dit doelpunt was de motivatie 
van NLC 03 om tot de gelijkmaker 
te komen nog groter en 2 minu-

ten later kregen ze de beste kans 
daarop. Een penalty, maar geluk-
kig voor WHV stond keeper Jaap 
de Wit op scherp en hij wist de pe-
nalty te stoppen. 

Hierna zonk het vertrouwen van 
NLC 03 naar een nulpunt en kon 
Yorrick vd rakt de wedstrijd in de 
81e minuut beslissen door een op 
een de keeper  te verslaan 1 - 3 
voor WHV. De 3 punten gaan van-
daag mee terug naar Loosbroek.

effectief WHV 
verslaat nlc 03
LOOSBrOEK – De thuisploeg is afgelopen seizoen gedegradeerd uit 
de 4e klasse en was erop gebrand om na de zepert van vorige week bij 
FC de Rakt orde op zaken te stellen in Lith. WHV begon verdedigend 
en loerde op de counter met zijn snelle spitsen. NLC 03 zette vanaf het 
begin druk maar WHV kwam niet echt in gevaar en de eerste tegenaan-
val was al doeltreffend. Marco Lunenburg wist de keeper van NLC 03 te 
verslaan met een stuiterend schot.

voetbal

Heeswijk verliest thuis van gestel
Het begon niet eens zo slecht voor 
Heeswijk. De ploeg speelde het 
eerste kwartier niet onaardig maar 
echt uitgespeelde kansen leverde 
dat niet op. Gestel was een stuk 
scherper, de eerste kans was met-
een raak en toen vlak voor rust ook 
de 0-2 viel was de wedstrijd eigen-
lijk al beslist.

Na rust probeerde Heeswijk het 
nog wel maar het waren weer de 
bezoekers die het net wisten te 
vinden. Gestel speelde de wed-
strijd vervolgens uit zonder nog 
iets weg te geven en keerde dus 
met een ruime overwinning en drie 
punten huiswaarts. 
Volgende week speelt Heeswijk uit 
bij, het ook nog puntloze, sv Val-
kenswaard, de aftrap in Valkens-
waard is zoals altijd om half 3.

voetbal

HEESWIJK-DINTHEr - Voetbalvereniging Heeswijk heeft afgelopen 
zondag voor de tweede keer dit seizoen een nederlaag geleden. Het 
Eindhovense vv Gestel kwam op bezoek en verliet Sportpark De Bal-
ledonk met een 3-0 overwinning.

Turgay Arslan haalt uit, maar een doelpunt levert het niet op 
Foto: Kristen van Creij

Niet dat Heidebloem nu zo fantas-
tisch speelde, maar HVCH creëer-
de te weinig kansen en zakte in de 
tweede helft wel erg ver weg. Met 
de winst nestelt Heidebloem zich 
aan de kop van de ranglijst, terwijl 
HVCH nog op nul punten staat. 
Alleen Bas v.d. Star had in de eer-
ste helft een goede doelpoging. 
Zijn schot ging voor langs. Verde-
diger Joost Postma had zijn team 
toen op voorsprong gekopt na een 
goede hoekschop. Postma kwam 
goed binnenlopen. Coach Henry 
van Alebeek bracht nog wel twee 
aanvallers in met Tom Hekerman 
en Aron v.d. rijdt, maar ook die 
konden niet goed in stelling ko-
men. Joost Postma werd de man 

van de wedstrijd toen hij binnen 
tien minuten na rust zijn tweede 
doelpunt maakte. Weer bij een 
hoekschop alleen nu met de voet. 
In de 74e minuut kreeg Bart Wes-
terlaken zijn tweede gele kaart en 
twee minuten later overkwam dat 
Freddy van Schaik. HVCH moest 
het dus het laatste kwartier met 
negen man bolwerken. In die pe-
riode werd de schade gelukkig niet 
groter.

Volgende week, 16 september, 
speelt HVCH thuis tegen Caesar 
en dan zal het echt beter moeten 
om aanspraak te mogen maken op 
de volle winst.

matig HVcH 
nul punten tegen Heidebloem

voetbal

HEESCH – Heidebloem was zowel in de eerste als de tweede helft een 
keer beter bij de les bij een hoekschop. Dit betekende dat HVCH in de 
54e minuut al tegen een 2-0 achterstand aankeek. In de tweede helft was 
er nooit de overtuiging dat de Heeschenaren dit weer recht zouden trek-
ken. Sterker nog, HVCH haalde slechts met negen man het eindsignaal.

Na rust zakte onze verdediging 
in. De communicatie was minder 
en Astrantia wist hier, en van de 
door ons gemaakte herhaaldelijke 
fouten, goed gebruik te te maken. 

Binnen een kwartier na rust sloe-
gen ze een gat van tien doelpun-
ten. Nadat het 4-14 was gewor-
den, wisten we ons te herpakken 
en betere afspraken te maken. We 
konden daarna 3 keer tot scoren 
komen tot 7-14. 
Onze aanvallen zagen er nog 
steeds goed uit, echter onze afron-
ding was niet goed genoeg om nog 
terug te komen in de wedstrijd. We 

verloren uiteindelijk met 8-17. Erg 
jammer gezien het spelbeeld van 
de eerste twintig minuten van de 
wedstrijd, waarin we erg goed en 
als team gespeeld hebben. Als we 
dat vol hadden kunnen houden, 
had de wedstrijd niet in een der-
gelijke nederlaag hoeven eindigen. 

Doelpunten: Lieke van Helvoort 
(2), Elrieke roefs (2), Marja Smits, 
Simone Kremers, Charlotte van 
Lieshout en Mariska Nuijen. 

Volgende week zondag spelen we 
om 13.00 uur uit tegen de Flamin-
go’s in Mariahout.

korloo 1 geeft wedstrijd na rust uit handen
korfbal
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    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

LOOSBrOEK - Op zondag 9 september speelde Korloo 1 een thuiswed-
strijd tegen Astrantia uit Middelaar. Korloo begon de wedstrijd goed 
en opende de score. Tot aan de 4-4 ging de wedstrijd gelijk op. In de 
verdediging werd er goed gecommuniceerd en wist Astrantia enkel per-
soonlijke fouten af te straffen. Aanvallend werden er vele mooie kansen 
gecreëerd. Jammer genoeg wisten we geen gat te slaan. Astrantia wist 
voor rust nog uit te lopen tot 4-6. 

HEESCH - Op vrijdag 7 en zater-
dag 8 september 2012 werden in 
Maasdijk de Nederlandse kampi-
oenschappen samengesteld men-
nen verreden. 

Twan Hanegraaf uit Heesch was 
de beste combinatie in de klasse 
2 met zijn Welsh-cob Onest. De 

groom is zijn dochter Lindy. Op 
vrijdag na het rijden van de dres-
suur en vaardigheid bezetten ze 
reeds de 1e plaats. Dit wisten ze op 
zondag middels het rijden van een 
foutloze en razendsnelle marathon 
vast te houden. Twan is lid van 
menvereniging Parcival Bernheze: 
www.parcivalheesch.nl

twan Hanegraaf 
kampioen mennen

paardensport

NISTELrODE - Er waren nog geen 
tien minuten gespeeld, toen beide 
ploegen al de lat hadden geraakt. 
Prinses Irene speelde met veel in-
zet, maar ging onzorgvuldig om 
met het balbezit. Na een half uur 
kwam Prinses Irene op 1-0 voor-

sprong door Jody van Kessel.Uit-
eindelijk in de blessuretijd zagen de 
vrouwen van Prinses Irene 2 winst-
punten verdampen. Uit een corner 
wisten de Noord Hollandse vrou-
wen de gelijkmaker te scoren 1-1.

laatste minuut gelijk 
voetbal

NISTELrODE - De korfbalsters van 
het eerste Prinses Irene team, we-
ten weer wat verliezen is. Tegen ti-
telfavoriet ‘De Horst’ werd na een 
4-5 ruststand met ruim verschil 
verloren. Bij 8-14 blies de scheids-
rechter af en wist het team van 

Verwijst wat er nodig is om je in de 
hoofdklasse te handhaven. 

Zie voor het volledige verslag 
van deze wedstrijd op 
www.mooinisseroi.nl
www.rksvprinsesirene.nl

prinses irene terug op aarde 

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
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1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

NISTELrODE - Het was zondag-
middag tot drie  uur een mooi feest 
op Sportpark ‘De Schellen’, waar 
het nieuwe kunstgrasveld en de 
gerenoveerde tribune werden ge-
opend. Het eerste elftal ging in de 
wedstrijd tegen ZSV verder met de 
feestelijkheden en schonk ZSV zes 

doelpunten. Het werd een drama-
tische 0-6 nederlaag, voor zover de 
kennis van uw verslaggever reikt is 
dit nog nooit eerder vertoond. Zie 
voor het volledige verslag van deze 
wedstrijd op www.mooinisseroi.nl
Tekst Adri van Lokven
Foto: D. van Wanrooy

prinses irene 
strooit met cadeaus

voetbal
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klaar voor een toertocht!

Je hoeft geen ervaren fietser te zijn 
of over een uitstekende conditie te 
beschikken om mee te doen aan 
Fiets-Fit. Het is juist de bedoe-
ling dat je door deelname aan de 
cursus conditie opbouwt en je de 
techniek van het mountainbiken 
eigen maakt. Kortom: Fiets-Fit is 
plezier in fietsen!
Iedere zaterdag wordt er vanaf 
9.30 uur onder professionele be-
geleiding van drie instructeurs op 
een ontspannen manier aandacht 
besteed aan de verschillende basis-
technieken en –vaardigheden. Na 
deze zes weken heb je de conditie 
en beheers je de techniek om mee 
te doen aan een NTFU-toertocht 

bij jou in de buurt. Heb je geen ge-
schikte fiets en wil je toch deelne-
men aan Fiets-Fit? Informeer dan 
bij Jack Martens Tweewielers naar 
de mogelijkheden voor huur of 
eventuele aanschaf van een fiets. 
Onderdelen die tijdens Fiets-Fit 
aan bod komen zijn o.a. 
• Afstellen van de fiets
• Het omgaan met de fiets
• Remmen en schakelen
• Informatie over voeding en ma-
terialen
• Voorkomen van blessures
• Stuurvaardigheid

Inschrijving open
De deelnemersinschrijving voor 

Fiets-Fit is sinds 1 sept. jl. open. 
Via www.fiets-fit.nl kun je je aan-
melden. Je neemt dan deel aan zes 
trainingen, tijdens deze trainingen 
ben je verzekerd tegen fietsschade 
en je ontvangt 2 edities van Fiets-
sport Magazine, een Shimano bi-
don en een herinneringscertificaat 
na afloop. 
Er wordt iedere week vertrokken 
vanaf de parkeerplaats bij Jack 
Martens Tweewielers Laar 27 te 
Nistelrode. 

Ga jij de uitdaging aan? 
Schrijf dan nu in!!!!
Fiets-Fit is een initiatief van de Ne-
derlandse Toer Fiets Unie (NTFU) 
en wordt mede mogelijk gemaakt 
door Shimano, Giant, rabobank 
en Bio-racer. Fiets-Fit vindt plaats 
op ca. 70 startlocaties in Neder-
land.

wielersport

NISTELrODE - Zaterdag 22 september start bij Jack Martens Tweewie-
lers in Nistelrode een kennismakingscursus mountainbiken onder de 
naam Fiets-Fit. Tijdens deze cursus train je zes weken lang om je fiets-
techniek en uithoudingsvermogen te verbeteren. 

Funklasse Heren
1e Willem Derks
2e Chris van Breugel
3e Jos richel
Jeugd
13/14-jarige
1e Martijn van Doorn
2e Kevin van der Pols
3e Jesse Bikker
11/12-jarige
1e Gijs Pennings
2e Mika van Gestel
3e Stan Hanenberg
8/10-jarige
1e Jeffery Kennis
2e Jordi van Heyst
3e Hilde Pennings
Masters 30+ 
1e Christiaan Last
2e Gody Jacobs
3e Maikel Govaarts
Masters 40+
1e Micha de Vries
2e ronny Geerts
3e rick van Dijk
Amateurs
1e Martijn Motshagen
2e Guus Smits
3e rick Oosterlaar

Nieuwelingen
1e Bart Pennings
2e Marin Bovendorp
3e Sjoerd Bax
Dames
1e Nicoletta de Jager
2e Sanne van Paassen
3e rozanne Slik
Elite 
1e Gerben de Knegt
2e rob van der Heijden
3e Bas Peters
Junioren
1e Lehvi Braam
2e Koen van de Ven
3e Erjan ten Hove
Hiermee kwam er een einde aan 
een zeer geslaagde en sportieve 
dag in Heeswijk. De Stichting Wie-
lerevenementen Bernheze was erg 
blij met de gastvrijheid van de fa-
milie Van Heugten/Stanserhorn, 
de medewerking van Van Boxtel 
Transport en de vele sponsoren, 
vrijwilligers, deelnemers en publiek 
die dit evenement tot een succes 
hebben gebracht. 
Het volledige verslag is te lezen op 
www.mooihdl.nl

zonnige
Bikers mtB trophy

wielersport

HEESWIJK-DINTHEr - Nadat de ochtenddauw afgelopen zondag weg 
was, en plaats maakte voor de zon, kon de dag voor de mountainbi-
kers voor de Bikers MTB trophy beginnen. Op het terrein tegenover 
Stanserhorn in Heeswijk was een snel, technisch maar stoffig parcours 
aangelegd.

altior maatje te klein

Voordat we er erg in hebben staat er 
0-3 op het scorebord, waar Inge ge-
lukkig met een mooi afstandsschot 
1-3 van weet te maken. Nog steeds 
komen we niet in ons eigen spel en 
de ruststand is 2-10. In de rust zijn 
we het er allemaal over eens dat 
we beter kunnen en we zijn vast-
besloten dat te laten zien. Duidelijk 
sterker starten we aan de tweede 
helft. We bieden fysiek wat meer 
weerstand en maken het de dames 
van De Korfrakkers wat moeilijker 

in hun aanval. Het resultaat is dat 
we ons de rest van de wedstrijd niet 
meer zomaar aan de kant laten spe-
len en de eindstand is 6-14. 
Altior 2-De Wilma’s 2
Uitslag: 7-9
Altior 3-Bladella 2. Uitslag: 8-8
Altior 4-De Wilma’s 3.
Uitslag: 14-3
Altior 5-Emos 3. Uitslag: 7-6
Altior 6 – Flamingo’s 4
Uitslag: 9-4
Altior A1-MKV A1. Uitslag: 4-8

Altior B1-DSV B1. Uitslag: 1-11
Altior B2-Diosa B1. Uitslag: 13-2
Altior C1-Diosa C1. Uitslag: 4-5
Tovido C1-Altior C2. Uitslag: 2-2
Be Quick C2-Altior C3. 
Uitslag: 11-1
Celeritas D1-Altior D1. 
Uitslag: 1-2
Emos D2-Altior D2. Uitslag: 1-6
Altior E1-Concordia E1.
Uitslag: 1-6
Altior E2-Concordia E2.
Uitslag: 0-0
SCMH F1-Altior F1
We begonnen goed aan de wed-
strijd. Na een paar minuten scoor-
de Floor de 0-1 en even later Iris 
0-2. Na de rust scoorde Mirthe de 
0-3, Floor maakte even later haar 
tweede doelpunt en toen was het 
0-4 en Mirthe de 0-5, dit was de 
eindscore. De strafworpenstand 
was 1 - 1.
Flamingo’s F1-Altior F2
We stonden met de rust 0-2 voor. 
Na de rust maakten de Flamingo’s 
2-2, maar daar was nog het schot 
van Julia en 2-3 voor Altior!!! He-
lemaal super! De strafworpen gin-
gen er deze week niet in, 0-0, maar 
dat mocht de pret niet drukken. 
Emos F2-Altior F3
De eerste wedstrijd naar een an-
dere club, we hadden er heel veel 
zin in. De wedstrijd ging ook su-
per goed, we gingen de rust in met 
0-0. In de tweede helft scoorde 
Emos een keer en wij helaas niet.
Volgende keer beter. Eindstand 
1-0 en met de stafworpen 3-0. Su-
per gespeeld.
Altior W1-De Korfrakkers W2  
Uitslag: 0-4. Strafworpen: 2-2.

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 - Altior 1 – De Korfrakkers 1, Aantreden tegen De 
Korfrakkers. Dit is een wedstrijd die we met open blik tegemoet zouden 
kunnen zien en waarin we vrij zouden kunnen korfballen. Een verkeerde 
instelling blijkt al snel, want we korfballen met ontzag voor onze tegen-
standsters. Het resultaat is dat de focus mist in de aanval en dat we het 
laatste stapje niet durven te zetten in de verdediging. 

Pupillen F2

HEESWIJK-DINTHEr - Op zater-
dag 29 september 2012 organi-
seert Bridgeclub De Klotbeek het 
‘Open Klotbeek Toernooi’.

De wedstrijd, die gesponsord 
wordt door de rabobank, vindt 
plaats in CC Servaes, raadhuis-
plein 24 te Heeswijk-Dinther. 

De spelers worden om 12.30 uur 
op de koffie verwacht. rond 13.00 
uur start het bridgen. Tussen de 
3e en 4e ronde wordt een kleine 

pauze ingelast en rond 16.30 uur 
worden de prijzen uitgereikt.

Prijzen
Er zijn vele prijzen te winnen. 1e 
Prijs is een herinneringsaandenken.
De wisselbeker is bestemd voor 
het best scorende paar, waarvan 
één van beide spelers, lid is van De 
Klotbeek.

Inschrijven
Er kan tot zaterdag 22 september 
worden ingeschreven op de maan-

dagse clubavond bij de Klotbeek of 
per e-mail aan: tenw.romijn@zig-
go.nl met vermelding van naam, 
woonplaats, tel. en bondsnummer 
van beide deelnemers i.v.m. toe-
kenning Meesterpunten van N.B.B. 
Verdere inlichtingen bij Theo ro-
mijn tel. 0413-291284. 
De kosten bedragen _ 15,00 
per paar, bij aanmelding te vol-
doen of te storten op rekening 
11.16.29.985 van B.C. de Klot-
beek onder vermelding van de na-
men van de deelnemers.

Open klotbeek toernooi 2012bridgen

rusheuvelloop
SP Maasland Run Classic 

BErNHEZE - Zaterdag 15 septem-
ber is de laatste wedstrijd van het 
Maasland run Classic circuit, na-
melijk de rusheuvelloop. De start 
van de 5 en 10 kilometer wedstrijd 
is om 16.00 uur van sportpark de 

rusheuvel. Na afloop van deze 
wedstrijd is tevens de prijsuitreiking 
van het totaalklassement. Informa-
tie over deze wedstrijd, uitslagen, 
tussenklassement kan gekeken 
worden op www.avoss78.nl/mrc

hardlopen
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BERNHEZE

13 SEPTEMBER 
Discussieavond: 
Maatschappelijk 
Ondersteuningsfonds
locatie: cc de Pas te heesch 

Stg. Sulaweesjes: Bingo-avond
locatie: ’t Zijl in Vinkel 

19 SEPTEMBER 
Informatiebijeenkomst 
Bernhezer Energie Coöperatie
locatie: lunenburg in loosbroek 
Pagina 1

21 SEPTEMBER 
Wereld Alzheimer Dag

22 - 23 SEPTEMBER 
LEF! Festival
locatie: Vorstengrafdonk oss 

22 september 
Burendag

HEESCH

3 - 21 SEPTEMBER 
Rigom foto expositie 
‘Ouder worden is een feest’
locatie: Bibliotheek heesch 

13 SEPTEMBER 
‘De oude weg van 
’s-Hertogenbosch naar 
Nijmegen’
locatie: ‘t tunneke 

15 SEPTEMBER 
Jeugddisco Remix gaat 
weer van start
Locatie: CC De Pas 
Pagina 6

16 SEPTEMBER 
Excursie Diest en Tongerlo
locatie: heemkundekring ‘de elf 
rotten’ 
Pagina 6

17 - 18 SEPTEMBER 
Film ‘Suskin’ in filmhuis 
de Pas
locatie: cc de Pas 

18 & 25 SEPTEMBER 
Vrije inloop Avondsoos KBO 
Heesch
locatie: Zaal d’n herd in cc de Pas
 

18 SEPTEMBER
Taxatie oude/antieke boeken
locatie: cc de Pas 
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19 SEPTEMBER 
Liederentafel 
locatie: cc de Pas

21 SEPTEMBER 
Theatershow The Legends 
of the lost and found 
locatie: cc de Pas 

22 SEPTEMBER
Bikkelpop
locatie: cc de Pas

30 SEPTEMBER
Heemschuur opengesteld
locatie: schoonstraat 35

NISTELRODE

T/M 20 OKTOBER 
Kaartverkoop XploderZ Indoor
www.xploderzindoor.nl
 
15 SEPTEMBER 
Lady’s Night
locatie: Zomerterras 

15 - 23 SEPTEMBER 
45+ LipsGroen Tennistoernooi
locatie: tc telro 

16 SEPTEMBER 
Concert te Nistelrode: 
Kleuren met Klank
locatie: st. lambertuskerk
Pagina 6 

Primeur Madison & 
The Avenue
locatie: Muziekkiosk 
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18 SEPTEMBER 
Vriendjes & Vriendinnendag 
Tornado
locatie: sporthal de overbeek 
Pagina 17

19 SEPTEMBER 
Workshop Mandala 
& Kinderyoga voor 
(groot)ouders
locatie: Palmenweg 
 
21 SEPTEMBER 
Een beetje Gay is oké!
locatie: Zomerterras 

Dance groep 7-8
locatie: Bobz 

De Ontmoeting: Modeshow 
en verkoop CééJéémode
locatie: Gasterij laarstede 

Heemkundekring, 
bezoek aan HKK Vehchele 

22 SEPTEMBER 
Toertocht in 6 weken
locatie: Jack Martens
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26 SEPTEMBER 
Informatieavond Vormsel
locatie: Beekgraafschool 

28 SEPTEMBER 
Workshop Yantra 
locatie: Palmenweg 5 

29 - 30 SEPTEMBER
Beachvoetbaltoernooi
locatie: Zomerterras

30 SEPTEMBER
Proef de Herfst
locatie: natuurcentrum slabroek

LA-Orféon-dreamfield
locatie: Muziekkiosk 
Zeveneeuwenpark

LOOSBROEK

19 SEPTEMBER
Gratis softijs
locatie: restaria revival
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HEESWIJK-DINTHER

T/M 22 SEPTEMBER 
Inschrijven Klotbeek Brigde 
Toernooi
locatie: cc servaes 
Pagina 19

13 SEPTEMBER 
Paddestoelen in Onderonsje 
Loosbroek
locatie: steunpunt de Mennehof 

Openbare bijeenkomst: 
Verkeer in en door HD
locatie: cc servaes 

14 SEPTEMBER 
ROCK WERCHTER Reunion
locatie: café Zaal de toren 

15 - 16 SEPTEMBER 
Dropzone – A1
locatie: Kasteel heeswijk 

16 SEPTEMBER 
Kids speelpaleis
locatie: café zaal Jan van erp 

Dressuurwedstrijd
locatie: heibloemsedijk 

22 SEPTEMBER 
Drie Molen Fietstocht
locatie: heeswijk 

Forever Yong
locatie: café zaal Jan van erp
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Holiday Reunion Party!
locatie: café Zaal de toren 

27 SEPTEMBER
Onderonsje Dinther
locatie: cc servaes

28 SEPTEMBER
90’s W.O.W oude tijden
locatie: café zaal Jan van erp

29 SEPTEMBER
Open Klotbeek Bridgetoernooi
locatie: cc servaes
Pagina 19

Goud van Oud met DJ Carl
locatie: café zaal de toren

VORSTENBOSCH

15 & 16 SEPTEMBER
Expositie Tijs, Willem & Niels
locatie: Kloosterkapel

16 SEPTEMBER
Vogel-en kleindierenruilbeurs
locatie: de riethoeve

18 & 25 SEPTEMBER
Vraagbaak
locatie: de stuik


