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Krant niet op woensdag ontvangen?
info@demooibernhezekrant.nl

Tel. 0412-795170 of 06-22222955

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

Openingstijden:
Maandag 13.00 - 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur
Zaterdag 9.00 - 16.00 uur

Hiervan zijn er een aantal niet in de 
jurybeoordeling meegenomen om-
dat ze niet aan de gevraagde voor-
waarden voldeden.
Sommige foto’s hadden voor de 
hand liggende interpretaties, maar 
er zijn ook verschillende ‘doorden-
kertjes’ vastgelegd.

De winnaars zijn bekend 
De jury heeft gesproken en de win-
naars zijn:
1: Bas Linders
2: Ron van der Stappen
3: Familie van der Zanden

De winnaars zijn op 
de hoogte gesteld en 
ontvangen spoedig 
hun prijs, een kado-
bon van de Hema.
Naar het oordeel van 

de jury zijn de fotografen van deze 
foto’s op de meest originele manier 
met het onderwerp ‘ZON’ omge-
gaan.

Alle foto’s die ingestuurd zijn en aan de gevraagde voorwaarden 
voldeden staan vanaf heden in een foto-album vanaf heden op
www.mooiheesch.nl, www.mooinisseroi.nl en www.mooihdl.nl

Uitslag demooibernhezeKrantFotowedstrijd
BeRNHeZe – In DeMooiBernhezeKrant van 3 juli riepen we op om ons fotos’ te sturen met het onderwerp ‘ZON’. 
Ondanks het feit dat de zon deze zomer veelvuldig  scheen, bleek het onderwerp ‘ZON’ lastiger dan je zou denken.
Desondanks is er lustig op los geknipt en kregen we maar liefst 79 inzendingen.  

2E PRIJS. Ron van der Stappen, Heesch

3E PRIJS. Familie van der Zanden, 

Vorstenbosch

 8 September a.s.
 Heesch Presenteert

Wij zijn erbij!
Jij toch ook?

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

Fotowedstrijd

‘Zon’

1E PRIJS. Bas Linders, Heeswijk-Dinther

KBO Bernheze

HEESCH
Presenteert

ZONDAG 

SEPTEMBER
van 11.00 tot 17.00 uur8

Zet

DeMooiBernhezeKrant

op zijn kop
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eten, drinken & uitgaan

cOLOFOn
DeMooiBernhezeKrant

Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooibernhezekrant.nl

redactie
hoofdredactie rian van schijndel
heidi Verwijst
Martha daams
debby van nistelrooy
nina Mulder
rob Aarts
Matthijs van Lierop
rachelle suppers

Acquisitie:
rian van schijndel
Lianne Geurts

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

Vormgeving/Dtp
Monique van de Ven
Licis-vormgeving

Fotografi e
Ad Ploegmakers
Michel roefs
Marcel van der steen
rian van schijndel

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

Bezorgklachten
offi ce@demooibernhezekrant.nl 
0412-795170

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

culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel Vorstenboschlezing emmy simons 

Misschien wel tegengesteld zijn 
aan elkaar. Als je ouder wordt, is 
er sprake van een overgangssitu-
atie, maar juist dat biedt veel mo-
gelijkheden tot geestelijke groei.                                                                
Wanneer wij tegenslagen met zorg 
benaderen, ontstaat er groei en 
vanuit groei ontstaat kracht.
Zij zal vertellen over dit proces, waar 
zij vaak mee te maken heeft gehad. 
Haar kennis en ervaringen zal ze 

met ons delen. Overgangssituaties 
maken altijd onzeker, zoals verlies 
van werk, partner en gezondheid. 
Men vraagt zich dan vaak af hoe 
nu verder? Op deze vragen zal zij 
deze avond ingaan. kosten € 5,00 
per persoon.

Macht & Pracht
Door de eeuwen heen hebben in-
vloedrijke personen en instellingen 

veel monumentale pracht voort-
gebracht om hun macht tentoon 
te spreiden. Dit gegeven vormt de 
inspiratiebron voor het thema van 
Open Monumentendagen 2013: 
Macht & Pracht. In het weekend 
van 14 en 15 september zullen dui-
zenden schitterende monumenten 
van Macht & Pracht hun deuren 
openen voor publiek. 
In onze kloosterkapel zal een schit-
terende expositie van bijzonder fo-
tomateriaal te zien zijn en prachtige 
kledingstukken. Op beide dagen 
open van 11.00 – 17.00 uur.

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

Advertorial

Donderdag 12 september om 20.00 uur geeft Emmy Simons een lezing 
over Kwetsbaarheid en Kracht. Je mag het zien als twee eigenschappen, 
die niet zo bij elkaar horen. Verlengde

Restaurant Week menu
3 gangen voor € 27,50 p.p.

Meer informatie zie www.hetsentiment.nl

Toos VersTraTen & VioleT Van Dooren
Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016

www.hetsentiment.nl

He’S aLiVe ... eeN 
ecHte 50 PLUSSer

Het zal de meeste klanten wel zijn 
opgevallen maar op 28 augustus jl. 
zag ik Abraham. Tja, welkom bij de 
club van 50 wordt er dan gezegd en 
onze medewerkers hadden ook tal van 
leuke verrassingen in petto. Mooie 

gedichten, leuke cadeaus en natuurlijk ook een Abraham, die een 
aantal dagen mocht vertoeven in de winkel. 

He’s alive! een foto via onze 
groepswhatsapp zorgde 
natuurlijk ook voor de 
nodige hilariteit! Maar na 
een feestelijke week staan 
we nu in de startblokken 
voor weer een aantal 
bijzondere evenementen in 
de regio. Ladies’ Nights zijn 
in opkomst, het Ladies e(n)
Vent en Heesch Presenteert 
zijn evenementen waar 
we ons graag presenteren. 
Gezellige evenementen 
waar onze producten niet 
mogen ontbreken. Nee, het 
rustig aan gaan doen staat 
voorlopig (nog) niet op de 
agenda maar wel investeren 
in presentaties en het 

ontwikkelen van nieuwe concepten waarmee we binnenkort o.a. 
in de winkel in Oss mee van start gaan. Richting de feestdagen 
laten wij u tijdens een aantal proeverijen kennismaken met een 

keur aan producten, in samenwerking met de 
Bakkers Lamers. Bij de voorbereidingen hiervan 
komen er al zoveel mooie producten voorbij 
dat het niet altijd gemakkelijk is om een 
keuze te maken, maar het gaat vast en zeker 
lukken. In oktober en november zullen de 
vrijdag(koop)avonden in het teken staan van 
een meer dan gezellige en lekkere afsluiting 
van de week! Wilt u meer informatie over de 

proeverijen in onze winkel in Oss (voor ca. 10 - 12 personen) per 
bijeenkomst, stuur dan een mailtje naar bonfromage.ton@live.nl. 
Wij heten u van harte welkom.... 

Column
TOn Bens Advertorial

een diëtist geeft uitleg over goede 
voeding bij diabetes en wat aan-
dachtspunten voor het koken zijn. 
Daarnaast wordt er gekookt en 
wordt de theorie in de praktijk ge-
bracht. Het theoretische gedeelte 
van de lessen wordt gegeven door 
diëtiste caroline van de Wete-
ring uit Heesch. Docente Mayu 
casanova-Urquijo zorgt voor de 
praktische begeleiding. De cursus 
bestaat uit 2 lessen en wordt ge-
geven op woensdag 25 september 
en 9 oktober van 19.00 uur tot 

22.00 uur. De cursusprijs bedraagt 
€ 62,00; woont u niet in Bernheze 
dan betaalt u € 2,00 extra. Inschrij-
ven is mogelijk via www.eijnderic.
nl.
Heeft u vragen dan kunt u altijd 
contact opnemen met een van de 
medewerkers van de eijnderic via 
telefoonnummer 0412-454545. Zij 
zijn bereikbaar van maandag tot 
en met donderdag van 9.00 uur 
tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 
uur tot 12.00 uur. een e-mail stu-
ren kan via info@eijnderic.nl.

kookcursus voor mensen 
met diabetes
BeRNHeZe - Gezond eten is voor iedereen belangrijk, om goed op ge-
wicht te blijven en welvaartsziekten te voorkomen. Moet je nu anders 
koken als je diabetes mellitus hebt? En waar moet je extra op letten 
als er sprake is van diabetes? Dit zijn vragen die aan de orde komen in 
deze lessen.

Zonder meer, meer genieten! 

Lekker en feestelĳ k

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

‘ ’
www.mooihdl.nl Informeert, boeIt 

en Interesseert

zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart

KNOFLOOK PELLEN
Leg een teen knoflook op een snij-
plank. Neem een breed mes en leg 
dat met de platte kant op de teen 
knoflook. Druk met enige kracht 
op het mes tot de teen barst. De 
teen is nu ietwat gekneusd en 
daardoor eenvoudig te pellen.
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Al vaker heb ik het in deze rubriek over mijn 
zaalvoetbalteam gehad. Ze waren best vereerd 
dat ik over hen een paar sonnetten geschreven 
had, al wezen twee teamgenoten mij erop, dat ze 
nog geen vijftigplusser waren. Langs deze weg bied 
ik Harrie en Peter alsnog mijn excuses aan.
Inmiddels heeft Harrie Abraham wel ontmoet. 
Vorige week vierden we in de Toren in Dinther 

deze ontmoeting. Buiten zijn medeweten had zijn vrouw een feest voor 
hem georganiseerd. Met een smoesje had ze hem naar de Toren gelokt. 
Het gezicht dat hij trok toen hij de volle zaal binnenstapte, zal ik niet 
gauw vergeten. 
In de loop van de avond heb ik voor Harrie, de plichtsgetrouwe 
penningmeester van ons cluppie, het onderstaande sonnet 
voorgedragen. Bij dezen beloof ik hem dat ik dit jaar geen boete hoef te 
betalen. 

Harrie wordt 50
Ondanks zijn kale kop en kromme poten
Is Harrie toch voor ons een jonge god.
Hij is gezegend met een vlammend schot
En heeft de bal vaak in het net geschoten.

Hij hoort haast elke wedstrijd tot de groten
En naar hem kijken is een waar genot.
Hij blijft maar rennen, nooit zit hij kapot
Alsof hij zich vol doping heeft gespoten.

Helaas, dat is echt over binnenkort
Nu Abraham ook Harrie heeft gevonden
En hij, als wij, ook vijftigplusser wordt.

Hij hoort niet langer tot de jonge honden
Maar wordt een tak die bijna is verdord
En likt na elke wedstrijd straks zijn wonden.

Een volgende keer schrijf ik over Chris. Die heb ik geheel ten onrechte de 
vorige keer niet genoemd.

mooi van hans manders

SAMEN MAKEN WE 
HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW  !!

Hoofdstraat 100A - Heeswijk-Dinther
0413 29 12 05 of 0413 29 19 80  

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291980 
of 0413-291205

KIES VOOR UW 
VOORDEEL!!

Laat uw huidige verzekeringspakket door ons geheel 
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.

Uw voordeel zou wel eens groter kunnen zijn  
dan dat u heeft durven denken.

Ons voordeel is ook uw voordeel!

Loop eens even binnen of 
neem contact op met:
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Laat uw huidige verzekeringspakket door ons geheel 
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.

Vrijwilliger van de maand
Als hobby-tuinier hebben zij 
vast iets te doen voor mij

Ontzettend veel vrije tijd
“Ik ben Rob Schafrat, 61 jaar en 
woon in Heesch. Sinds juni 2012 
heb ik geen vast dienstverband 
meer en ontzettend veel vrije tijd. 
Voor mij tijd om structuur in mijn 
leven aan te brengen. Op internet 
zocht ik naar vrijwilligerswerk en 
vond de vrijwilligerssite van Vi-
vaan, met een overzicht van open-
staand vrijwilligerswerk. Hier kon 
ik mij goed oriënteren.

Inmiddels werk ik een dag in de 
week bij Natuurcentrum De Maas-
horst als vrijwilliger in de tuin. Toen 
heb ik mijn richting gevonden. 
Hierna ben ik weer op de vrijwil-
ligerssite gaan zoeken en kwam 
bij de Fazanterie uit. De daarbij 
behorende Japanse tuin sprak mij 
erg aan. Ik dacht ‘als hobbytuinier 

hebben zij vast iets te doen voor 
mij’. Vivaan heeft mij in contact ge-
bracht met Marianne van den Wit-
tenboer, eigenaresse van de Fazan-
terie en zo ben ik nu een dag in de 
week bij De Rooie Hoeve actief”.

Een omslag gemaakt
“Door het tuinieren ben ik me 
meer gaan verdiepen in de snoei-
werkzaamheden. Hierdoor heb 
ik in een jaar veel geleerd. Ik heb 
mijn hele leven administratief werk 
gedaan en heb daarnaast veel vrij-
willigerswerk gedaan van eenzelf-
de strekking als mijn beroep. Dit 
is een heel andere richting en die 
geeft mij veel voldoening. Ik vind 
het fijn dat ik in dit opzicht een 
omslag gemaakt heb. Bovendien 
vindt iedereen dat ik er gezond uit-
zie: de buitenlucht mist zijn uitwer-

king niet. Ook vraagt Marianne mij 
wel eens andere klussen te doen. 
Dan moet ik mij erin verdiepen hoe 
ik dat het beste kan aanpakken. 

Ik vind het telkens weer leuk om 
met zo’n uitdaging aan de slag te 
gaan. Voor mij is het belangrijk, 
om een stukje structuur in mijn le-
ven te hebben en daar voldoening 
uit te halen. Ik benadruk daarom 
nog eens dat de site van Vivaan 
belangrijk is. Je kunt op je gemak 
kijken wat voor vrijwilligerswerk 
er is en bedenken wat je wilt gaan 
doen of wat je aanspreekt. 

Verder besef ik dat vrijwilligerswerk 
niet vrijblijvend kan zijn, maar het 
geeft vaak wat meer ruimte en 
lucht dan gewoon werk placht te 
doen. Dat vind ik ook belangrijk”.

HeeScH - Het gesprek met vrijwilliger Rob Schafrat vindt plaats bij Fazanterie De Rooie Hoeve. Samen met 
één andere vrijwilliger is Rob hier actief. Al snel wordt duidelijk dat Rob, naast zijn hobby motorrijden, volop 
ruimte heeft voor vrijwilligerswerk. 

Rob Schafrat aan het knippen bij Fazanterie De Rooie Hoeve 

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

t/m woensdag 11 september bij Intratuin Veghel

20%
korting op 1 artikel naar keuze*

*   Alleen geldig tegen inlevering van deze bon bij Intratuin Veghel.  
M.u.v. blokhutten, bestrating, zakgoed grind en zand, boeken,  
bestellingen, cadeaukaarten, horeca, levende dieren, gasflessen,  
lopende (kortings) acties en aanbiedingen. 1 kortingsbon per klant.

Japanse 
theecere-
monie
HeeSWIJk-DINTHeR - In Fazan-
terie ‘de Rooie Hoeve’ in Hees-
wijk-Dinther begint het seizoen 
het einde te naderen. Zondag 8 
september wordt voor de laatste 
keer een Japanse theeceremonie 
gehouden onder leiding van een 
geisha. Dit vindt plaats in het thee-
huisje in de Japanse tuin. De geisha 
vertelt ook wat over de oude tradi-
ties en gebruiken. er is een keuze 
uit twee arrangementen. Bij het 
tweede arrangement wordt u ge-
trakteerd op een bekertje sake en 
sushi’s. U kunt zich aanmelden via 
0413-224102 liefst na 18.00 uur.
Aanvang 14.00 uur, max. tien 
deelnemers. Stoppelveldseweg 1, 
Heeswijk-Dinther

www.mooinisseroi.nl

Informeert, boeIt 
en Interesseert

zet al ruim zes jaar Nistelrode op de kaart
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ZOrG en HULp
spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112

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

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

tHUIsZOrG pAnteIn
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl

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

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

nIsteLrODe / VOrstenBOscH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
tramstraat 13
tel.: 0412-611250
spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek in Oss.
tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu

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

health, Beauty, care

Oogtraining helpt bij:
• Concentratieproblemen: dyslexie, ADHD, ADD, e.d.
• Gevolgen van: hersenbloeding, hersenletsel, whiplash, MS.
• Vermoeidheidsklachten: CVS, slaapproblemen, ME.
• Emotionele overbelasting: stress, (winter)depressie, traumaverwerking.
• Migraine, Ziekte van Ménière, wagenziekte, enz.

Oogtraining verbetert:
Concentratie, geheugen, reactievermogen, evenwicht, diepte en breed-
te zicht, oog-handcoördinatie, studieprestaties, rijvaardigheid, enz.

Adviesbureau

Reflex
Centrum voor Visuele Training

Weijen 16a - 5388 HN Nistelrode - 06-54790867 - info@abreflex.nl - www.abreflex.nl HONDSTRAAT 10 | VORSTENBOSCH | [ T ] 0413 - 34 36 74 |  [ E ] INFO@ANNELIES-AARTS.NL | [ I ] WWW.ANNELIES-AARTS.NL

from A to Beautiful

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

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

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

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

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

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

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

Direct zorg na overlijden. Dag en nacht persoonlijk bereikbaar.
www.levatio-uitvaartzorg.nl

Postadres: Hoek 5, 5275 HW Den Dungen

Marjan van de 
Groenendaal 
06 83530740
Johan Tibosch 
06 51419167
Wilma Heerkens 
06 10134352

Sint-Michielsgestel 
• Den Dungen • 
Berlicum • Middelrode 
• Nistelrode • Heeswijk-
Dinther • Heesch 
• Vorstenbosch 
• Loosbroek • Vinkel

eénjarig bestaan praktijk voor natuurgeneeskunde

Ook voor voedingsadviezen kan 
men bij haar terecht. Afgelopen 
voorjaar heeft ze een groep men-
sen begeleid bij een 6 weken du-
rende voorjaarsreiniging. 

Per individu werd bekeken welke 
voedingsadviezen geschikt waren 
en welke lichaamsgerichte behan-
delingen gedaan konden worden 

om afvalstoffen sneller kwijt te ra-
ken. 

Digiscoop
Tijdens een consult maakt ze ge-
bruik van een digiscoop, dit is een 
digitale iriscoop die op de compu-
ter wordt aangesloten, waardoor 
er opvallende tekens in het oog 
zichtbaar worden. 

Deze aanwijzingen worden voor 
de diagnose gebruikt.

Vanwege het éénjarig bestaan 
heeft zij in september de aanbie-
ding om in uw ogen te laten kij-
ken, waarbij een beknopte iris-
diagnose wordt gegeven van 30 
minuten voor slechts € 20 ,-.

nationale 
Ziekendag 
LOOSBROek - Op zondag 8 sep-
tember wil de ziekenbezoekgroep 
van de parochie extra aandacht 
schenken aan de zieken uit Loos-
broek. De ziekenbezoekgroep no-
digt alle zieken en hun familie uit 
om de H. Mis om 9.30 uur mee te 
vieren. Deze viering staat geheel 
in het teken van de Nationale Zie-
kendag en heeft als thema ‘Zonder 
elkaar is iedereen alleen’.
Na de H. Mis bent u welkom in ge-
meenschapshuis ‘De Wis’ voor een 
gezellig samenzijn onder het genot 
van ’n kopje koffie of thee.

NISTeLRODe - Op 9 september is het een jaar geleden dat Marianne van Lith haar praktijk voor natuurge-
neeskunde opende aan de Stekstraat 15, Nistelrode. Ze kijkt terug op een goed jaar waarin ze veel mensen 
heeft kunnen helpen bij hun gezondheidsklachten.

Marianne demonstreert haar digiscoop

Praktijk voor natuurgeneeskunde 
Marianne van Lith
Stekstraat 15, 5388 kS Nistelrode
0412-613091
vanlith.marianne@gmail.com

Advertorial

      Wees met uw mildheid om ons heen, o Heer, 
en bestendig het werk van onze handen.

 (Psalm 90)

Na een moeilijke tijd van loslaten, gehecht als hij was aan 
zelfstandig leven, is veel te vroeg en vrij onverwacht overleden 

onze medebroeder, broer, zwager, neef en oom

Victor van den Hurk
minderbroeder-kapucijn 

Hij werd geboren in Heesch op 16 maart 1939 en overleed in ons 
klooster te Tilburg op 29 augustus 2013. Hij was 56 jaar lid van 

de Orde en 49 jaar priester.

Victor was studentenpastor in Enschede, docent Maatschappijleer 
en Filosofie in Tilburg, pastor in het Elckerlyck-ziekenhuis in 

Helmond en de laatste jaren parttime pastor in de regio Grave.
Dat hij nu mag rusten in de vrede van de Heer van alle goeds.

www.vorstenbosch-info.nl
Informeert, boeIt en 
Interesseert
voorziet Vorstenbosch, gemeente 
Bernheze van actualiteit

Kruidenwandeling
In het voor- en najaar heeft ze een 
kruidenwandeling gegeven. Hierin 
vertelde zij welke kruiden heilzaam 
zijn en welke kruiden bruikbaar 
zijn in de keuken. De kruidenwan-
deling begon met kruidenthee en 
iets lekkers en na afloop stond er 
een kop lekkere zelfgemaakte soep 
klaar. Dat Marianne veelzijdig is op 
het gebied van de natuur blijkt ook 
uit de workshops natuurlijke huid-
verzorging en de lezingen over na-
tuurgeneeskunde en kruiden die ze 
op aanvraag verzorgd.

Voor het maken van een afspraak 
of voor de aanbieding voor een 
irisdiagnose van 30 minuten (gel-
dig in september) kunt u contact 
opnemen met:
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PrivaZorg
Den Bosch-Oss
en omstreken

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

• Client staat centraal

• Kleine teams

• Gemotiveerde professionals

Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt!

Want wat treffen we aan en wat 
moeten we doen. Neem daarbij 
het gegeven dat 80% van de on-
gevallen in de thuissituatie plaats-
vindt. Reden genoeg om je aan te 
melden voor een eHBO cursus, ge-
geven volgens de nieuwste richtlij-
nen. Leren omgaan met ongeval-
len, zelfvertrouwen krijgen voor 
het geval dat er wat gebeurt. Dit 
leer je op de cursus van eHBO ver-
eniging St. Raphaël uit Heeswijk-
Dinther-Loosbroek.

Op 24 september start weer een 
nieuwe cursus eerste Hulp Bij On-
gelukken. De opleiding wordt ge-
geven door een ervaren instructeur 
en wordt ondersteund door Lotus 
(oefengewonde). Reanimeren/
AeD en verbandleer maken deel 
uit van de cursus. Reageer snel 

want, om de kwaliteit te waarbor-
gen, hebben we maar plaats voor 
een beperkt aantal deelnemers. 
Let op, vaak vergoedt de ziekte-
kostenverzekering een gedeelte 
of zelfs alle kosten voor de cursus. 
Neem hiervoor contact op met uw 
ziektekostenverzekering. De eHBO 
cursus voldoet aan alle gestelde ei-
sen.

Naast de basiscursus eHBO organi-
seert eHBO vereniging St. Raphaël 
bij voldoende belangstelling een 
cursus reanimatie en AeD bedie-
nen. Deze opleiding duurt 2 avon-
den en wordt gegeven volgens de 
nieuwste richtlijnen van de Neder-
landse Reanimatie Raad.
Voor meer informatie en/of opga-
ve kunt u terecht bij Jenneke Beer-
ling: 0413-296206.

start eHBo-cursus 
80% van de ongevallen in de thuissituatie

HeeSWIJk-DINTHeR-LOOSBROek - Dat een ongeluk in een klein hoek-
je zit weten we allemaal. Ook maken we het allemaal mee, een kind dat 
huilt, een collega die een onhandigheid begaat en zich verwondt. Is er 
iemand die op straat nog nooit een ongeluk heeft gezien? Waarschijn-
lijk niet en allemaal zijn we in eerste instantie toch wat huiverig om te 
gaan helpen. 

kosten van de cursus: € 175,00, 
inclusief lesmateriaal en 1 jaar lid-
maatschap van eHBO vereniging 
Nistelrode. Deze kosten (en van 
alle andere cursussen) zijn meestal 
te declareren bij uw ziektekosten-
verzekering. Inschrijfgeld á € 25,00 
wordt in mindering gebracht van 
cursusgeld. Ook organiseert eHBO 
vereniging Nistelrode medio no-
vember een cursus eerste hulp aan 
kinderen (bij voldoende deelname). 
De cursusduur is 2 avonden van 3 

uur. kosten zijn € 85,00, inclusief 
lesmateriaal en 1 jaar lidmaatschap 
van eHBO vereniging Nistelrode. 
Op 1 en 8 oktober wordt een cur-
sus reanimatie en AeD bedienen 
verzorgd. kosten voor deze cur-
sus: € 60,00, inclusief lesmateriaal 
en 1 jaar lidmaatschap van eHBO 
vereniging Nistelrode. U kunt zich 
voor een of meerdere cursussen 
opgeven via het secretariaat: Lam-
bert Hendriks, 04120612555 of 
via ehbo-nistelrode@home.nl

eHBo cursussen
NISTeLRODe - EHBO vereniging Nistelrode start, bij voldoende in-
schrijvingen, in september met een cursus basis EHBO. De cursus be-
staat uit theorie en praktijk, levensreddende handelingen, inclusief re-
animatie en gebruik AED. De cursusduur is 14 avonden van elk 2 uur, 
telkens op maandagavond.

privaZorg: Thuiszorg zoals u dat wilt
“Het enige dat telt is de cliënt”

“Het belang van de cliënt staat 
voorop”, zeggen de dames. De 
cliënt is een mens die hulp nodig 
heeft. Die heeft geen boodschap 
aan dingen als zorgklasse, admi-
nistratie of andere vormen van 
bureaucratie. Daarom heeft Priva-
Zorg de zorgverlening op een ge-
heel nieuwe manier georganiseerd. 
De professionals waar PrivaZorg 
mee samenwerkt zijn zelfstandig 
en gemotiveerd en richten de zorg 
in samenspraak met u in op tijden 
die u wenst. Zij zijn gecertificeerd 
en staan ingeschreven bij een 
keurmerk voor de zorg. 

Elke situatie is anders
De cliënten van PrivaZorg zijn 

mensen die voor kortere of langere 
tijd ondersteuning en hulp nodig 
hebben. Met name bij langdurige 

zorgvragen is het belangrijk dat 
goed overwogen wordt waar en 
wanneer het beste de zorg gege-
ven kan worden. een coördinator 
bespreekt waar mantelzorg moge-
lijk is en de inrichting van de ove-
rige taken. Belangrijk is dat de zorg 
passend is. De zorgverlenende 
professionals van PrivaZorg be-
spreken met u op welke tijden de 
zorg optimaal ingezet kan worden, 
of dit nu persoonlijke verzorging of 

verpleegkundige zorg is.

Optimale ondersteuning

PrivaZorg is gespecialiseerd in ter-
minale 24-uurs zorg. Dankzij een 
team van 3 tot 5 zzp-ers, gespe-
cialiseerd in palliatieve zorg, kan in 
een vertrouwde en liefdevolle om-
geving de laatste levensfase wor-
den doorgebracht. Met de cliënt, 
de naaste(n) en de huisarts of spe-
cialist wordt nauw samengewerkt. 
Ook voor de Marokkaanse en 
Turkse gemeenschap is PrivaZorg 
de juiste partner.

OSS – PrivaZorg Den Bosch-Oss heeft een regionaal kantoor in Oss. Daar coördineren Maaike Verriet en 
Franka Verriet – van Hunnik (schoonzussen) de zorgvraag. Kwaliteit, flexibiliteit en betrokkenheid zijn sleu-
telwoorden binnen de organisatie. Daarom werken zij met zelfstandige zorgverleners. Ook ’n goede com-
municatie is onderdeel van de kwaliteit, vooral fijn als uw vaste verzorgende ziek of vertraagd is.

Franka Verriet– van Hunnik en Maaike Verriet coördineren zorgvraag en –aanbod
 Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

‘heT BeLanG Van de CLIËnT sTaaT VOOrOP’

‘Behandelen met een doel’ 

Molen Vorstenbosch in kwF stand

VORSTeNBOScH - Ieder jaar tij-
dens de collecte voor de K.W.F. 
kankerbestrijding zet Molenaar 
Jan Smolenaers de molen van 
Vorstenbosch in feesttooi met de 
vlaggen van K.W.F. in de wieken 
van de molen.

T/m zaterdag 7 september 2013 is 
de kWF collecte-week
In deze week staan 100.000 vrij-
willigers op tegen kanker om zo-
veel mogelijk geld op te halen. een 
enorme operatie die van levensbe-
lang is. Immers, hoe meer collec-
tanten geld inzamelen, hoe groter 
de opbrengst is en hoe meer geld 
er beschikbaar is voor onderzoek 
en meer genezing.

Aan bod zal komen hoe en wan-
neer reuma behandeld wordt, met 
welk doel, volgens welke richtlij-
nen, met welke kennis, etc. Wat 
kan het uiteindelijk voor een pa-
tiënt opleveren (of niet) en wat 
vraagt het van een patiënt. 
Hoe wordt ‘behandelen met een 
doel’ als visie en strategie bij het 
Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Her-
togenbosch uitgedragen (volgens 
het zogenaamde ‘Treat-to-Target’ 
behandelplan). 

De sprekers zullen uitgebreid in-
gaan op genoemd thema met dr. 
M.c.W. creemers als reumatoloog 
en drs. M.P.T. de Wit vanuit het 
patiëntenperspectief.
Datum: woensdagavond 18 sep-
tember 2013. 
Tijd: 19.00 uur (tot ca. 21.00 uur).
Locatie: Sociaal cultureel centrum 
PeRRON-3 - Hoff van Hollantlaan 
1 – Rosmalen. 
Info: Gerrit van der Zalm - 0411–
607193

BeRNHeZe - Reumapatiëntenvereniging ’s-Hertogenbosch e.o. organi-
seert op 18 september 2013 een voorlichting met als thema ‘Behande-
len met een doel’. 

Advertorial
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KBO Bernheze
kBo BeRnHeZe
Informatie en ontspanning voor elk wat wils

dr. Google in de 
spreekkamer
HeeScH - Een actueel onderwerp 
wat voor velen een belangrijke rol 
kan spelen. Wellicht dat iemand 
van onze afdeling aan deze bij-
eenkomst deelneemt en verslag 
wil uitbrengen aan bestuur. 

Misschien ontstaat zo de mogelijk-
heid om bijvoorbeeld op een ‘kof-
fieochtend’ het onderwerp in De 
Pas aan te bieden. Steeds vaker 
duikt ‘dr. Google’ op in de spreek-
kamer van huisartsen en specialis-
ten. Patiënten willen meegenomen 
worden in de beslissingen rondom 
hun zorg. Zorgverleners kijken 
soms met angst naar deze ontwik-
keling. Uit onderzoek blijkt juist 
dat patiënten betere keuzes maken 
wanneer arts en patiënt opties sa-
men bespreken. Hoe kun je dit het 
beste doen, wat werkt wel en wat 
niet? Academie Zorgbelang Bra-
bant organiseert op 12 september 
aanstaande in Tilburg een thema-
bijeenkomst over dit onderwerp. 
Interessant voor zorgvragers én 
zorgverleners.

ervaringen uit de praktijk staan aan 
de basis van deze themabijeen-
komst. Zo vertelt een ervarings-
deskundige hoe zij samen met haar 
zorgverleners beslissingen neemt 
over de zorg. Huisarts dr. Smulders 

geeft aan hoe hij gezamenlijke be-
sluitvorming in zijn eigen praktijk 
toepast en vertelt ook meer over 
hoe hij omgaat met ‘dr. Google’ in 
zijn spreekkamer. Liesbeth Meijnc-
kens, adviseur e-health, gaat ver-
der in op de rol van social media in 
de gezondheidszorg.
Ook het belang van luisteren in de 
zorg komt aan bod. Volgens co-
rine Jansen, chief Listening Office 
bij het Reshape Innovation cen-
ter, kun je door goed te luisteren 
de kwaliteit van zorg verhogen en 
angst en onzekerheid reduceren.
De Themabijeenkomst ‘Samen be-
slissen, hoe doen we dat?’ is op 12 
september van 14.00 - 17.00 uur 
in het Tweesteden Ziekenhuis in 
Tilburg. Het uitgebreide program-
ma en het aanmeldformulier vindt 
u op www.zorgbelang-brabant.nl/
samen.

Jeu de boules 
Heeswijk-dinther

HeeSWIJk-DINTHeR - Beste seni-
oren van deze mooie woonplaats, 
graag willen wij jullie er op wijzen 
dat je iedere donderdagmiddag 
jeu de boules kunt spelen. Een 
activiteit waarbij je lekker buiten 
bent, samen een spel doet en ge-
zond beweegt. En daarbij wordt 
vooral niet de gezelligheid verge-
ten.

Iedereen die een bal kan gooien 
kan het, en als je de spelregels niet 
kent, dan worden die je spelender-
wijs geleerd, door aardige mensen 
van het Dinthers Gilde.
Want daar wordt gespeeld, op de 
banen van het St. Barbara gilde, op 
het terrein achter cultureel cen-
trum Sint Servaes. Toegangsweg 
links van de pastorie.

Graag willen wij je uitnodigen om 
eens te komen kijken of mee te 
doen.
De kosten zijn n 2,50 , daarvoor 
kunt u de materialen van het gilde 
gebruiken en krijgt u een lekkere 
kop koffie of thee.
De tijden zijn van 13.30 tot 16.00 
uur.

Wij hopen u daar spoedig te ont-
vangen.

kBo Vorsten-
bosch start weer 
met een volledig 
programma
VORSTeNBOScH - De vakantie-
periode is ten einde en dat be-
tekent dat de KBO afdeling Vor-
stenbosch weer start met haar 
volledige programma. Inmiddels 
zijn de biljartliefhebbers begon-
nen met hun interne en externe 

competities en worden de kaart-
avonden druk bezocht.

Het fietsseizoen eindigt binnen-
kort, maar de wandelaars gaan 
beginnen aan het wandelseizoen. 
Ook de koersballers laten de bal 
weer koersen, zij starten op don-
derdag 3 oktober. 
er wordt maandelijks gekiend en 
de computerhoek (Rigom) en de 
cursus Picasa starten ook.

In oktober staan een aantal grotere 
evenementen op de agenda. Zo is 
er op 17 oktober een themamid-
dag over ‘Osteoporose’ gepland. 
Op 23 oktober is de najaarsmode-
show en op 30 oktober vieren we 
onze 80-plussers bijeenkomst.
De handwerkgroep gaat vrolijk 
door en de kantklosters beginnen 
weer met hun kunstwerkjes. elke 
maandagmiddag wordt er door 
de ouderen gedanst en op don-
derdagavond 7 november staat er 
voor de eerste keer zelfs een liede-
rentafel op het programma. 
Later in het jaar volgen dan nog 

de grote Sint Nicolaas- en kerst-
viering.

Dit alles is natuurlijk alleen moge-
lijk dank zij alle kBO vrijwilligers. 
Dankzij hun inzet kan het kBO be-
stuur haar leden steeds weer een 
gevarieerd programma bieden.
Wij nodigen alle Vorstenbossche 
ouderen uit om mee te doen en 
actief te blijven in het sociale leven.

kBo nistelrode 
presenteert zich 
tijdens open dag 
c.c. nesterlé
NISTeLRODe - Op zondag 8 sep-
tember houdt Cultureel Centrum 
Nesterlé een open dag. 

kBO Nistelrode zal zich in haar 
nieuwe home presenteren met een 
aantal activiteiten.
In de grote zaal zal de line dance-
groep enkele optredens verzorgen. 
De biljartclub speelt samen met 
The Winning Mood een partijtje in 
biljartzaal De Rekt.
In zaal Donzel vindt u de compu-
terhoek en in zaal Menzel is de 
handwerkgroep actief. Deze zal 
ook haar werkstukken te koop 
aanbieden.
Het kBO-bestuur heet u allen van 
harte welkom.

De komende weken wordt in elke 
dorpskern het BECO logo met krijt op 
twee plaatsen op de stoep aangebracht 
door Emveha Laser Solutions. Fotograaf 
Jan Gabriëls heeft de twee locaties  
subtiel gefotografeerd en het is aan  
jou om ze te vinden!

Elke woensdag worden de locaties van de kern 
gepubliceerd in deze krant en je hebt één week om 
de twee plekken door te geven per e-mail: actie@
bernhezerenergie.nl. Iedere week wordt uit de 
inzendingen één winnaar gekozen die een jaar lang 

lidmaatschap van BECO wint ter waarde van € 35,--. 
Dit is niet de enige winst, want leden van BECO 
kunnen flink op hun energierekening besparen én 
profiteren van o.a. het aanbod van verschillende 
zonnepanelenpakketten. 

Energiecoöperatie BECO is een lokaal initiatief van betrokken 
inwoners uit Bernheze die zich zorgen maken over de ontwik-
keling van de energiesector, omdat de fossiele brandstoffen 
opraken en de energiekosten hierdoor snel stijgen. Om BECO 
meer bekendheid te geven heeft de communicatiewerkgroep 
deze ludieke, milieuvriendelijke actie bedacht. 

en win een jaar 
 lidmaatschap!

Vind de BeCO lOgO’s

in HeesCH

BECO
actie!

doe mee
en win!

Voor meer informatie: www.bernhezerenergie.nl 
Winnaar Heeswijk-Dinther: Ben van Dijk, 

Mgr. Dubbelmanstraat 12.

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

let’s rock ’n roll!

‘‘Dit thema is niet nieuw’’, geeft 
secretaris Martien van der Wijst 
van Stichting carnaval HDL toe. 
eerder kwam dit thema al aan de 
orde toen de stichting samen met 
de koninklijke Fanfare rond de 
tafel zat, maar destijds koos men 
voor wat anders. Vorig jaar kreeg 
het thema ‘‘T is Wirreld’ de voor-
keur. ‘‘We hoefden niet lang na 
te denken want dit thema zong 
al langer rond. Het is een veelzij-
dig thema en ook wel een tikkeltje 

uitdagend.’’, vertelt Van der Wijst. 
Wat betreft de muziek is rock ’n 
roll een verrassend thema, maar 
wat betreft verkleedpartijen is met 
carnaval van alles mogelijk. 

‘‘Herleven de tijden van elvis Pre-
sley en Bill Haley zich tijdens de car-
navalsdagen in Heeswijk-Dinther 
en Loosbroek? Met ruige tieners 
en vetkuiven? Of dames met ha-
ren als suikerspinnen?’’, vraagt Van 
der Wijst zich af. ‘‘We zullen zien! 

Het is ons doel een sociaal carna-
val te organiseren waar voor ieder-
een wat te halen valt. er zijn volop 
ideeën om te gebruiken tijdens de 
optocht en de pronkzittingen. Met 
dit thema denken we genoeg stof 
te doen opwaaien om het iedereen 
naar de zin te maken.’’

Tekst: Matthijs van Lierop

HeeSWIJk-DINTHeR/LOOSBROek - De wagenbouwers kunnen aan de 
slag en iedereen kan weer gaan bedenken hoe hij of zij zich wil gaan 
verkleden. Het nieuwe carnavalsthema van 2014 voor Heeswijk-Din-
ther en Loosbroek is namelijk bekend: Rock ’n roll! 

www.mooiheesch.nl

voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit

Informeert, boeIt 
en Interesseert
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Heel veel rozijnen    roomboter geregeld weggewacht paraat

het pakje roomboter doet
Bon Fromage erbij voor 

het feestprijsje van € 1,00

WE HEBBEN 

GEBELD…
Bij aankoop van2 broden naar keuze

pakje 
Rozijnenwegge

1,50
normaal 2,20

MAANDAG T/M ZATERDAG 

OM 7.00 UUR OPEN

Bosvruchtenvlaai
10-12 personen € 12,95

tips van de bakkers:

Notenmelangevlaai
10-12 personen                 € 12,95

Witte melkbollen 

of Tarwebollen 

6 stuks voor € 1,95   € 1,95

WE HEBBEN 

GEBELD…

MAANDAG T/M ZATERDAG 

tips van de bakkers:

Notenmelangevlaai
10-12 personen                 € 12,95Notenmelangevlaai

 12,95Notenmelangevlaai

Witte melkbollen 

Tarwebollen 
stuks voor € 1,95   € 1,95

deze aanbiedingen gelden van 5-9 t/m 11-9-2013

Onze bakkers zijn toppers in het maken 
van rozijnenbrood. Die gaan dan ook
  als zoete broodjes…
        Rozijnenwegge verkopen wij als pakjes
            van 5 sneden. Extra grote sneden met  
                 extra veel rozijnen. Je blijft er van  
   smullen. Met een lik 
      roomboter erop is 
                           het feest compleet.

Want we gaan heel veel rozijnenwegge 
bakken deze week.

MAANDAG T/M ZATERDAG 

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

WE HEBBEN WE HEBBEN 

GEBELD…

WE HEBBEN 

GEBELD…
DE WEGGEWACHT

ton dielissen: ‘Ik heb begrepen dat de marathon van New York de zwaarste, maar ook de mooiste marathon is’

Bas van de Goor Foundation voor bewegen met diabetes

‘‘er zijn meer mensen met diabe-
tes dan je denkt’’, vertelt Dielissen, 
wiens 13-jarige zoon Joeri aan de 
‘verborgen ziekte’ lijdt. 
Dielissen noemt diabetes verbor-
gen omdat niemand aan de bui-
tenkant kan zien dat iemand deze 
ziekte heeft. ‘‘Mensen denken te 
makkelijk over diabetes; ‘Je kan er 
wel mee leven.’ Goed, diabetes is 
geen levensbedreigende ziekte, 
maar toch.” Dielissen zou graag 
willen dat meer mensen bewust 
worden van wat diabetes inhoudt. 
Vandaar dat de Dinthernaar op 3 
november namens de Bas van de 
Goor Foundation meedoet aan de 
marathon van New York. 

‘‘Bas van de Goor Foundation or-
ganiseert veel activiteiten voor 
mensen met diabetes. Joeri heeft 
bijvoorbeeld meegedaan aan het 
Wk voetbal tot twaalf jaar voor 
kinderen met diabetes. Ik heb ver-
volgens gevraagd aan de founda-
tion of dat ik iets terug kon doen 

en dat kon ik door mee te lopen 
met de marathon. Ik zei direct ja’’, 
vertelt Dielissen, die vervolgens 
begon met trainen en het verza-
melen van sponsorgelden.‘‘Ik heb 
flyers laten maken en ik verkoop 
flesjes water met eigen etiket.’’ 

Met het binnenhalen van spons-
orgeld zit hij op koers, maar ook 
fysiek gaat het goed met Dielissen. 
Vijf trainingen per week moeten 
er voor zorgen dat Dielissen, die 
nog nooit eerder een marathon 
liep, de finish gaat bereiken. ‘‘Ik 
kan mezelf goed focussen, dat zit 
in mijn karakter’’, vertelt Dielissen, 
die als het nodig is om 6.00 uur  
‘s morgens en dan weer om 22.00 
uur ‘s avonds aan het lopen is. 
Het uitlopen van de marathon zal 
hem wel lukken. ‘‘Als je iets wilt 
dan haal je het. Wanneer ik bles-
surevrij in New York aankom dan 
haal ik de finish!’’

Tekst: Matthijs van Lierop

heeswijk-dinther – Ton Dielissen (48) stopte tijdelijk met zaalvoet-
bal en tennis om zijn doel te bewerkstelligen: meedoen aan de mara-
thon van New York om meer bekendheid te geven aan diabetes en de 
Bas van de Goor Foundation.

Ga naar:
www.werun2changediabetes.nl/lopers
en doneer je bijdrage aan Ton Dielissen. 
Met jouw bijdrage helpt de Bas van de 
Goor Foundation de kwaliteit van leven
voor kinderen en volwassenen met 
diabetes te verbeteren door middel van 
sport en bewegen. 

Met dank voor je bijdrage!

SPONSOR TON EN STEUN ZO ALLE 
MENSEN MET DIABETES VIA DE 
BAS VAN DE GOOR FOUNDATION. 

Ton loopt de 
NewYork marathon 2013

we run
 

        to change

d
iabetes

NewYork marathon 2013NewYork marathon 2013NewYork marathon 2013NewYork marathon 2013NewYork marathon 2013NewYork marathon 2013NewYork marathon 2013NewYork marathon 2013NewYork marathon 2013NewYork marathon 2013NewYork marathon 2013

Wil je wat meer over de Bas van de Goor Foundation weten of Ton Dielissen sponsoren, 
kijk dan op: www.werun2changediabetes.nl/lopers

Rolstoeldag Horizon

De reis ging dit jaar naar het ZOO-
PARk in Overloon met 6 auto’s. 
We kwamen daar om 10.15 uur 
aan. eerst werd natuurlijk tijd ge-
maakt voor koffie en appeltaart. 
De dierentuin was in een mooi 
park en het werd genieten van de 
dieren die we te zien kregen en 
van de natuur en het geweldige 

weer. Bij de nijlpaarden aangeko-
men konden we de jongste telg 
zien, een meisje geboren in 2012 
en nu daar te zien.
Aangekomen bij de wilde honden 
was het voedertijd, leuk om te zien 
hoe dat in zijn werk gaat en wie 
er de baas is in de groep; 1 man 
en 1 vrouw. Ook voor ons was het 

etenstijd. een heerlijke koffietafel 
stond voor ons klaar en er werd 
gezellig gekletst. Daarna was het 
weer tijd om verder te gaan met 
het bekijken van de overige die-
ren en het park. Zoals altijd als het 
gezellig is vloog de tijd en moes-
ten we, nadat we eerst nog wat 
gedronken hadden, weer naar de 
uitgang. Daar werd voordat we 
weer naar huis gingen, nog eerst 
een groepsfoto gemaakt.

Het was voor iedereen een gezelli-
ge dag en we hebben erg genoten.

HeeScH – Donderdag 29 augustus beloofde het een mooie dag te wor-
den met een temperatuur van wel 24 graden. Het was de rolstoeldag 
van de Horizon. De chauffeurs gingen op weg naar de gasten, om ze om 
9.00 uur op te halen, zodat we om 9.15 uur konden vertrekken vanaf 
het kerkplein.
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HeeScH – Op 30 augustus 1963 
zijn Jo van Lent en Sjaan van Lent- 
Peufflik in het huwelijk getreden! 
Ze vonden hun geluk in Heesch. In 
1967 werd hun eerste zoon Leon 
geboren en 7 jaar later, in 1974, 
hun dochter Mirella. Jo werkte 
jaren in zijn eigen SRV wagen en 
zorgde ervoor dat heel Heesch 
voorzien werd van boodschappen.

Sjaan was zijn steun en toeverlaat. 
Ze heeft altijd meegewerkt met de 
SRV wagen. Ze zorgde ervoor dat 
bestellingen nageleverd werden en 
producten geprijsd. Daarnaast was 
ze er ook altijd voor hun kinderen! 
Nu, 50 jaar later, zijn ze nog steeds 
gelukkig samen. Ze hebben inmid-
dels 4 kleinkinderen en genieten 
van het leven. 
Zo brengen ze vele weekeinden 
door op de camping en op dins-
dag en woensdag hebben ze de 
vaste kaartavonden! Ook gaan ze 
graag met busreizen mee naar Ita-
lië, Spanje, Tsjechië, Roemenië en 
nog meer landen! Op 30 augustus 
hebben ze een leuk feest gegeven 
voor familie en vrienden, want een 
50-jarig jubileum laat je niet zo-
maar voorbijgaan!

Gouden bruidspaar Jo en sjaan van lent

Goud in Heesch; Jo en Sjaan van Lent Foto: Marcel van der Steen

Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl

Jongerenwerk/ J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van de Berg
Perry van der Wal
Sanne van Susteren
ingrid.engelbart@vivaan.nl
www.jongerenwerkbernheze.nl

Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl

Ouderenwerk
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl 

Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
Mieke Volk (MaS)
0412-474851
info@vpbernheze.nl

‘Wij staan klaar’

Voor meer informatie kunt u kijken op www.vivaan.nl 

LeerLingen Op zOeK naar 
VriJwiLLige stagepLaats

Dit schooljaar 2013-2014 zijn leerlingen van de middelbare school nog ver-
plicht een maatschappelijke stage te lopen. Deze verplichting gaat verval-
len, maar de stagemakelaars van Vivaan, de gemeentes en de scholen zijn 
nog in onderhandeling over een vervolg.

Maatschappelijke stage houdt in dat leerlingen, buiten schooltijd, vrijwilli-
gerswerk doen bij een vrijwilligersorganisatie in de buurt. Deze stage mag 
overal gelopen worden waar vrijwilligers werkzaam zijn. Dit vrijwilligers-
werk kan een wekelijks terugkerende klus zijn, maar ook een korte klus, bij 
bijvoorbeeld een evenement. Maar wel gedurende 30 uur, bij 1 of meerdere 
klussen. Vaak gebeurt dit in het 3e jaar. Leerlingen vinden deze stage door 
te zoeken op de vacaturebank op www.mas4jou.nl. 

Vrijwilligersorganisaties, 
die plek hebben voor 
jongeren om kennis te 
laten maken met vrijwil-
ligerswerk, kunnen zich 
aanmelden op de web-
site: www.mas4jou.nl en 
daar hun leuke vacature 

plaatsen. U kunt zelf aangeven hoeveel leerlingen u kunt plaatsen. Deze 
vacatures worden extra onder de aandacht gebracht bij de leerlingen, maar 
vol=vol.

Op 23 september 2013 vindt er van 15.00 ot 18.00 uur een stagemarkt plaats 
in het gemeentehuis in Oss. Op de MaS-markt worden stagebieders gekop-
peld aan leerlingen van de scholen in Oss en Heesch die een stage zoeken. 
Ook hier kunt u als organisatie aan deelnemen.

Wilt u meer informatie over de maatschappelijke stages, hulp bij de web-
site www.mas4jou.nl of aanmelden voor de MaS-markt? Neem dan contact 
op met Mieke Volk-Pepers, mieke.pepers@vivaan.nl of 06-14342435.

Begrensd kansen 
Bieden! 
HeeScH – Mijn naam is Perry vd Wal, 31 jaar en 5 jaar jon-
gerenwerker in de gemeente Bernheze. Als sociaal werker/
jongerenwerker ben ik regelmatig op straat te vinden, maar 
ook op jongerencentrum Checkpoint in Heesch. Daarnaast 
probeer ik via Facebook en Twitter in contact te blijven met 
veel jongeren. In deze tijd van crisis proberen wij, als soci-
aal werkers van Stichting Vivaan, extra aandacht en onder-
steuning te geven aan kwetsbare mensen, waaronder ook 
jongeren. Wij vinden het belangrijk dat jongeren, die geen 
werk en/of school hebben, toch hun weg weten te vinden. 

Hoe ga je om met het gedrag van jongeren? Wanneer geef 
je jongeren de ruimte en wanneer trap je op de rem of treed 
je corrigerend op? Wat moet je doen in welke situatie? 

Adviseurs van de straat
Sociaal werkers werken ook op straat met jongeren. Wij 
zoeken jongeren op. Ook jongeren waar anderen moeilijk 

contact mee krijgen. We zijn adviseurs van de straat. 
Maar ook u kunt iets doen! 
Als u jongeren voor de deur heeft staan, of u ziet ze ergens 
op een plek hangen, bedenk dan dat het altijd fijn is als 
iemand u positief benadert. Daarnaast kunt u overlast heb-
ben van jongeren. Probeer zo positief mogelijk met hen in 
gesprek te gaan. Mocht u daarbij hulp nodig hebben en niet 
meteen de politie willen bellen, dan staan wij graag voor 
u klaar. 

Wij gaan graag in gesprek met u en de jongeren! 
Mocht u in contact willen komen met mij, check: Perry van 
der Wal, facebook of bel 06-45740756. 

‘Wij vinden het belangrijk dat jongeren 
die geen werk/school hebben, toch hun 
weg weten te vinden’

PERRY VAN DE WAL

 

Adriaan heeft altijd de kost ver-
diend met metselen en heeft me-
nig huis gebouwd en verbouwd. 
Sjan zorgde voor het huishouden 

en als hobby geeft ze Tupperware 
party’s. Ze hebben 3 zonen Jes, Je-
roen en Armandt, en daarbij ook 
nog 8 kleinkinderen.

Gouden bruidspaar 
Adriaan en sjan Voets
HeeSWIJk-DINTHeR - Op 29 augustus 1963 zijn Sjan Heerkens en 
Adriaan Voets in het huwelijksbootje gestapt. De eerste jaren van hun 
huwelijk woonden ze in Den Dungen, daar is Adriaan geboren. Enkele 
jaren later zijn ze verhuisd naar Dinther (geboorteplaats van Sjan) naar 
de Eikenhoek. En nu wonen ze al een hele tijd in de Schoolstraat in 
Dinther.

Meldactie ‘Zorg naar gemeenten’
krijgt u thuis zorg of ondersteuning of bent u mantelzorger? Dan kunt u helpen om deze zorg te verbeteren. Want u weet als geen ander wat er nodig is. en u 
weet het beste wat u wel en niet van mantelzorgers mag verwachten. Meld daarom uw ervaringen. Vul de vragenlijst in via www.zorgnaargemeenten.nl Het 
kost u slechts 10 tot 15 minuten. Wilt u uw ervaringen liever telefonisch doorgeven? Bel dan 030-29 16 777, maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur 
(normaal gesprekstarief). U kunt tot 4 oktober 2013 reageren. Meer informatie op www.bernheze.org.
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Dat was even schrikken voor de 
collega’s van Ron, die zijn 50ste 
verjaardag combineerde met zijn 
25-jarige jubileum bij Jumbocon-
current Albert Heijn. Boven de in-
gang van lokale feestlocatie De To-
ren hing namelijk een grote banner 
van de Jumbo. ‘Jumbo feliciteert 
Ron met zijn 25-jarige jubileum bij 
AH’, las de tekst, geprint op het ty-
perende geel van de supermarkt-
keten. De banner is in samenwer-
king met enkele familieleden tot 
stand gekomen.
 
‘Ik weet niet of ze dit wel zo leuk 
vinden’, was de reactie van de Al-
bert Heijn-veteraan. Toch kon hij 
er de humor wel van inzien. Ook 
de collega’s zijn gewoon naar bin-
nen gegaan en het heeft verder 
geen invloed gehad op de avond, 
die zeer geslaagd leek te zijn.

op 7 en 8 september in de tuinen van 
Appeltern de FeelGood Garden dagen!

Tijdens de FeelGood Garden dagen 
kunnen bezoekers van De Tuinen 
van Appeltern naast de lezingen 
en rondleidingen er ook wichel-
roede lopen, een Feng Shui work-
shop volgen en het FeelGood Plein 
bezoeken. Op dit FeelGood Plein 
vindt u een plantenmarkt met 
onder andere persoonsgebonden 
beplanting, mineralen, versteend 
hout en Flowform waterelemen-
ten. 
Hier zijn wederom gespecialiseer-
de FeelGood Garden ontwerpers 
aanwezig die uitleg geven over de 
energetische tuin. Ook is er een 
stand van Helicon bedrijfsopleidin-
gen met uitleg over de studie ‘Vak-
bekwaam Ontwerper FeelGood 
Garden’. 
In je eigen tuin je goed voelen, er 
kunnen genieten en ontspannen. 

Dat is het idee achter een Feel-
Good Garden. Volgens Wim Lips 
wordt een tuin aangelegd vanuit 
de opvatting dat energie en stra-
ling de belangrijkste elementen zijn 
voor het bepalen van de sfeer in de 
tuin. Wanneer er disharmonie in 
de tuin is, dan kun je deze terug-

dringen of zelfs uitsluiten door in 
het ontwerp de juiste vormen, ma-
terialen en planten te gebruiken en 
hiermee een zo krachtig mogelijke 
harmonie creëren. Zo ontstaat een 
tuin die goed voelt, goed groeit 
en waarin het goed toeven is. Het 

concept wordt aangeboden als een 
‘Feel Good Garden’. Het ontwer-
pen van een energetische tuin is 
een gevoelskwestie. 
Wilt u weten of een energeti-
sche tuin ook iets voor u is en 
bent u nieuwsgierig geworden? 
U bent van harte welkom in De 

Tuinen van Appeltern op 7 en 8 
september. Voor meer informa-
tie over De Tuinen van Appeltern 
en toegangsprijzen zie www.ap-
peltern.nl of voor meer informa-
tie over energetische tuinen op 
www.feelgoodgarden.nl. 

NISTeLRODe - In het weekend van 7 en 8 september komt ecotherapeut Wim Lips samen met een team van 
FeelGood Garden specialisten naar Appeltern. Wim ontwerpt en realiseert energetische tuinen en maakt zich 
sterk om het concept FeelGood Garden uit te dragen. Zij organiseren daarom speciaal een weekend in De 
Tuinen van Appeltern om bezoekers en geïnteresseerden kennis te laten maken met dit concept. Op de 15 
à 20 bestaande FeelGood ervaringsplekken in het park laten Wim en zijn team u de positieve en negatieve 
invloeden ervaren.

Onderweg ontmoette ze er de 
kinderen van haar school, die in 
groepjes op zoek waren naar vos-
sen. Deze vossen waren de leer-
krachten van Het Mozaïek, die 
verkleed als wielrenner, schilder, 
opa, campinggast, straatmuzikant 
of zwerver overal op de route ver-
dekt stonden opgesteld. Onder-
weg was er een ijsje voor de jeugd.
Na afloop van de vossenjacht reed 
Ivonne de Vrind door een haag 
van kinderen een feestelijk versierd 
speelplein op. 

Daar boden de leerlingen haar een 
cadeau aan, een fotoboek van ze-
ven jaren Mozaïek. Nog éénmaal 
zongen de bijna 280 kinderen voor 
hun directeur uit volle borst het 
schoollied: ‘Het Mozaïek is te gek’. 
“Afscheid nemen is niet fijn, daar 
wordt ik een beetje verdrietig van, 
want het Mozaïek is écht te gek.

Ik ben trots en blij dat ik hier zeven 
jaar mocht zijn”, vertelde Ivonne 
de Vrind. Van haar kregen de kin-
deren allemaal een presentje en 
voor de school had De Vrind twee 
voetballen, die ondertekend waren 
door Ruud van Nistelrooy, in petto.

Na afloop was er een drukbe-
zochte receptie voor de scheidend 
directeur, waarbij genodigden, 
waaronder heel veel ouders, De 
Vrind de hand schudde. 

De Vrind was afgelopen zeven jaar 
directeur op de Heeswijkse school 
en bekleedt per 1 september de 
functie van stafdirecteur bij Stich-
ting Leijestroom in Vught. 

Afscheid directeur 
Het Mozaïek
HeeSWIJk-DINTHeR - Basisschool Het Mozaïek in Heeswijk-Dinther 
nam donderdag afscheid van haar directeur Ivonne de Vrind. Gezeten 
in een fietstaxi en met algemeen directeur van SKPO Novum, Gerard 
van Bergen als chauffeur, reed de scheidend schoolleider door de Hees-
wijkse straten. 

Ivonne de Vrind reed door een haag van kinderen 
 Tekst en foto: Peter van de Steen

Monique van de Ven 06-11450588
Carlijn van der Steijn 06-14641195

info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl

creatieve
oplossingen
Buro Tweevoud is een 
full-service reclamebureau
vol van ideeën en creativiteit.

Wij adviseren, ontwerpen 
en ontwikkelen.

ludieke actie Jumbo voor
medewerker Albert Heijn
HeeSWIJk-DINTHeR – De lokale Jumbo heeft naar aanleiding van een 
25-jarig jubileum van een AH-medewerker een groot spandoek ge-
maakt, waarmee ze de man op ludieke wijze feliciteerden.

Ron 

Advertorial

‘Met een stand van Helicon: studie 
vakbekwaam ontwerper FeelGood Garden’

FeelGood Garden
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mooi & in de streek

in de streek

Accommodatie: Palmenweg 5
Nistelrode - T. (06) 22 50 93 14
www.losdoorhetbos.nl

* Tevens regelen wij
voor u een barbeque, 
gourmet of tapas naar 
wens.

Leuk voor:
- Familiefeest
- Buurtvereniging
- Teambuiliding
- Personeelsfeest
- Vriendengroepen
- Kinderfeestje
- Verjaardag
- Enz.

De moord op Sjaak
Mister X (wie is de mol)

Los door het bosLos door het bos

“Het ritme van het paard” www.EquiZenz.nl

Equi
Zenz

Activiteiten stal EquiZenz

Zevenmorgenstraat 2
5406 WC Uden
06-212 503 62

info@equizenz.nl

‘los door het bos’foto fiets, geeft korting

Los door het bos verzorgt voor 
u leuke GPS-tochten in een 
prachtig en uniek natuurge-
bied: De Maashorst. De toch-
ten ‘Moord op Sjaak’ en ‘Mis-
ter X’ (wie is de mol?) zijn van 
begin tot eind spannend!

We hebben nu ook een nieuwe 
tocht ‘Op jacht’. Dit is een snel-
le, leuke tocht van ongeveer 
2,5 uur door de bossen. Door 
middel van verborgen codes, 
zowel in het natuurgebied, als 
via het internet op je mobiele 
telefoon, moet je als groep van 
punt naar punt je weg vinden. 
Welke groep gaat het eerste fi-
nishen? 
(Per groep is daarvoor een gsm 

met voldoende internet- en of 
beltegoed noodzakelijk).

Al onze tochten zijn uit te brei-
den met een BBQ of een heer-
lijk buffet.
Op onze accommodatie heb-
ben wij hiervoor alle mogelijk-
heden, inclusief een overdekt 
terras. We kunnen groepen van 
4 tot 100 personen ontvangen, 
dus een tocht in combinatie 
met een hapje en drankje is 
ook zeer geschikt voor uw fa-
miliedag, (kinder) verjaardag of 
personeelsuitje. Jong tot oud 
heeft bij ons een gezellige, ac-
tieve dag, en de tochten zijn 
zelfs met een scootmobiel af te 
leggen!

NISTeLRODe - ‘Los door het bos’ heeft sinds kort één fiets her 
en der door Nistelrode staan, met daarop onze reclame. Ziet u 
de fiets, maak er dan een foto van: 1 foto is al goed voor 2% 
korting op een van onze tochten. Indien u de fiets op 5 verschil-
lende locaties heeft gefotografeerd krijgt u zelfs 10% korting 
(maximaal)! Boek nu, dan hebt u nog tijd om te sparen voor 
de spannende tocht die u met ons gaat maken, want deze actie 
loopt tot en met 31 mei 2014.

lunch
diner
borrel
terras
feestje

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

open ma t/m zo van 10.00 tot 23.00 uur

www.bomenpark.nl

ScHIJNDeL - Met vlinderkenner 
Joep Steur uit Heeswijk-Dinther 
op zoek naar nachtvlinders in 
Heempark De Blèkert in Schijndel

Als je iemand vraagt om wat vlin-
ders te noemen komen er als reac-
tie vaak alleen maar dagvlinderna-
men tevoorschijn zoals koolwitje, 
Dagpauwoog, koninginnenpage 
of blauwtje. 
Toch zijn er heel veel meer nacht-
vlinders dan dagvlinders, meer 
dan 40 keer zoveel soorten zelfs. 
Nachtvlinders krijg je alleen veel 

minder te zien en je moet er wel 
wat voor doen.

Op vrijdagavond 6 september 
neemt vlinderkenner Joep Steur 
belangstellenden mee voor een 
spannend experiment om nacht-
vlinders te ontdekken met behulp 
van lakens en vlinderlampen (ook 
voor kinderen). 
Start om 22.00 uur bij Heempark 
De Blèkert, Beemdstraat 60 in 
Schijndel.
Deze activiteit is gratis en duurt 
ongeveer 2 uur.

op zoek naar nachtvlinders

Voor alle info, check onze website: www.losdoorhetbos.nl of bel René: 06-22509314.
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cOLOFOn

• eetcafé ‘t Pumpke
• de kriekeput 
• Los door het bos
• Bomenpark
• hB Foods
• equiZenz

• BecO
• G.hermes houtbewerking
• Van Bakel eco
• Van der wijst kleinvak
• sun & wind energie

• Van schayk VOF
• Orangerie Van tilburg
• rivez Assurantiën &
 risicobeheer BV
• wVe schilderwerk
• V.O.F. van Berloo
• compufix
• Axzent haarmode
• M. Geurts grondwerken
• Financieel centrum heesch

• BBQenzo.nl
• deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• tuinhuistotaalmarkt.nl
• raamdecoratie
  totaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

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

Bij Beeldig, unieke met de hand 
gemaakte armbandjes 

van € 5,- tot € 20,-.

Leuk te combineren of 
wikkel ze rond je arm.

Bij de pastorie van Nistelrode.

Beeldig - 0412 463181 - Nistelrode - www.beeldig.biz

HOT, HOT, HOT
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

nova Zembla in drive-in loosbroek van Zlto
LOOSBROek – een succesvolle primeur voor de organisatie die, naast de vele enthousiaste bezoekers, ook enkele VIP leden kon verwelkomen zoals de cabaretier Mark van 
de Veerdonk. kijkt hij meestal naar het publiek terwijl hij er de meest absurde anekdotes en snelle oneliners uitgooit, deze keer mocht hij zelf achterover in de VIP tractor. De 
mooie film Nova Zembla kon op het megascherm goed gevolgd worden. 

Fietstocht ‘Zoek de verbinding’ 
Drie natuurbruggen op De Maashorst, wat gebeurt daar allemaal?

ecoduct Herperduin (over de 
A50) verbindt natuurgebied ’t 
Mun (zuidzijde) en Herperduin 
(noordzijde). Dit ecoduct krijgt 
een breedte van 40 meter. 

ecoduct Maashorst (over de 
N324) verbindt de natuurge-
bieden Maashorst (zuidzijde) en 
ecologische verbindingszone ’t 
Mun (noordzijde). Het ecoduct 

wordt 40 meter breed. er komt 
een recreatieve oversteekmoge-
lijkheid voor fietsers en voetgan-
gers over het ecoduct zonder dat 
er sprake is van verstoring op het 
ecoduct zelf. De natuurbeheren-
de organisaties Staatsbosbeheer 
en Brabants Landschap gaan de 
ecoducten beheren.
Onder leiding van deskundige 
IVN natuurgidsen maakt u een 
mooie tocht over De Maashorst 
en gaat u een kijkje nemen bij 
deze verbindingen. Hiermee is 
De Maashorst het grootste aan-
eengesloten natuurgebied van 
Noord Brabant!

Op zondag 8 september wordt 
om 10.30 uur gestart.
In het natuurcentrum is een klei-
ne tentoonstelling ingericht met 
informatie over de bouw en de 

achtergrond van de natuurbrug-
gen.

Hierna wordt er per fiets vertrok-
ken onder leiding van deskundige 
natuurgidsen.
Onderweg wordt een aantal ke-
ren afgestapt en aanvullende in-
formatie gegeven.

Omstreeks 13.00 uur bent u weer 
terug bij het Natuurcentrum.
een boeiende tocht waarin u er-
vaart hoe de aanleg van natuur-
bruggen versnipperde gebieden 
weer met elkaar verbindt.

kosten € 2,50 volwassenen. 
kinderen € 1,50.

Opgeven gewenst aan de balie of: 
www.natuurcentrumdemaashorst.
nl

Natuurcentrum De Maashorst organiseert op zondag 8 september een fietstocht naar de nieuwe natuurbruggen en de reeds bestaande. Het 
al enkele jaren bestaande Ecoduct Slabroek (over de A50) verbindt natuurgebied De Maashorst met natuurgebied Bedaf/Nistelrode.

onverwacht genieten
Een doodlopende 
straat, het Poeskespad
Het ziet er niet echt 
uitnodigend uit om 
deze weg in te fietsen. 
Wat niet iedereen 
weet, u wordt  
beloond indien u zich 
niets aantrekt van het 
bord ‘doodlopende 
straat’. 
een prachtig fietsgebied waar u kunt genieten van de schapen en de bossen, tegen 
de Bedafse bergen aan. Vanuit Vorstenbosch bij De Riethoeve het Lendesgat/
Brakkensedijk op. Vanuit Nistelrode de Achterstraat/Piet Geersdijk op. 
een mooi stukske natuur aan de rand van Bernheze.
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InformatIe
 voor de

Kernen

recHt 
dicHtbij….

De toenmalige directeur van de toezichthouder voor energiebedrijven 
zei eens tegen mij dat hij zijn medewerkers adviseerde om zelf eens 
van energiebedrijf te wisselen. Niet om een voordeeltje te halen bij de 
tarieven, maar om eens te ontdekken wat je allemaal tegenkomt en wat 
er zoal mis kan gaan bij zo’n switch. 

Als advocaat ben ik de hele dag bezig om problemen van anderen op 
te lossen. Dat is mooi werk; je moet daarbij betrokken zijn en toch met 
een beetje afstand kijken, want dan werkt het beter.

Dezer dagen merkte ik dat weer eens zelf; ik had een aantal 
bestellingen gedaan bij diverse leveranciers. Veel gaat tegenwoordig 
via het internet en dan komt er zo’n bus met spullen voorrijden. 
(Binnen 24 uur! Beloofd!) Als het goed is. Nou, dat was dus niet zo. 
Spullen werden: gebrekkig (o, wordt nageleverd!), kapot (o, dat komt 
nooit voor!) en niet (o, ehhh….tja) geleverd.

U begrijpt: ik heb al m’n sociale vaardigheden, geduld en regelkracht 
moeten gebruiken om een en ander weer in het spoor te krijgen. Dat 
begint nu te lukken, geloof ik. Maar ik heb heel wat energie eraan 
verloren en ben af en toe flink boos geweest. 

Het was wel eens goed om zelf weer eens een probleem te hebben (al 
is het dan maar van deze aard, er zijn wel ergere dingen) dan merk je 
welke emoties er bij geschillen onmiddellijk een rol gaan spelen. En 
dan merk je ook dat je soms maar eens even iemand anders moet laten 
meekijken.

Als u tegen conflicten met uw leveranciers oploopt, dan moet u maar 
contact met me opnemen, dan hebben we het over de beste aanpak.
(Eerlijk gezegd: er ging ook wel iets goed: de teaktafel uit Oss kwam op 
tijd en heel aan en is ook nog eens netjes gemonteerd.) 

rhaakmeester@liebrandruijsadvocaten.nl mob: 06 11 72 70 28

Column

Iedere maandag tussen 19.00 en 20.30 uur zijn wij aanwezig op 
Kerkstraat 2A in Heesch voor ons gratis inloopspreekuur, bij 
het kantoor van notaris Groeneweg.

Heeft u ook moeite om rond te komen? 
Neem dan contact op met Optimisd, de sociale 
dienst van de gemeenten Bernheze, Schijndel, 
Sint Michielsgestel en Veghel.

Frisselsteinstraat 6, Veghel
telefoon: (0413) 75 03 90
info@optimisd.nl  
www.optimisd.nl  

Dankzij de bijzondere bijstand 

kunnen wij een 
vergoeding krijgen voor 
onze medische kosten

Uw woon-
belangen
centraal!

Graafsebaan 31 Heesch
 06-2909 9005

onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl

Adviseur 
Ruimtelijke Ordening

Gevaren Schaliegas
Uit verschillende onderzoeken 
blijkt dat deze manier van gaswin-
ning ernstige gevolgen kan heb-
ben voor de veiligheid, de gezond-
heid en het milieu:

1. er worden chemicaliën gebruikt, 
waarvan de samenstelling een 
bedrijfsgeheim is. een deel van 
de chemicaliën blijft voor altijd 
achter in de gebarsten schaliela-
gen;

2. er kunnen schadelijke hoeveel-
heden van het giftige broeikas-

gas methaan in de atmosfeer 
terechtkomen (tot 17 keer de 
maximaal toegestane waarde);

3. er kan radiumhoudend (licht 
radioactief) afvalwater vrijko-
men, dat de voedselketen kan 
besmetten. Dit volgt uit een 
onderzoek van het Amerikaanse 
milieuagentschap ePA.

Brief
Naar aanleiding van onder an-
dere een ontvangen brief van de 
Brabantse Milieufederatie werd in 
Bernheze officieel het standpunt 

ingenomen schaliegaswinning 
niet toe te staan. Dit is op 8 no-
vember 2011 aan de Minister van 
economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie kenbaar gemaakt. Het 
bericht werd in afschrift verstuurd 
aan het Ministerie van Infrastruc-
tuur en Milieu, de provincie Noord-
Brabant, Brabant Water N.V. en de 
Brabantse Milieufederatie. 

Zo zijn alle mogelijke betrokkenen 
op de hoogte. Bernheze was al 
vroeg een baken in de strijd tegen 
schaliegasboringen.

SP: Bernheze is schaliegasvrij!

BeRNHeZe - Steeds vaker lezen we over proefboren naar schaliegas in Brabant. 
De SP Bernheze zag de problematiek al lang aankomen. Op 8 november 2011 
heeft de gemeente Bernheze middels een persbericht laten weten geen boringen 
naar schaliegas toe te staan. De veiligheid, volksgezondheid en het milieu gaan 
voor. Daar neem je geen onnodige risico’s mee. Er zijn ruim voldoende alterna-
tieven.

Cor van Erp, Raadslid SP

De Orangerie feliciteert Rian en Heidi 
van Bernheze Media met de nominatie 
voor ‘Jonge Ondernemer Bernheze 
2013’ en Mart en Helma van Hanenberg 
Materieel BV met de nominatie 
voor ‘Ondernemer Bernheze 2013’.

duurzame 
Roadshow 

BeRNHeZe - Zaterdag 14 sep-
tember 2013 organiseert ge-
meente Bernheze de Roadshow 
Duurzaam Wonen, een energie-
markt midden in Nistelrode (bij 
Nesterlé). 

De hele dag kunnen inwoners 
en ondernemers zich vergapen 
aan de nieuwste ontwikkelingen 
op het gebied van energiebe-
sparing, zonne-energie en duur-
zame voertuigen. Lokale en re-
gionale bedrijven staan klaar om 
u te adviseren over het verbete-
ren van uw wooncomfort, het 
vergroten van uw huishoudbud-
get en een bijdrage te leveren 
aan een groenere leefomgeving. 
Mocht uw bedrijf niet kunnen 
ontbreken op deze Roadshow, 
dan kunt u zich aanmelden bij 
TeVI (0412-63 53 97), de Hee-
sche onderneming die de road-
show in opdracht van de ge-
meente Bernheze organiseert.

lunenburg 
teenage 12+ 

Lunenburg Teenage 12+ is dé teen-
ageparty van Brabant waar je lek-
ker kan dansen, chillen en feesten! 
De feesten zijn helemaal alcoholvrij 
en goed geregeld (belangrijk voor 
je ouders).
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‘Het nieuwe winkelen’
www.centrumheesch.nl

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

€ 50 cadeau 
bij onze

betaalrekening!*
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App voor Mobiel 
Bankieren

Internet Bankieren

iDEAL

Open een voordelige
betaalrekening en krijg:

€ 50 op uw RegioBank 
spaarrekening

Een Adviseur die u kent

Persoonlijk advies

Wereldpas

Nu met  gratis Mobiel Bankieren 
app.

Van Heck Assurantiën
't Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl

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

Rivez Assurantiën 
& Risicobeheer
Laar 16, 5388 He Nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

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

Toen ik las dat onlangs een begin 
is gemaakt met de bouw van 6 pa-
tiobungalows van het cPO project 
aan het Toniesplein te Nistelrode , 
dacht ik ook alleen maar… einde-
lijk.

Op 24 maart 2011 organiseerden 
wij hierover in Nistelrode al een 

informatieavond, welke door een 
50-tal personen werd bezocht. Ik 
hield de betrokkenen oprecht voor 
dat bij de gemeente alle seinen op 
groen stonden en dat een start 
direct na de zomervakantie 2011 
mogelijk zou zijn.

Bij een compliment voor de 5 fa-

milies, welke niet hebben opge-
geven en zich door de ambtelijke 
kluwen heen hebben geworsteld 
en nu bijna twee en een half jaar 
later dan door mij verwacht aan 
de slag kunnen, past mijn excuus 
dat het allemaal zo gruwelijk lang 
heeft geduurd. Want ook ik maak 
deel uit van dat systeem. 

Bernheze Solidair: eindelijk, we 
kunnen verder

BeRNHeZe - Hoe dikwijls verzuchten wij niet dat we eindelijk verder kunnen 
nadat we bericht van de landelijke overheid, provincie of gemeente hebben ge-
kregen van goedkeuring. 

Gerard van Dijk, Fractievoorzitter Bernheze Solidair

centrum van Heesch volop in beweging

Werkgroep Ambiance, Inrichting 
en Verkeer gaat nadenken over 
het welkom-gevoel in het cen-
trum; een welkomstbord, hanging 
baskets, bankjes... er zullen diverse 
ideeën worden geopperd om het 
centrum aantrekkelijk en sfeervol 
te maken voor de bezoekers.

Het Nieuwe Winkelen
Stichting centrum Management 
Heesch heeft een nieuwe werk-
groep opgericht: Het Nieuwe 
Winkelen. De laatste jaren is het 
koop- en winkelgedrag van consu-

menten ingrijpend veranderd. Het 
opvallendst daarbij is dat de consu-
ment tijdens het koopproces, naast 
de fysieke winkel, steeds meer ge-
bruik maakt van andere kanalen, 
zoals internet en mobiele telefonie. 
een aantal ontwikkelingen speelt 
hierbij dus een rol. 
consumenten zijn mobiel bereik-
baar (mobiel). 
Zij staan in contact met hun vrien-
den (sociaal). Bovendien zijn ze, 
doordat ze een mobiele telefoon 
hebben, te lokaliseren (lokaal). een 
consument combineert deze drie 

ontwikkelingen: Het Nieuwe Win-
kelen.
Dat heeft gevolgen voor hoe de 
ondernemer zaken doet. Samen 
met alle ondernemers een ant-
woord vinden op dit veranderende 
consumentengedrag is de opzet 
van Het Nieuwe Winkelen.  

Alle centrum Ondernemers heb-
ben een uitnodiging ontvangen 
voor een eerste informatieve bij-
eenkomst. Ook de openstelling op 
zondag wordt tijdens deze bijeen-
komst besproken.

heesch – Letterlijk en figuurlijk; we volgen de herinrichting van het centrum op de voet en de vorderingen 
lopen gestaag. De eerste contouren van ‘het nieuwe centrum’ zijn reeds zichtbaar. Een ieder heeft zijn weg 
gevonden hoe de Schoonstraat tijdelijk te ontwijken en de betrokkenen zijn positief gestemd: IPB Bernheze 
heeft - conform wens - in het bijzonder intensief contact met de Gemeente over de herinrichting.

Bezwaar bushalte bij 
Van tilburg

De Dorpsraad is al enige tijd met 
de gemeente in overleg over de 
verkeerssituatie in Nistelrode. Met 
name de verkeersveiligheid en leef-
baarheid op Weijen en Laar zijn een 
zorgpunt. 
Dat is niet nieuw. Al in 2009 nam 
de gemeenteraad om die reden een 
amendement aan waarin het colle-
ge werd gevraagd een visie op het 
verkeer door de kern te ontwikke-
len en alternatieve verkeersafwik-
keling te bestuderen. 
Het destijds voorliggende verkeers-
circulatieplan bood namelijk on-
voldoende garantie hiervoor. De 
Dorpsraad heeft de ontwikkeling 
rond Nesterlé en Jumbo aangegre-
pen om de gemeente te stimuleren 
om met een dergelijke visie te ko-
men. Ook de commissies Ruimte-
lijke-  en Milieuzaken spraken bij 
deze plannen hun zorg nogmaals 

uit. De Dorpsraad is voorstander 
van een totaalplan voordat er al-
lerlei losse maatregelen worden ge-
troffen, iets wat in feite de raad ook 
voorstond. 
De gemeente heeft een aantal on-
derzoeken uitgevoerd. Zo is er een 
parkeeronderzoek verricht en is de 
hoeveelheid auto’s geteld en zijn de 
snelheden gemeten. Deze onder-
zoeksgegevens zijn door een extern 
bureau gebruikt voor de ontwik-
keling van een mogelijke visie op 
de inrichting van Laar. Deze studie 
is echter nog niet vastgesteld. Te-
vens heeft de Dorpsraad in samen-
werking met de gemeente over de 
verkeersproblematiek een informa-
tie-avond belegd, welke druk is be-
zocht. 
enkele dagen na deze informatie-
avond werden we onaangenaam 
verrast door de mededeling van 
wethouder Wijdeven dat er een 
bushalte én een zebrapad bij de 
ingang van Van Tilburg zouden 
worden aangelegd. Op de infor-
matieavond was door wethouder 

Wijdeven hierover echter met geen 
woord gerept. De bushalte zou ter 
hoogte van Jacobs&Jacobs moeten 
komen. een locatie die volgens de 
Dorpsraad niet gunstig is voor de 
verkeersveiligheid. er staan dan 
bussen stil op de rijbaan vlak bij de 
kruising met de Heuvelstraat. en 
pal naast de bushalte zou het ze-
brapad komen te liggen. 
De Dorpsraad heeft daarom be-
zwaar gemaakt tegen het verkeers-
besluit. Ook de politie heeft over dit 
plan een negatief advies gegeven. 
De dorpsraad heeft haar argumen-
ten bij de commissie voor bezwaar 
en beroep nader toegelicht, waar-
onder tevens de nabije aanwezig-
heid van de bushaltes op Weijen en 
bij Laarstede. De Dorpsraad vindt 
het nut en de noodzaak van de bus-
halte niet opwegen tegenover de 
toename van de verkeersonveilig-

heid op dit zeer smalle weggedeelte 
van Laar. De gemeente gaf te ken-
nen het zebrapad pas aan te leggen 
ná realisatie van de bouwplannen 
bij Van Tilburg.
De commissie gaf geen inhoudelijk 
oordeel over de veiligheidsaspecten 
van de bushalte en verklaarde de 
bezwaren van de Dorpsraad onge-
grond. Het college heeft het advies 
van de commissie overgenomen en 
een definitief verkeersbesluit geno-
men. Daarin meldt het college dat 
ze het zebrapad toch gaat aanleg-
gen vanwege een door de gemeen-
teraad aangenomen motie van de 
cDA-fractie. 
De weinig consistente communi-
catie en de weinig transparante 
handelswijze van de gemeente zijn 
wellicht redenen voor een succes-
vol beroep bij de rechtbank. ech-
ter de Dorpsraad kiest er voor om 
deze juridische procedure tegen de 
gemeente niet te starten omdat zij 
vreest voor een aantasting van een 
constructief overleg in de toekomst.
www.dorpsraadnistelrode.nl

NISTeLRODe - Zoals wellicht bij u bekend heeft de Dorpsraad bezwaar 
aangetekend tegen het plan om bij Van Tilburg een bushalte aan te leg-
gen. Hieronder willen wij u informeren over onze motieven. 

Verkoop nieuwbouwwoningen 
narcisveld start binnenkort
HeeScH - Er worden in het pro-
ject Hildebrandstraat in vier fases 
46 betaalbare koopwoningen ge-
bouwd, te beginnen op het Nar-
cisveld.

Voor de nieuwbouw van de koop-
woningen in dit project is een ont-
werpwedstrijd uitgeschreven. Deze 
wedstrijd is gewonnen door Jansen 
Bouwontwikkeling uit Wijchen. 
Daarnaast realiseert Mooiland er 
nog eens 10 huurwoningen.

Verkoop
Over ongeveer vijf weken start de 
verkoop van de koopwoningen. 
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Bernheze Ma-
kelaars, telefoon 0413-24 38 18, 
e-mail info@bernheze.nl.

Bouwen voor en met consument
Uniek aan het project is de sa-
menwerking tussen de ontwikke-
laar en de toekomstige bewoners. 
Deze kunnen namelijk hun wo-

ning een eigen accent meegeven. 
Bovendien worden de woningen 
duurzaam gebouwd en kunnen 
bouwbedrijven uit de regio zich 
inschrijven voor de aanbesteding. 

Ook moeten de uitvoerende aan-
nemers tijdens de uitvoering van 
de bouwactiviteiten stage- en/of 
leerwerkplekken aanbieden.

www.bernheze.org

‘VerKeersdrUKTe, VerKeersVeILIGheId en 
LEEFBAARHEID ZĲ N EEN ZORGPUNT’

Ouderen,
wat vindt ú van de 
kabinetsplannen?

Bel de OuderenOmbudsman!
0900 - 60 80 100 (5 cent/min.)
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Easy

5 7 6 4 2

2 3 4 7 8

1 6

1 9 2 3

2 4 1 5

4 9 6 7

3 7

9 3 5 8 6

8 5 1 9 3

Puzzle #189130

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

sudoku

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGcONTAcT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Gezinsleden of werknemers worden 
uitgesloten van deelname.

Oplossing
vorige week:

carl Verhoeven
uit Heeswijk-Dinther

oogcontact

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Winnaar:
Willeke Braam

kan de 
staatsloten ophalen 

bij Paperpoint

eelen

Luchtpost
freeK spIts
nIsseroIse gLorIe In KenIa

Een helpende hand bieden in het westen van 
Kenia daar ben ik, Freek Spits geboren en 
getogen in Nistelrode, afgelopen 7 jaar mee 
bezig geweest. Momenteel woon ik in Kisumu 
aan het Victoriameer, van waaruit ik de diverse 
activiteiten coördineer waar ik mee bezig ben. 

Ananasfruit, sap, gedroogd of alcohol?

De regens zijn weer aangebroken, eindelijk. Alles of niks lijkt 
moeder natuur wel besloten te hebben, of zijn het ‘wij’ die de 
oorzaak zijn van dit alles en daardoor de klimaatverandering 
een flinke boost geven. In ons eigen nadeel, met name voor 
de boeren, en mijzelf dus ook met mijn ananasplantage. 
Maar goed, ‘het moet eerst regenen voordat er een regenboog 
verschijnt’. En dat is maar goed ook. 

Van de ananasvruchten 
gaan de ‘grote jongens’ 
direct naar de markt, 
restaurants and hotels. 
De medium en de kleine 
worden verperst tot sap. 
Puur! En verder ben ik wat 
aan het experimenteren 
om de ananas te drogen 
in de zon en in de hete 
lucht, als gezond snoepje 
of energie-booster. Ook 

kan ik er alcohol van maken, en ben in gesprek met een kleine 
brouwer in Kisumu om er een distillaat van te maken, of zelfs 
bier. Veel mogelijkheden dus, maar ja wat wil de markt en waar 
kunnen ik en andere ananasboeren op grotere schaal ons brood 
/ fruit verdienen? 
Daarom wil ik binnenkort terugkomen naar Nederland om 
daar ook wat onderzoek te gaan doen, naar producten waar 
vraag naar is en die vervolgens in Kenia geproduceerd en 
verwerkt kunnen worden. Ik ben in de eindfase om steun te 
krijgen van een Consortium vanuit de Nederlandse Ambassade 
via Solidaridad, HIVOS en SNV. Door deze steun kunnen we 
dadelijk op een serieus grote schaal fruit gaan produceren 
zoals mango’s en passievruchten, terwijl we op de ananassen 
wachten die er twee jaar over doen. Ja, respect voor de ananas! 
De vraag naar ananas hier in Kenia is al 200 ton per dag, 
dus dat betekent veel vruchten, en dus veel boeren die erbij 
betrokken gaan worden. En uiteindelijk dus meer inkomens 
voor de lokale bevolking. Een van de doelstellingen van 
Stichting FreeKenia.
Laat me weten als u nog meer ideeën heeft wat te doen met 
ananas of welke mogelijke producten zullen verkopen in 
Nederland, wellicht kunnen we elkaar treffen als ik spoedig 
naar Nederland kom.

Kijk graag naar www.FreeKenyaFoundation.org
Groeten uit Kisumu!
Freek Spits

WILt u een zoeKertje pLaatsen?
Dan is dit mogelijk vanaf n 5,00. 
Info: office@demooibernhezekrant.nl of 
0412-795170.

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

nAAiles 
Haal uw naaimachine weer 
uit de kast en ervaar hoe leuk 
het is om uw eigen creatie te 
maken.
ensaid Modevakschool
Annie Fransen
0412-452608

tRouwen oF ZwAnGeR 
Gaat u trouwen, of bent u 
zwanger? Vraag nu het 
GRATIS pakket aan bij
www.felicitatiedienst.eu
Pakket van de plaatselijke 
ondernemers met vele leuke 
aanbiedingen!

te koop

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

scReen, kleuR GRoen
2,65 meter breed en 
1,40 meter hoog. Van binnenuit 
met de hand te bedienen.
t.e.a.b. Nistelrode. 
06-83575352.

te HuuR

RuiMe cARAVAn
Incl. halen, brengen, opzetten, 
afbreken, schoonmaken.
De door u gekozen camping-
plek, door heel Nederland.
Ideaal voor senioren, die van 
kamperen houden maar zelf 
niet meer willen/kunnen rijden 
en opzetten en afbreken.
Ook natuurlijk voor junioren 
boven de 21 jaar en gezinnen.
Geen honden en roken is niet 
toegestaan. 
Voor meer info kim-hoense 
laar@hoenselaarkpn.nl 
afbreken, schoonmaken.

275m2 BedRiJFsRuiMte, 
deur 4x4m. Heesch
Prijs nu € 35/m2

Tel. 0412-452582.

een VAkAntie, weekend, 
Midweek plAnnen? 
Ga naar de Vulkaaneifel, 
fabelachtige landschappen en 
bezienswaardigheden. 
Huur daar een (vakantie)huis!
www.vakantiewoning
vulkaaneifel.nl

woninG te HuuR 
in loosBRoek
voor info bel: 06-49099108

GeZocHt

AtelieR en weRkRuiMte 
in nistelRode
- voldoende daglicht 
- afsluitbaar
- toilet
Info: ebbremmer@home.nl

AAnGeBoden

www.trimsalonbeautydog.nl

Schutsboomstraat 4
5384 GT Heesch

06-20 60 36 56

Het is dus wel altijd iets waar 
naald(en) en draad bij komen kij-
ken. Je brengt lekker mee waar je 
op dat moment mee bezig bent. 
Dat kan een breiwerk, haakwerk of 
borduurwerk zijn of iets anders. We 
wisselen ideeën uit, geven elkaar 
tips, helpen elkaar waar nodig en 
maken er een paar gezellige uurtjes 
van. We beginnen om half 8 en 
stoppen rond de klok van half 10. 
er zijn geen kosten aan verbonden, 
behalve de consumpties die je ge-
bruikt; die zijn voor eigen rekening. 
Heb je vragen, bel dan gerust met 
Ingrid Habraken: 06-53180803.

Handwerkcafé in de wis
LOOSBROek - De vakanties zitten er voor de meesten op en het wordt 
dus tijd om samen weer gezellige dingen te gaan doen. Dat kan bijvoor-
beeld in ons handwerkcafé, op de eerste en derde donderdagavond van 
de maand. Iedereen werkt aan haar (of zijn, en dat zou leuk zijn) eigen 
handwerk.
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in motion2013
AgendA.
septeMBeR
Kaartverkoop
www.bernhezerbusinessevent.nl

26 septeMBeR
Gratis workshop Social 
Media voor alle sponsoren

5 oktoBeR 
Bernhezer Business Event

Deze pagina wordt gesponsord door:

  

  

Bernheze Media
Voor een keer zelf in de picture

oen Rian enkele jaren gele-
den startte met de website 

www.mooinisseroi.nl, om de inwo-
ners van Nistelrode te informeren 

over hun dorp, kon ze niet bevroe-
den wat de gevolgen waren. Twee 
jaar geleden kwamen de zaken in 
een stroomversnelling toen ze be-

sloot, samen met Heidi, een huis-
aan-huis blad uit te geven; voor en 
door Bernhezenaren.

Team
“Het is hard werken en altijd alert 
zijn op nieuwtjes. Je kunt geen dag 
onderuit zakken zonder iets te mis-
sen. Gelukkig hebben we een heel 
fijn team om ons heen. Ook zij zijn 
betrokken bij de krant en hun om-
geving.” 
Bernheze Media bedankt iedereen 
die aan het succes van de afgelo-
pen jaren heeft bijgedragen waar-
door zij nu genomineerd zijn.

www.bernhezemedia.nl

NISTeLRODe – Bij ‘Bernheze Media’, gaat er niet overal een belletje rinkelen, maar bij DeMooiBernheze-
Krant, www.mooiheesch.nl, www.mooinisseroi.nl, mooihdl.nl, roept iedereen: “Oh ja, natuurlijk”. Rian van 
Schijndel en Heidi Verwijst zijn er bijzonder trots op dat ze genomineerd zijn voor de award ‘Jonge Onder-
nemer van het jaar 2013 in Bernheze’.

Heidi en Rian laten zien wat er leeft in Bernheze. Foto: Marcel van der Steen

t

Niels van de Kamp en Eric Rassaerts gaan voor kwaliteit 
 Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

o’n 1,5 jaar geleden beslo-
ten ze samen de sprong te 

wagen en restaurant Het Bomen-
park aan de Vorsselweg in Heesch 
over te nemen. Het totale concept 
moest anders, vonden Niels van de 
kamp en eric Rassaerts. 

en dat gebeurde; met succes. Hoe-
wel voor de heren het plezier in het 
werk voorop staat, staan ze beiden 
voor kwaliteit. In de keuken is dat 
terug te vinden in de ingrediënten 
en in het restaurant in de bedie-
ning en aankleding. 

Vereerd
Niels en eric zijn bijzonder vereerd 

met de nominatie. Het is een stuk 
erkenning van hun beider visie en 
de inzet van het team. Hoewel in-
gebed in de natuur, weten velen de 
weg naar het restaurant te vinden.

 
www.bomenpark.nl

Het Bomenpark
Aan kwaliteit worden geen
concessies gedaan
HeeScH – Aan het water in Heesch hebben twee collega’s een sprong 
in het diepe gemaakt. Ze waren jarenlang collega’s en droomden allebei 
van een eigen restaurant, maar in samenwerking met iemand die ook 
die droom had.

z

Ook onderstaande bedrijven 
steunen BBE

rOBiJn n 2.500,-
X2com B.V.

pareL - n 1.500,-
Van Mook, de echte bakker 
kasteel Heeswijk 

KristaL - n 1.000,-
Totaalmarkt.nl 
May Day wok en go

Vriend - n 250,-
Betherma BV 
Bowij Toiletverhuur 
Drukkerij Buuts 
Follow Up Manager BV 
Marya Schoenmode 
Mobiele APk Lucius BV 
Van Happen containers 
Rogeco 
‘t Traject 
Up Film

waarom naar het BBe?
U wordt de hele avond in de 
watten gelegd; van een food-
plaza bij binnenkomst, een ge-
weldige feestavond met live 
muziek tot het laatste drankje 
in de gezellige feestlocatie bij 
Geert en Sandra Hermes. Beleef 
het mee als 2 van de genomi-
neerden hun ere-titel werkelijk-
heid zien worden. 

Maar... u kunt beter sponsor 
worden.
Want als u bijvoorbeeld Vriend 
wordt van het Bernhezer Busi-
ness event, betaalt u € 250,- ex-
clusief BTW en daar krijgt u een 
heleboel extra’s voor:

•  Allereerst krijgt u 2 en-
treekaarten voor het Bernhe-
zer Business event (à € 75,-).

•  Verder krijgt u aandacht in de 
pers, via naamsvermelding 
op de website en op de tv-
schermen in de feestlocatie.

•  Als extra bieden we dit jaar 
al onze sponsoren een gratis 
workshop Social Media aan.

Meer informatie: 
www.bernhezerbusinessevent.nl

‘we zijn ontzettend trots’

V&S Authentiek Bouwen is op 1 
januari 2010 opgericht door Roel 
Verstegen (27) en Sander van der 
Steen (26). De jonge ingenieurs 
volgden de opleiding bouwtechniek 
& ontwerpen. V&S Authentiek Bou-
wen bezit tevens het predicaat PH-
BO-kBO Management en daarmee 
het diploma ‘Aannemer Burgerlijke 

en Utiliteitsbouw’. Het jonge be-
drijf bouwt en ontwerpt landelijke 
bouwwerken in oorspronkelijke 
stijl en met authentieke materialen 
en is gespecialiseerd in eiken hout-
constructies, zoals spanten en ge-
binten. V&S Authentiek Bouwen 
combineert traditionele vakman-
schap met moderne technieken en 

gereedschappen: ‘werken als de 
schrijnwerker van weleer met de 
techniek van de 21ste eeuw’.
“Het is een enorm compliment dat 
we zijn genomineerd voor deze 
titel,”vertelt Roel. “Ik moet eer-
lijk zeggen dat we nog nooit van 
de prijs en het Bernhezer Business 
event hadden gehoord, we zijn net 
begonnen en vooral keihard aan het 
werk. Maar we zijn onder de indruk 
dat zoveel mensen de moeite heb-
ben genomen een brief te schrijven 
om ons voor te dragen. Daar zijn 
we ontzettend trots op. Het is naast 
een geweldige verrassing ook een 
mooie uitdaging om te laten zien 
wat we in huis hebben.”

www.authentiekbouwen.nl

HeeSWIJk-DINTHeR – Op 5 oktober aanstaande vindt tijdens het Bernhezer Business Event de bekendma-
king plaats van de winnaars van de verkiezing tot Ondernemer van het Jaar en de Jonge Ondernemer van 
het Jaar. V&S Authentiek Bouwen uit Dinther is een van de drie genomineerden voor de prestigieuze award 
‘Jonge Ondernemer van het jaar 2013’.

Roel en Sander voor hun mooie pand op ‘t Retsel

lunch
diner
borrel
terras
feestje

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

open ma t/m zo van 10.00 tot 23.00 uur

www.bomenpark.nl
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Activiteiten komen nu op gang
soMs Met wAt scHuiVen en VeRHuiZen

NISTeLRODe – Gerda Gevers is beheerder van CC Nestelré. Al vanaf april is zij hele da-
gen bezig met planning, inrichting, probleempjes oplossen en coördineren. “Het is heel 

leuk om met de grote diversiteit aan gasten, vrijwilligers en medewerkers te werken. 
De zomermaanden hebben we tijd gehad om rustig op te starten met een beperkt 
aantal gebruikers.

Nu we op gang komen en alle groepen gebruikers weer activiteiten ontplooien, 
komen we soms tot de ontdekking dat de ruimte niet helemaal aan de verwach-
tingen voldoet. Dan gaan we passen en schuiven.” 

Dat zoiets tijd vergt is voor Gerda vanzelfsprekend. Ook is vanzelfsprekend dat 
de techniek hier en daar nog beter ingeregeld moet worden. Gerda: “Toch loopt 
het allemaal heel soepel, mensen zijn inschikkelijk en we krijgen heel veel positieve 
reacties; vooral over de sfeer en bij de theaterzaal zijn mensen blij verrast”. 

Cultureel Centrum

Van onschatbare waarde
VRiJwilliGeRs VAn cc nesteRlÉ

De dames genieten van hun taak 
binnen het Nesterlé gebeuren. 
corrie: “Ik heb hier goeien aard, 
’t is net thuis”. De omgeving is 
sfeervol en de wisselende klandi-
zie van o.a. kBO, Winning Mood, 
Fanfare, vindt José heerlijk. 

Ze ontmoet zoveel nieuwe men-
sen. Voor corrie zijn er op haar 
werkdagen veel bekende gezich-
ten. Zij weet wie koffie of thee wil 
van het koffiekarretje. 

Na afloop komen de mensen zelf 
een drankje halen en wie niet kan, 
krijgt het van een van de kanjers 
aangereikt. 

NISTeLRODe – De vrijwilligers in CC Nesterlé zijn van onschatbare waarde. Zelf vinden ze dat ze boffen. 
José Smits en Corrie van der Wielen zijn twee van de vele vrijwilligers in het Nesterlé. José is op dinsdag 
en vrijdag dag-verantwoordelijke en is dan met een van de andere vrijwilligers gastheer/-vrouw. Corrie is 
als gastvrouw vanuit het Paviljoen met haar klanten meegekomen.

Corrie en José op ‘hun stek’ Foto: Ad Ploegmakers

Programma cc nesteRlÉ
Binnen CC Nesterlé staat op 8 september het volgende 

op de rol van 11.00 - 16.00 uur:

✔ Bibliotheek open; samen met The Read Shop figuur ‘Muis’, 
 die beurtelings kinderen voorleest
✔ Donzel 1: Demonstratie EHBO
✔ Donzel 2: KBO informatie over computerlessen
✔ Menzel: Handwerkclub en mogelijkheid om stukken te kopen
✔ Loo: demo HAFA - muziekopleidingen
✔ Rekt: demonstraties biljarten en kaarten
✔ Podiumzaal: demo Linedance KBO, bijdrage Jeugdorkest 

Fanfare, bijdrage Slagwerkgroep, bijdrage Fanfare trailer 
 ‘Music meets passion’
✔ Foyer en buiten: bijdrage kapel de Durzakkers 
 en toneelvereniging Efkes Anders met typetjes.

Met alle repetities en muziekles-
sen maakt Fanfare St. Lambertus 
intensief gebruik van de faciliteiten 
en meer. 

De omgeving nodigt uit voor een 
afspraak met relaties en de foyer 
is geschikt voor een gezellige nazit 
met een variabel aantal mensen. 

Hoewel er niets af te dingen viel 
aan de gastvrijheid in het bowling 
centre, zijn de fanfareleden toch 
blij met de repetities in de theater-
zaal van het  Nesterlégebouw.

Het wachten waard Fanfare St. Lambertus
NISTeLRODe – De eerste repetities van Fanfare St. Lambertus hebben Harold van Breemaat (voorzitter) en-
thousiast gemaakt. De zaal heeft een prachtige klank en dankzij het hoge plafond is de akoestiek geweldig. De 
specifieke wensen van de fanfare hebben hun weerklank gevonden in het  Nesterlégebouw. De opslagruimte 
die grenst aan de zaal en waar de instrumenten veilig opgeborgen kunnen worden, maken het geheel af. 

Yvonne de Groot Foto: Ad Ploegmakers

Kbo: Het was zoeken, maar 
hebben onze draai gevonden
NISTeLRODe – “Hoewel we vanaf 
2005/2006 overal heel gastvrij 
ontvangen zijn, zijn we nu erg 
blij met onze vaste stek en de 
mogelijkheden van het  Nesterlé-
gebouw”, aldus Wim Timmers, 
voorzitter KBO Nistelrode.

Begin juli kon kBO de ruimte in cc 
Nesterlé voor haar activiteiten in 
gaan nemen. Het was even zoeken 
naar geschikte lokalen voor de di-
verse activiteiten, maar het geza-

menlijke gebruik van de biljartzaal 
met de Winning Mood bevalt goed 
en de diverse ‘klaslokalen’ van de 
oude jongensschool zijn perfect 
voor de kleinere activiteiten zoals 
handwerken en kaarten. 
De leden moeten nog wennen aan 
de consumptieprijzen en er ont-
breekt nog een leuning voor de 
tribune in de zaal. 

Maar de kBO ziet legio mogelijk-
heden voor de toekomst.

De Bieb, op een vertrouwde 
plek, maar toch anders

NISTeLRODe – Yvonne de Groot is diensthoofd van de Bernhezer 
bibliotheken en was nauw betrokken bij het verbouwingsproces. In 
de gebruikersraad heeft zij veel gesproken met andere gebruikers 
van het Nesterlégebouw en dat was goed.

De bibliotheek is terug op een plek die al jaren vertrouwd was. Toch 
is veel veranderd. De open verbinding met de rest van het gebouw en 
de langslopende mensen, die voor andere activiteiten komen, maken 
dat de bibliotheek ook levendiger is geworden. Vaak komen mensen 
even binnenwandelen om wat te lezen terwijl ze wachten op het be-
gin van een activiteit; de drempel is zoveel lager geworden! er zijn op 
die manier zelfs een aantal nieuwe leden bijgekomen.
Dankzij de nieuwe inrichting is er nu ook meer ruimte gekomen voor 
de jeugd en ook dat blijkt een goede zet. Yvonne deelt dan ook het 
enthousiasme van klanten en personeel. 

Ook de bibliotheek is zaterdag en zondag open en doet zondag mee 
met acties (voorlezen, kleurwedstrijd).

Activiteiten komen nu op gang
soMs Met wAt scHuiVen en VeRHuiZen

NISTeLRODe –
gen bezig met planning, inrichting, probleempjes oplossen en coördineren. “Het is heel 

leuk om met de grote diversiteit aan gasten, vrijwilligers en medewerkers te werken. 
De zomermaanden hebben we tijd gehad om rustig op te starten met een beperkt 
aantal gebruikers.

het allemaal heel soepel, mensen zijn inschikkelijk en we krijgen heel veel positieve 
reacties; vooral over de sfeer en bij de theaterzaal zijn mensen blij verrast”. 

8 september o pen dAG
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Programma spARRenweide:

NISTeLRODe – Kristel van Dijk 
van DIO/The Read Shop Sparkling 
vindt dat zij vreselijk geboft heeft 
met haar locatie.

kristel: “Het pleintje met winkels 
is echt een verrijking van het dorp. 
Het levendige pleintje hier was 
voor mij de reden om er zelf een 
winkel te beginnen. 

De loop zit er echt in. Als mensen 
van de Jumbo afkomen, draaien ze 

vaak nog even bij mij binnen voor 
een boek of iets van de drogiste-
rij. Het publiek is heel enthousiast 
over de variëteit aan mogelijkhe-
den.”

Het kan niet druk genoeg wor-
den op het pleintje, vindt kristel. 
Hoe meer mensen er rondlopen 
hoe beter. Zij is dan ook niet bang 
voor de drukte als straks het Nes-
telré gebouw officieel geopend is 
en alle voorstellingen en clubs echt 
van start zijn. Integendeel! Het 
parkeerterrein is groot genoeg én 
gratis. 

DIO/The Read Shop Sparkling
een leVendiG pleintJe

MAARten de loRiJn

Tevreden eigenaar Sparrenweide

“er was veel animo voor de appar-
tementen, alleen de financiering 
was een probleem. Dat hebben we 
creatief kunnen oplossen. 
De mooie locatie met veel bewe-
ging in ’t centrum, dichtbij de win-

kels en het cultureel centrum heeft 
ook nog een mooi uitzicht, wat wil 
je nog meer”. Maarten vervolgt: 
“Ook tijdens de bouw liep alles 
soepel. De samenwerking met de 
gemeente kon niet beter. Zelfs in 

het weekend was overleg moge-
lijk! 
Dat gold niet alleen voor de bouw 
van de winkels en appartementen, 
maar ook voor de aanleg van het 
parkeerterrein.” 

NISTeLRODe – “Als ik rondloop over de Sparrenweide, krijg ik elke keer complimenten, dat is fijn. De 
winkels zijn allemaal verhuurd en er staat nog één appartement te koop. En dat in deze tijd! Gelukkig had-
den we de mogelijkheid om creatief met de potentiële kopers mee te denken waardoor de appartementen 
snel verkocht konden worden”, aldus Maarten de Lorijn.

Goede organisatie en perfecte begeleiding
de BewoneRs VAn de spARRenweide ZiJn teVReden

“Het was wel even wennen”, ver-
telt de heer Smits. “Dat is normaal 
in een nieuwe omgeving, maar 
het gaat snel. De heren De Lorijn 

hebben de zaak heel professioneel 
aangepakt. Zij hebben voor de 
bewoners informatiebijeenkom-
sten georganiseerd en assistentie 

verleend bij het oprichten van een 
bewonersraad. Bovendien hebben 
zij ervoor gezorgd dat we elkaar 
konden leren kennen tijdens con-
tactdagen.” 

De keuze voor de Sparrenweide 
was niet zo moeilijk voor Smits. 

een mooie locatie, interessante 
bouwwijze en alle faciliteiten bij 
de hand. De bewoners die hij ge-
sproken heeft zijn, zonder uitzon-
dering, bijzonder enthousiast over 
de locatie, de bouw, de begelei-
ding van de heren De Lorijn en het 
woongenot. 

NISTeLRODe – Gerard Smits is een van de bewoners aan de Sparren-
weide. Nog niet zo lang. Hij heeft het appartement, naar eigen inzicht 
afgebouwd. Nu al weet hij dat het hem daar heel goed bevalt.

D.I.O. en The Read Shop zoeken een ondernemende starter voor de 
combinatie D.I.O. drogisterij/The Read Shop in Nistelrode.

De locatie is gevestigd in het commercieel centrum van Nistelrode bij Jumbo en de Rabobank.

De D.I.O. winkelformule is ideaal voor jonge/startende ondernemers die voor het eerst een eigen 
drogisterij willen beginnen. Als je als startende ondernemer begint, dan helpt D.I.O. je met het 
opstarten van de winkel en na opening wordt je begeleid door een winkelaccountmanager. 
Vanzelfsprekend heb je alle vrijheid om lokaal te ondernemen. Het grote voordeel van franchisen bij 
D.I.O. is dat je nog écht baas in eigen winkel bent, maar dan wel onder de paraplu van een formule.

The Read Shop is een laagdrempelige tabak speciaalzaak met een ruim en uitgebalanceerd 
assortiment tabak, tijdschriften en dagbladen, een groeiend aantal A-boeken, wenskaarten, 
stripalbums, papier- en schrijfwaren, kantoor- en cadeauartikelen en uiteraard alle loterijen. The Read 
Shop Express is een sterk groeiende franchiseformule met een duidelijke visie. Door het moderne 
interieur geeft The Read Shop Express de tabak speciaalzaak een eigentijdse uitstraling. The Read 
Shop Express biedt een solide basis voor een succesvolle samenwerking door speciale 
leveringscondities en transparante afspraken met onze hofleveranciers. The Read Shop Express is 
hiermee dé tabak speciaalzaak voor de toekomst

Heb je altijd al een eigen onderneming willen starten, kom dan nu naar D.I.O. en The Read Shop.

Neem voor meer informatie contact op met Halima Zemmouri
• email: hzemmouri@diodrogist.nl
• telefoon:  020-6002180 
• www.diodrogist.nl/ondernemen

                  

‘De samenwerking met de gemeente kon niet beter’

Bewoners 
commerciële 
ruimte

✔ terras met kraam bakker van Mook 
 met krentenmikken 
✔ ballonnenclown Pinkie 
✔ schminken
✔ kinderboekenfiguur Muis 

✔ kassabonactie 
✔ swingende keukenprins 
✔ suikerspin 
✔ poffertjeskraam
✔ Band K51/2

8 september o pen dAG
van 11.00-17.00 uur
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“Klus geklaard!”
          Project Sparrenweide

Acties d.i.o. & 
tHe ReAd sHop

*Kinderen gratis op de foto met muis 14.00-16.00 uur

*Visagie door Maureen Roestenburg

*RAAD EN WIN ACTIE
Raad het goede aantal Zwitsal monsters 

in de glazen pot en win een 
goedgevulde Goodybag.

Bij besteding van € 25,00 krijgt u een 
D.I.O. badlaken kado OP=OP

Elke klant krijgt op 8 september een 
GRATIS D.I.O. shopper OP=OP

Elke klant krijgt een gratis Telegraaf OP=OP

wok en Go 
nistelRode
Vanaf 12.00 uur geopend

25% korting op alle 
sushi producten &

alle kipgerechten van 
wok en/of grillbakplaat

- wokmenu kip 
vanaf € 6,00

- Japanse Teppanyaki 
vanaf € 7,50

www.wokengonistelrode.nl

JuMBo 
Elke zondag geopend van 12.00 – 17.00 uur.

“Klus geklaard!”
          Project Sparrenweide

Open dag akties

www.wokengonistelrode.nl

8 septeMBeR
Bij elke besteding in een van 

de winkels van Sparrenweide 

van minimaal € 10,00 kunt u 

op vertoon van de bon op het 

plein meedoen met een altijd 

prijs actie.

**

8 septeMBeR

dFM 
is vanaf 12.00 uur geopend.
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Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 • 5388 GM  Nistelrode • 0412 61 29 56
info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

Eetcafé ’t Pumpke doet het net anders
We gaan ervan uit dat het mooie weer nog even doorzet en 
dat vraagt om heerlijke mosselen. 
Op donderdag 12 september is het mosseldag bij Eetcafé 
’t Pumpke. Buiten op het terras worden de mosselen bereid 
in een grote mosselpan. Kiest u voor het terras of gaat u 
binnen zitten het is deze dag voor alle gasten voor € 17,50 
onbeperkt mosselen eten. Daarbij krijgt u salade, frietjes en 
3 koude sauzen. Reserveer nu want vol=vol.

Onbeperkt mosselen eten
Inclusief salade, 3 koude sauzen en frietjes

Lunch • Borrel • Diner

€ 17,50

Reserveer nu

Volg 
@tpumpke

en blijf altijd 

op de hoogte!

Al ingecheckt bijeetcafetpumpke?

Verwarmd terras

 

Mosselavond donderdag 

12 september

In samenwerking met

koop (h)eerlijke koffie in de wereldwinkel
Proef de hele wereld in je kopje!

Hoe drink jij je koffie en waar komt 
die vandaan? De Wereldwinkel 
heeft voor elke koffieliefhebber 
een heerlijke variant. Fair Trade 

Original koopt al 40 jaar de kof-
fiebonen in voor de Wereldwinkel. 
Ze maken heerlijke melanges van 
de beste koffiebonen van over de 

hele wereld. Daarmee verwen je 
niet alleen jezelf, ook de koffieboe-
ren genieten mee. Door de eerlijke 
prijs die ze ontvangen voor de kof-
fiebonen krijgen zij de kans op een 
beter bestaan voor zichzelf en hun 
gezin. Zo laten ze bijvoorbeeld een 
school bouwen voor hun kinderen.

In de maand september kun je 
voordelig kennismaken met de 
(h)eerlijke koffie uit de Wereld-
winkel. De snelfiltermaling Aroma, 
250 gram, kost deze maand slechts 
€ 2,25 en voor de koffiepads Re-
gular of Dark Roast betaalt u geen 
€ 3,89 maar € 3,30.
Proef de hele wereld in je kopje. 
Met het brede assortiment koffie 
is er voor elke liefhebber wel een 
favoriete variant bij. Loop daarom 
eens binnen in de Wereldwinkel in 
Heesch, Nistelrode of Heeswijk-
Dinther. Aanbiedingen variëren 
per winkel. 

BeRNHeZe - Na de zomer vinden veel mensen het prettig dat het gewone leven weer zijn loop neemt. Maar 
tijdens de vakantie ontstaan ook veel goede voornemens, zoals bewuster leven, meer aandacht voor de om-
geving. Een mooi moment om na te denken over de koffie die je drinkt!

Basisworkshop:
Woensdagavond 18 september. Je 
maakt kennis met de basisprincipes 
van de mandala. Je gaat mandala-
tekenen vanuit natuurlijke vormen 
en bewegingen. Je krijgt speelse 
oefeningen aangereikt die je eigen 
creativiteit stimuleren. 

Nieuwe avondcursus met Nume-
rologie:
Woensdagavond 25 sept, 9 okt, 
30 okt. en 20 nov. Zowel voor be-

ginners als gevorderden!
Numerologie of getallenleer 

is de kennis van de ge-
tallen. De Griekse filo-

soof Pythagoras is de 
grondlegger van de 
numerologie. elk ge-
tal heeft een beteke-
nis, een kwaliteit. 

Daar krijg je uitleg 
over. De getallen die 

we gebruiken zijn de 
cijfers van je geboorte-

datum en van je naam. 
Die cijfers gaan we uitwer-

ken in een mandala. Ook Ster-
renbeelden en andere symbolen 

kunnen daarbij gebruikt worden. 
Je wordt stap voor stap geholpen. 

Themaworkshop met een aurarea-
ding samen met Petra Roos:
Vrijdagmorgen 27 september. Je 
maakt een persoonlijke mandala. 

De vormen, kleuren en symbolen 
die je in jouw unieke mandala gaat 
verwerken krijgen vorm door de 
meditatie die we doen, de basisop-
zet van de mandala en de persoon-
lijke reading die je (privé) krijgt.

workshops en nieuwe 
avondcursus Mandalatekenen
nisteLrOde – Een mandala is een cirkel, waarin symmetrische figuren 
getekend worden vanuit het midden. De cirkelrand staat voor je eigen 
grens en het middelpunt voor je zelf. Je tekent in je eigen vrije ruimte, 
dat geeft ontspanning en rust. Er wordt een beroep gedaan op beide 
hersenhelften zodat lichaam en geest meer in balans komt.

OOk vOOr de verspreiding 
van uw fOlders

  

k vOOr de verspreiding 
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Mooi & in de streek 
pag. 10

KBO Bernheze pag. 6

Sportief Bernheze 
pag. 24

Nesterlé & Sparrenweide 
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Krant niet op woensdag ontvangen?

info@demooibernhezekrant.nl

Tel. 0412-795170 of 06-22222955

Broekhoek 20, 5384 VR Heesch 

Tel.: (0412) 45 17 84

Openingstijden:

Maandag 13.00 - 18.00 uur

Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur

Zaterdag 9.00 - 16.00 uur

Hiervan zijn er een aantal niet in de 

jurybeoordeling meegenomen om-

dat ze niet aan de gevraagde voor-

waarden voldeden.

Sommige foto’s hadden voor de 

hand liggende interpretaties, maar 

er zijn ook verschillende ‘doorden-

kertjes’ vastgelegd.

De winnaars zijn bekend 

De jury heeft gesproken en de win-

naars zijn:

1: Bas Linders

2: Ron van der Stappen

3: Familie van der Zanden

De winnaars zijn op 

de hoogte gesteld en 

ontvangen spoedig 

hun prijs, een kado-

bon van de Hema.

Naar het oordeel van 

de jury zijn de fotografen van deze 

foto’s op de meest originele manier 

met het onderwerp ‘ZON’ omge-

gaan.

Alle foto’s die ingestuurd zijn en aan de gevraagde voorwaarden 

voldeden staan vanaf heden in een foto-album vanaf heden op

www.mooiheesch.nl, www.mooinisseroi.nl en www.mooihdl.nl

Uitslag DeMooibernhezeKrantFotowedstrijd

BERNHEZE – In DeMooiBernhezeKrant van 3 juli riepen we op om ons fotos’ te sturen met het onderwerp ‘ZON’. 

Ondanks het feit dat de zon deze zomer veelvuldig  scheen, bleek het onderwerp ‘ZON’ lastiger dan je zou denken.

Desondanks is er lustig op los geknipt en kregen we maar liefst 79 inzendingen.  

2E PRIJS. Ron van der Stappen, Heesch

3E PRIJS. Familie van der Zanden, 

Vorstenbosch

 8 September a.s.

 Heesch Presenteert

Wij zijn erbij!

Jij toch ook?

www.fietsplezierheesch.nl

’t Dorp 108, HEESCH | 0412 451523

Fotowedstrijd

‘Zon’

1E PRIJS. Bas Linders, Heeswijk-Dinther

KBO Bernheze

HEESCH

Presenteert

ZONDAG 

SEPTEMBER

van 11.00 tot 17.00 uur

8

Zet

DeMooiBernhezeKrant

op zijn kop

De workshops en cursussen worden gegeven in Nistelrode door 
Willemien Geurts. Zin om mee te doen, heb je nog vragen? 
Bel 0412-612022 of kijk op www.mandalart.nl

start van breicafé
woensdag 

10.00 - 12.00 uur
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b o uW t
BeRnHeZe uw BouwpeRikelen in BeRnHeZe Bouwt?

inFo@deMooiBeRnHeZekRAnt.nl

Een rondje op de bouw…

Verbouwen en renoveren

Wilt u uw huis verbouwen
of renoveren?

Een dakraam, dakkapel of 
kozijn laten plaatsen?

Dan kunt u contact opnemen 
met Josse timmerwerken.

Wij verzorgen de complete 
uitvoering van uw plannen.

Jos van Helvoirt Jos Pittens
M 0622701637 M 0622731465
T 0412-451369 F 0412-480152
De Ploeg 115 E josse@kpnplanet.nl
5384 HM Heesch I www.jossetimmerwerken.nl Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel
06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch

06-5374 0305

witgoed, reparatie en verkoop
Achterste Groes 11 • 5384 VG Heesch • 0412 451043

info@leeijen-electro.nl • www.leeijen-electro.nl

leeijen electro
• Electrotechniek
• Huishoudtechniek

Josse timmerwerken; ieder zijn eigen taken
Al ruim 6 jaar succesvol ondernemers-duo

Jos Van Helvoirt zorgt voor de 
administratieve taken. Hij maakt 
offertes aan de hand van de te-
keningen en informatie die hij van 
Jos Pittens krijgt. Na een eerste 
bezoek van Pittens bij de klant, 
waarbij hij de wensen en de situ-
atie opneemt, neemt van Helvoirt 
het contact over. 

Van Helvoirt: “De meeste werk-
zaamheden hebben wij in Bern-
heze, Oss, Uden en Veghel.” 
Jos van Helvoirt woont in Heesch. 
Ondanks het feit dat de omstan-
digheden lastiger zijn geworden 
in de bouw, vinden ze dat ze een 
juiste beslissing hebben genomen 
in 2007 en dat ze nog steeds niet 
mogen klagen. en dat doen ze 
dus ook niet!
De leukste uitdagingen vinden 
ze de verbouwingen, het mee-
denken en adviseren. Ze zoeken 
vanuit een bestaande situatie een 
passende oplossing voor de wen-
sen van de klant. 

een aanspreekpunt voor meer-
dere disciplines, ze werken samen 
met een vaste groep specialisten. 

Het voordeel is dat ze goed op 
elkaar zijn ingespeeld en er wei-

nig tijd aan overdracht en discus-
sie besteed hoeft te worden. Jos 
v.d. Heijden Loader & Minigraaf 
Verhuur en Grondwerken, Jan 
v.d. Heijden Bouwservice- en 
metselwerken, Jos van Roosma-
len Bouwservice, Installatiebe-
drijf kerkhof & Pittens, Van den 
Heuvel elektrotechniek en Sven 
Hendrix Stukadoorsbedrijf, ZeT 
Tegelwerken en Schilderwerken 
Venwico (glaszetter) zijn vaste 
partners. 
De heren van Josse denken het-

zelfde over het werk. Dat is ef-
ficiënt, want ze zijn het maar zel-
den over de aanpak oneens. en 
dat is maar goed ook, want de 
Jossen werken zo’n 40-50 uur per 
week samen. 

korte lijnen en goede service is 
hun handelsmerk.

heesch – De heren van Josse (Jos Pittens) en (Jos van Helvoirt) wilden laten zien dat hun idee van be-
drijfsvoering goed kan werken. Jos van Helvoirt had eerst nog wat bedenkingen, maar ging in februari 
2007 toch overstag. Maar goed ook, want ze blijken heel goed te kunnen samenwerken en een gezonde 
bedrijfsvoering te kunnen voeren. 

Jos van Helvoirt en Jos Pittens

Josse Timmerwerken
De Ploeg 115, 5384 HM Heesch, Tel. 0412 451369, Fax 0412 480152
josse@kpnplanet.nl
www.jossetimmerwerken.nl

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

Wij laten u weer genieten...

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord

Tel.: 0413 - 270 110

v. Schijndel
Tegelhandel

Natuursteen
Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Italiaanse en Spaanse topkwaliteit

voor Chinese prijzen! 

Extra voordelige prijzen

door onze rechtstreekse

import af fabriek.

www.vanschijndeltegels.nl

De koffie staataltijd klaar ener is voldoendeGRATIS parkeerplek!

Vanaf 15 m2

GRATIS
thuisbezorgd!

Altijd
de scherpste

aanbiedinge
n.
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n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

Noorderbaan 8 - Nistelrode - T. 0412-613646 - www.hermeskozijnen.nl 

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

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

Uw dealer
VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN

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

Showroom geopend op zaterdag van 9.00 uur - 15.00 uur

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

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

Toonaangevend in techniek en design.
www.normstahl.nl

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

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

Briljant, Woodgrain of glad oppervlak
Diverse overige opties mogelijk

Lichte eik 060

Briljant, Woodgrain of glad oppervlak
Diverse overige opties mogelijk

Lichte eik 060

Donkere eik 070

Briljant, Woodgrain of glad oppervlak

Lichte eik 060

Donkere eik 070

Antracietgrijs vergelijkbaar

 met RAL 7016Donkere eik 070
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 met RAL 7016

Blank alum
inium

 vergelijkbaar 

m
et RAL 9006

Antracietgrijs vergelijkbaar

Blank alum
inium

 vergelijkbaar 

m
et RAL 9006

Sepiabruin vergelijkbaar m
et R

AL 8014

Blank alum
inium

 vergelijkbaar 

Sepiabruin vergelijkbaar m
et R

AL 8014
Verkeersw

it vergelijkbaar m
et R

A
L 9016

starke Isolierung

42
mm

Dikke isolatie

Sepiabruin vergelijkbaar m
et R

AL 8014
Verkeersw

it vergelijkbaar m
et R

A
L 9016

42
mm

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

 elektrisch bediend, briljant of woodgrain uitvoering

 Normale prijs: 1.888,-  €
NU VOOR :

1.322,- €
Incl. BTW 

Excl. montage

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

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

Toonaangevend in techniek en design.
www.normstahl.nl
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Actieprijs geldt op alle uitvoeringen Crawford g60 en
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» 6 originele standaardkleuren  » Diverse overige opties mogelijk
 (RAL kleur tegen meerprijs)
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Actieprijs geldt op alle uitvoeringen 
Crawford g60 enSatin sectionaaldeuren: 

Bestel uw op maat gemaakte deur:

Normale prijs: 
€ 1.888,-

Heesch

nieuwenhuizen daandels 

Het worden 16 appartemen-
ten, waarvan op de afbeeldin-
gen duidelijk te zien is hoeveel 
appartementen per etage ge-
bouwd worden. Op dit moment 
worden de binnenwanden gezet. 
Uitvoerder eddy de Mol vertelt: 
“De opleverdatum is gepland 
voor eind dit jaar en als het weer 
ons zo goed gezind blijft, zullen 
we de deadline zeker halen.” 

Net voor de bouwvakvakan-
tie hing de vlag in de top. Nu 
is de afbouwfase begonnen. er 
wachten zo’n 63.000 stenen op 
de handen van metselaars, om 
gemetseld te worden. Met 15 
bouwvakkers, waaronder enkele 
onderaannemers, zijn ze aan het 
werk om de binnenwanden te 
zetten en de leidingen te leggen. 

De appartementen zijn ontwik-
keld door Mooiland Vastgoed, 
waarbij Nieuwenhuizen Daan-
dels vanaf het eerste moment 
met Mooiland heeft samenge-
werkt. 

Meer informatie: www.n-d.nl.

nisteLrOde – De bouwvakvakanties zijn weer achter de rug. De bewoners van Laarstede, met het uitzicht 
op het nieuwe plan aan ’t Laar, zien de bouwvakkers iedere morgen aan het werk gaan. Het complex ligt 
vlakbij zorgcentrum Laarstede en de vorderingen zijn dagelijks te volgen. Menigeen neemt de tijd om alle 
drukte rondom het nieuwe gebouw te bekijken. 
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Uw Albert Heijn 
     in Heesch is 

volledig verbouwd
Parkeren
Parkeren bij de Albert Heijn kunt u direct voor de deur. Daarnaast kunt u op drukke momenten bijna altijd op onze 
achterparkeerplaats terecht, deze ligt  op slechts 50 meter van de voordeur. Op de achterparkeerplaats kunt u ook 
uw winkelwagen kwijt na de boodschappen, snel en gemakkelijk!
U hoeft er natuurlijk ook geen drukke weg voor over te steken!

Alle parkeerplaatsen zijn deel van de blauwe zone, u kunt hier 2 uur GRATIS parkeren met een parkeerkaart.

Wij heten u graag welkom in uw vernieuwde Albert Heijn. Vindt u het prettig om dichtbij en gratis te parkeren? 
Dat is bij ons geen enkel probleem!

GRATIS WIFI

Met gratis WiFi, in 
combinatie met Appie, 
kunt heel gemakkelijk 
uw boodschappen 
vinden.

Openingstijden
maandag t/m donderdag 8.00-20.00 uur
vrijdag 8.00-21.00 uur en zaterdag 8.00-19.00 uur

’t Dorp 40, 5384 MC Heesch

Prijsvraag
A. Hoeveel auto’s kunnen er parkeren op de parkeerplaats achter de Albert Heijn?

B. Hoeveel meter van de voordeur vindt u de achterparkeerplaats?

BONUSVRAAG
Hoeveel parkeerplekken zijn er leeg op een druk moment?

Als u de prijsvraag correct beantwoordt en deze voorzien van een telefoonnummer inlevert bij onze 
servicebalie maakt u kans op leuke prijzen, deze worden verloot onder de winnaars.
Ook kunt u hier een GRATIS parkeerkaart afhalen op vertoon van deze advertentie!

KORTING
50%

KORTING
50%

AH Gerookte 
zalmfilet
Pak 100 gram
Actieprijs per kilo 15.40

 3.09

1.54

De AH gerookte zalmfilet-aanbieding is geldig in week 36 van 
5 september t/m 8 september 2013.

Douwe Egberts 
500 gram
Snelfitermaling, grove 
mailing of décafé 
Bijv. Snelfiltermaling rood
3 pakken
Actieprijs per kilo 6.64

2+1
GRATIS

2+1
GRATIS

 14.94

9.96

De Douwe Egberts-aanbieding is geldig in week 36 van 2 september 
t/m 8 september 2013.

Voor 2+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. 
U krijgt 33.34% korting op de totaalprijs.

Douwe Egberts 222
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Voor reserveringen:www.industrybioscoop.nl  
Service Bioscoop INDUSTRY  

NCB-Laan 52a · 5462 GB Veghel

0413 - 820990
Gratis parkeren!

De VETSTE  bios van  Nederland!

P

VR
06-09

ZA
07-09

ZO
08-09

MA
09-09

DI
10-09

WOE
11-09

DO
05-09

wk. 36,37

We're The Millers

The Mortal Instruments City of Bones

Spijt

Now You See Me

The Lone Ranger

Verschrikkelijke Ikke 2 3D

De Smurfen 2 3D

Percy Jackson Sea of Monsters 3D

Ladies Night Smoorverliefd!

20:00

19:45

20:00

19:45

Woensdag 11 september a.s. is het weer Ladies Night! 
Vanaf 20.00 uur ontvangen we jullie graag, om 20.30 uur 
begint de film Smoorverliefd.
Reserveer nu alvast je kaarten, want vol = vol!

16:00
19:00
21:15

19:00

16:00
19:00

21:30

18:45
21:00

16:00

16:00

21:30
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13:15
15:30

15:30
21:30

15:45
19:00
21:15
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15:30
19:00

20:00

19:45

20:00

19:45

16:00

13:45

15:45

13:45

13:30
15:45

HEESCH
‘t Dorp 92

NISTELRODE
Maxend 6   De Kanz

HEESWIJK
Zijlstraat 1a   Bernrodegebouwwww.eijnderic.nl

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

Voor meer informatie  
kijk op www.eijnderic.nl

Schrijf u nu in!

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

win een van de 3x2 3-dagen
tickets voor Festyland
dRie dAGen MuZikAAl GekkenHuis Met cAMpinG

een greep uit de spraakmakende 
bevestigde namen: BeeF, kern 
koppen, Black Sun empire, Trau-
mahelikopter, Vato Gonzalez ft. 
Mc Tjen, Yellow claw, The Par-
tysquad, FeestDJRuud presents 
knaltival, Navarone, Memphis 
Maniacs, Handsome Poets, Miss 
Montreal, Dearworld, Mozes & the 
Firstborn, Diablo BLVD (Be), Gas-
mac Gilmore (De), Vanderbuyst, 

The Dirty Daddies, The Heinoos, 
The Hot Studs, De Rooie Neger, 
Def Rhymz, Paul elstak, Gregor 
Salto, La Fuente, Don Diablo, 
The Future Primitives (ZA), Great 
Minds, The Flexican ft. Mc Sef, 
Mr. Polska, Poor John, Nielson & 
Band, Tribute2BobMarley, Pater 
Moeskroen, Beat The Stones, The 
Fortunate Sons en Stylus DJ’s ft. 
Giel Beelen. en dit is nóg niet alles. 

Naast het muziekprogramma, 
wordt er wederom flink in sfeer 
en beleving geïnvesteerd. elk jaar 
weet de organisatie het festivalter-
rein aan de Zeelandsedijk om te 
toveren tot een kleurrijk en sfeer-
vol tentenkamp met, naast de 
vertrouwde area’s, dit jaar ook en-
kele nieuwe. De tenten zijn goed 
verwarmd en ondanks dat het 
groots is opgezet, heb je nergens 

VOLkeL - Over enkele weken opent FestyLand, (DE afsluiter van HET festivalseizoen) op vrijdag 11, zaterdag 
12 en zondag 13 oktober, haar poorten voor de zesde keer op Landgoed Hendrickx te Volkel. Het muziek-
programma is nagenoeg compleet en de organisatie is trots op de sterke line-up dit jaar in de categorieën 
Pop, Rock en Dance. Verdeeld over tien tenten en evenzoveel podia, komen op vrijdag o.a. Racoon, The Op-
posites en BZB, de ambassadeurs van FestyLand, naar Volkel. Op zaterdag staat naast Di-rect, Yellow Claw 
en Handsome Poets, het 17-jarige talent Martin Garrix op de planken. Hij maakt momenteel furore met zijn 
wereldwijde dancehit ‘Animals’, wat op Youtube al ruim elf miljoen keer bekeken is.

Racoon

het gevoel ‘in de massa’ te staan. 
Dit lijkt z’n vruchten af te werpen; 
de voorverkoop van FestyLand-
tickets gaat een stuk harder dan 
voorgaande jaren. 

Tickets zijn echter nog volop online 
verkrijgbaar via www.festyland.nl 
en via de regionale voorverkoop-
adressen: eetpunt ’t Plein - Volkel, 
eethuis De Buurman - Odiliapeel, 
Guitar king – Boekel, Hap & Stap 
– Zeeland, Uitpunt – Veghel, Pa-
perpoint – Heeswijk, Jan van Roes-
sel – Schijndel. kaarten zijn tevens 
verkrijgbaar bij alle Primera Win-
kels in Nederland.

Check voor alle info 
www.festyland.nl, volg 
www.twitter.com/FestyLand 
en like 
www.facebook.com/FestyLand

WIN EEN VAN DE 
3X2 3-DAGEN 

TICKETS VOOR 
FESTYLAND!

VRAAG: 
Wat is de titel van het 

laatste album van Racoon, 
waarmee de band onlangs 
vele prijzen in de wacht 

wist te slepen?

Mail voor 11 september 
je antwoord naar

info@demooibernhezekrant.nl
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Hockeyclub Hdl trapt seizoen 
af met familie hockeytoernooi 

Dit jaarlijkse toernooi laat heel 
mooi zien dat het wedstrijdele-
ment, de famililiegedachte en een 
hechte club bijdragen aan een 
geweldige dag. “een betere sei-
zoensopening kunnen we ons niet 
wensen. Dit laat zien dat iedereen 
weer toe is aan een nieuw seizoen 
en dat de hockeysport leeft in 
Heeswijk-Dinther”, aldus voorzit-
ter Henry van Zutphen 

In Poule A ging de titel naar het 
team van canarische eilanden (fa-

milie Reith/van Doorninck), die in 
de finale het team van china (fa-
milie koopman/Leerdam/van Ros-
malen) versloeg met 3-1, terwijl in 
Poule B de overwinning naar Italië 
ging (familie vd Geld/Langenhui-
zen/vd Steen/van Leeuwen) tegen 
Groenland (familie Hulst/vd Doe-
len/vd Veerdonk). 

Aanmoedigingsprijzen werden uit-
gereikt aan het team van Frankrijk 
en Platte-land die met veel en-
thousiasme gezorgd hebben voor 

deelname met hun teams. Team 
Nederland was blij met de 85-ja-
rige opa Jan van Zutphen, die zijn 
nakomelingen de hele dag kwam 
aanmoedigen. Opvallende ver-
schijningen waren de Vikingen 
(families kuijpers) die als woeste-
lingen het veld op stormden voor 
elke wedstrijd en hun kippetje gril-
den boven het kampvuur. kortom, 
de 9e editie van het familie hoc-
keytoernooi bij Hockeyclub HDL 
mag met 111 deelnemers een 
groot succes genoemd worden!

hockey

HeeSWIJk-DINTHeR -  Zondag 1 september trapte Hockeyclub HDL op gezellige wijze het seizoen af met 
een familietoernooi. Jong en oud, hockeyers en nieuwkomers streden om de eer. Met 111 deelnemers in 12 
teams streden de families met groot enthousiasme om de podiumplaatsen. Elk team vertegenwoordigde een 
land.

Bas Muller is 10 augustus Neder-
lands kampioen geworden bij de 
jongens t/m 14 jaar, zowel in de 
single als in de dubbel. Aan het 
kampioenschap deden de beste 64 
spelers van Nederland mee. een 
prestatie van formaat. Daarom wil-
de TV de Hoef Bas in het zonnetje 

zetten en Hannie gaf aan dat Bas 
een prestatie had geleverd waar 
de club heel trots op was. Als kado 
had de vereniging voor Bas een 
hele mooie schaal laten maken. 

Uitslag clubkampioenschap
Jeugdkampioenen JE t/m 12

1e Boris van de Putten
2e Mathijs de Leeuw
JE t/m 14
1e Brad Franke
2e Boris van de Putten
3e Mathijs de Leeuw
4e Jens Walboomers
JD t/m 14 (dubbel)
1e Boris van de Putten
Mathijs de Leeuw
2e Brad Franke
Jens Walboomers
3e Thijs Ulehake
Tim van Zeelst

Dames dubbel 6/7/8
1e els de Meij en Margot vd Stap-
pen
2e Willeke engelmann- Van Lent 
en Hannie Vlemmix.
Dames dubbel 3/4/5
1e evy van de Heijden en Nena 
Vlemmix
2e emerens van Straaten en elma 
van de Wielen

Heren dubbel 8/9
1e Mark Fransen en Harry van de 
Grind
2e koen Dortmans en Nico Hattink
Heren dubbel 6/7/8
1e Willy vd Berg en Luuk Timmer-
mans
2e Gert-Jan Buuts en Rutger Swin-
kels
Heren dubbel 2/3/4/5
1e Mitchel Gietman en Bas Muller
2e Joost kaffener en Henny van 
der Stappen

clubkampioenschappen tV de Hoef 

Bas Muller krijgt uit handen van voorzitter Vlemmix de TVHoef schaal

tennis

heesch – Gisteren was de laatste dag van de clubkampioenschappen 
dubbels van TV de Hoef uit Heesch en van de jeugdclubkampoenschap-
pen. Het waren gezellige en sportieve dagen. Voordat de uitslag bekend 
werd gemaakt wilde Hannie Vlemmix (voorzitter TV de Hoef) nog even 
aandacht besteden aan Bas Muller.

Om 14.00 uur trappen we af met 
spellen, luchtkussens, tokkelbaan 
en vele andere attracties voor kin-
deren van alle leeftijdsgroepen. 
Ook zullen er diverse muzikale, 
creatieve en sportieve workshops 
zijn. De allerkleinsten kunnen zich 
vermaken op de sprinkussens of 
kunnen zich laten schminken door 
de erg talentvolle leiding van Jong 
Nederland. Maar er zijn ook stoere 
dingen voor de echte waaghalzen, 
zoals onze zelfgemaakte tokkel-
baan en nog veel meer!

‘s Avonds is er live muziek in de 
tent. Met een drankje en verschil-
lende bandjes wordt de stemming 
er goed in gebracht voor een com-
pleet avondvullend programma.

Dit jaar zijn er 4 bandjes, en niet 
de minste: Say keys, Pokey and 
the Headlights, Outline en Hou’t 
Simpel. Zij zorgen voor een goede 
sfeer en een volle dansvloer.
Jong Nederland en haar vrijwilli-
gers hopen u zaterdag 14 septem-
ber te kunnen verwelkomen.

Veldslag 2013Jong nederland

HeeSWIJk-DINTHeR LOOSBROek - Het is weer bijna tijd voor het 
grootste jaarlijkse evenement van Jong Nederland HDL (Heeswijk-Din-
ther Loosbroek): De Veldslag! Zoals gebruikelijk vindt dat plaats op de 
2e zaterdag van september van 14.00 uur tot laat in de avond aan de 
veldstraat in Heeswijk-Dinther.

NISTeLRODe – Afgelopen zaterdag heeft Silke Oldenkamp de tweede 
plaats behaald met het hoogspringen tijdens de Brabantse kampioen-
schappen in Vught. Ze heeft 1,25 meter hoog gesprongen. Het team 
meisjes pupillen A van Atletiekvereniging de keien uit Uden, waar Silke 
ook bij zit, hebben uiteindelijk de 5e plaats gehaald.

tweede tijdens 
Brabants kampioenschap

atletiek

 Foto: Arjan Oldenkamp
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Verlies met perspectief voor prinses irene

De gehele voorbereiding ontbrak 
het centrale verdedigingsduo Gijs 
van erp en Hein Langens. Zaterdag 
waren ze er beiden weer bij en dat 
scheelde een paar slokken op een 
borrel. Het doel werd weer verde-
digd door Stef van Venrooij, die dat 
prima deed. In de basis ook de 2e 
jaars A-junior koen Pittens en 1e 
jaars senior Tim van der Heijden. 
Beide spelers overtuigden weer.
In de eerste helft was Prinses Irene 
heer en meester en het had de rust 
minimaal in moeten gaan met een 
0-4 voorsprong. Maar alleen Job 
van den elzen wist een van de vele 
kansen, uit evenzovele mooie aan-
vallen te benutten.
In de 2e helft ging het in het eer-
ste kwartier gelijk op, totdat na 
een uur coach Groenendijk het 
eerder genoemde centrale verde-
digingsduo rust gaf, evenals Tim 
v.d. Brand. Udi’19 nam daarna het 
heft in handen en wist twee keer 
te scoren. een keer verzaakte de 

verder zeer goed spelende Jevaro 
Ikanubun, om een voorzet van de 
achterlijn er uit te halen en dat be-
tekende 1-1. Vlak voor tijd was er 
een afspeelfout, die een Udense 
aanvaller vrije doortocht gaf. Van 

Venrooij redde in eerste instantie 
nog prima, maar was in de re-
bound kansloos.
Volgende week zondag begint de 
competitie met een thuiswedstrijd 
tegen ZSV.

voetbal

NISTeLRODe - De voorbereiding van Prinses Irene is niet om over naar huis te schrijven geweest. Zaterdag-
middag werd vriendschappelijk gespeeld tegen het 2e elftal van Udi ’19. Opnieuw werd verloren, nu met 
2-1. Toch gaf het wedstrijdbeeld reden tot optimisme.

Tekst: A.v. Lokven Foto: T. Bevers

ten Miles in tilburghardlopen

TWc Vorstenbosch had vooraf 
een gemiddelde opgegeven van 
27 km per uur. De deelnemers wa-
ren: Voorzitter Jan Dortmans, Ben 
cornelissen, Jan v Grunsven, Mari 
v d Heuvel, Piet v d Heuvel, Bert 
Hoefs, Martien v d Tillaart, Gerrie 
v Nunen en Maurice Bissels.

Om 9.45 uur werd er, na het ma-
ken van een groepsfoto, gestart. 
Hoewel het met de start droog 
was, zag de lucht er niet al te best 
uit en dat resulteerde dan ook in 
een fikse regenbui van naar schat-
ting een uur. Dus zeiknat! en velen 
die de bril af moesten zetten omdat 
de voorgangers het water omhoog 
lieten spatten. Toch verzuimden 
we niet om geconcentreerd te blij-

ven rijden. Het kon niet anders of 
ook wij hadden met pech te kam-
pen. In de eerste etappe kregen 
Gerrie en Mari ieder een kapotte 
band en telkens bleef een man 
achter, zodat ze met z’n tweeën 
de band konden repareren. Geluk-
kig konden we de 2e etappe weer 
gezamenlijk beginnen en was Mari 
wel de grootste pechduivel want 
ook in deze etappe kreeg hij een 
kapotte band.
Na de lunch, in de middagpauze, 
werd het weer steeds beter en 
konden we de laatste 2 etappes 
pechvrij rijden.
Toen kwam de uitslag en na een 
deelname van 5 keer werden we 
beloond met een mooie 3e plaats. 
Den Dungen werd winnaar.

wielerclub 
twc Vorstenbosch wint 
3e prijs op n.k. toerfietsen

Bernheze sportief

VOrstenBOsch – Afgelopen zaterdag werd in Asten voor de 14e keer 
het Nederlands Kampioenschap toerfietsen verreden. Tijdens het NK 
toerfietsen worden er 4 etappes gereden, de totale afstand moet liggen 
tussen de 80 en 120 km. Het aantal deelnemers per team is minimaal 5 
en maximaal 9. Vooraf moet men aangeven met welk gemiddelde men 
als team over de totale afstand wil rijden. 

wielersport

Aisha Wesly, Bianca Janssen en 
José Neuts - dansdocenten bij de 
balletstichting - hebben er zin in! 
“We zijn een jaar geleden gestart 
met de eerste voorbereidingen, we 
hebben nu nog vier weken tot aan 
de premiere, het wordt echt ge-
weldig”.
Aisha is verantwoordelijk voor de 
productie en de regie: “Het is ont-
zettend leuk om te zien hoe en-
thousiast alle leerlingen nu al zijn. 
Het is ook super leuk dat we kun-
nen optreden in Nistelrode, het is 
een prachtige zaal!”.
De dansvoorstelling gaat over het 
gezin Van Dalen uit Nistelrode, de 

ouders maken zich klaar voor een 
feest en ondertussen spelen de 
kinderen ‘Petertje Pan’. Papa Van 
Dalen vindt dat de kinderen zich 
nu eindelijk maar eens volwassen 
moeten gedragen, maar wat ge-
beurt er als ze toch blijven geloven 
in hun dromen ? 

De voorstellingen worden uitge-
voerd op zaterdag 28 september 
om 15.00 uur en 19.30 uur en zon-
dag 29 september om 13.00 uur 
en 16.00 uur. kaarten á € 9,50 zijn 
te bestellen via info@balletstich-
tingnistelrode.nl of telefonisch via 
cor Verstegen 0412-613534.

nooitgedachtland in dans
ballet

nisteLrOde – Over vier weken is het zover. Balletstichting Nistelrode 
danst op zaterdag 28 en zondag 29 september vier keer de voorstelling 
‘Volg je hart naar nooitgedachtland’. Afgelopen zondagmiddag gingen 
de 100 leerlingen van Balletstichting Nistelrode voor de eerste keer 
oefenen in het  Nesterlégebouw. Spannend, want de meeste kinderen 
hadden het gebouw nog niet eerder van binnen gezien. 

NISTeLRODe - Met de deelname aan de 25ste Tilburg Ten Miles als Van Tilburg Sportambassadeurs, steunden 
de deelnemers Stichting Spieren voor Spieren. Natuurlijk waren er nog veel meer Bernhezenaren die de uitdaging 
aangingen om de Ten Miles tot een sportief goed einde te brengen. Het werd een prachtige dag.

Bernhezeloop

BeRNHeZe - De Bernhezeloop is als een magneet voor vele Bernhezer atleten en dat merkte de organisatie afgelopen 
zaterdag.  Onder prachtige weersomstandigheden werd er ook nog geld opgehaald  voor het goede doel: de Bas van 
de Goor Foundation die als doel heeft het verbeteren van de kwaliteit van leven voor kinderen en volwassenen met 
diabetes door middel van sport en bewegen.  Foto: Ad Ploegmakers

Voor meer foto’s zie onze websites

Voor meer foto’s zie onze websites
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Rosolo 1 – Altior 1
HeeSWIJk-DINTHeR - Afgelopen 
zondag mocht Altior aantreden te-
gen de landskampioen Rosolo. De 
start van de dames was sterk en na 
10 minuten was de stand 2-4 in 
het voordeel van Altior. Het laatste 
kwartier van de eerste helft zakte 
de uitploeg wat in, met als gevolg 
een ruststand van 5-6. Na de rust 
werd de concentratie herpakt en 
de voorsprong werd weer vergroot 
naar 6-8. Nu was het Rosolo die 
een tandje bijzette en ze kwamen 
langszij: 9-8. Het werd 9-9, 10-9 
en 10-10. Met nog twee minuten 
op de klok was de stand 11-10 in 
het voordeel van de ploeg uit Reu-
sel. Altior wist nog een keer aan te 
zetten en via een kort schot maakt 
Jet de gelijkmaker met nog 1 mi-
nuut op de klok. De eindstand is 
11-11 en er mocht één punt mee 
naar huis.

Rosolo 3 – Altior 2. Uitslag: 5-5
Rosolo 4 – Altior 3. Uitslag: 14-8
emos 2 – Altior 4. Uitslag: 10-0
De korfrakkers 6 – Altior 5. Uit-
slag: 8-9
Jes A1 – Altior A1. Uitslag: 4-13

De Peelkorf B1 – Altior B1.
Uitslag: 5-11
Altior c1 – De Peelkorf c1.
Uitslag: 1-5
Jes c1 – Altior c2. Uitslag: 4-1
Altior D2 – emos D2. Uitslag: 1-1
Altior D3 – Avanti D1. Uitslag: 3-2
Altior e2 – Avanti e1. Uitslag: 1-15
Altior e3 – Jes e1. Uitslag: 1-1
Altior F1 – Alico F1. Uitslag: 2-2.
Strafworpen: 2-0
ScMH F1 – Altior F2. Uitslag: 8-0 
Strafworpen: 0-0

Altior begint 
met remise tegen Rosolo

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

Geduld is een schone zaak
Hengelsportvereniging zet 600 regenboogforellen uit 

Dit weekend waren de specialis-
ten aanwezig om iedereen, met of 
zonder ervaring, op weg te helpen. 
Het weekend was goed georgani-
seerd, waarbij iedereen wist waar 

hij aan toe was door de duidelijke 
spelregels. “en we hebben maar 
€ 2,50 per dag aan deelname ge-
rekend zodat iedereen mee kan 
doen, jong en oud. We konden 
voor de opbouw en bewaking ‘s 

nachts rekenen op vele vrijwilli-
gers, zonder hen was het niet ge-
lukt.” vertelt Jeroen Spierings, de 
jonge organisator die hier duidelijk 
op zijn plek was. Zo’n 600 ge-
kweekte forellen werden uitgezet 
en daarnaast was er een extra uit-
daging: De 6 grotere zalmforellen. 
De visser die een van de zes ving, 
kon een prijs winnen. 
De forel wordt gewoonlijk gevon-
den in koele, heldere stromen en 
meren, dus de forellen waren he-
lemaal in hun element in Visvijver 
De Meuwel. Vrolijk sprongen de 
forellen boven het water uit, wat 
voor deze vissoort normaal blijkt 
te zijn. Gezelligheid voorop en met 
geduld wachtten de leden op het 
moment dat ze de dobber onder 
zagen gaan. 

Meer informatie op 
www.nistelrodesehengelsport.nl of 
www.hsvvorstenbosch.nl

vissen

NISTeLRODe – Plaats delict: Visvijver De Meuwel, waar Hengelsportvereniging Vorstenbosch in samen-
werking met Hengelsport vereniging Nistelrode voor hun gezamenlijke 900 leden een forelweekend organi-
seerde. In het gepachte viswater is het zonder geldige visvergunning verboden te vissen. 

Pim Vorstenbosch uit Heeswijk-
Dinther laat trots zijn vangst zien

Geert, Nistelrode

De trainingen worden voorbereid 
en gegeven door een groep jonge 
en talentvolle trainers. Deze jonge 
trainers spelen zelf ook bij HVcH 
en de meesten volgen een oplei-
ding in de sport. 
Om de trainingen zo goed moge-
lijk te laten verlopen is de hulp van 
enkele enthousiaste ouders na-

tuurlijk onmisbaar.
HVcH-jeugdspelers van de recrea-
tieve D-, e- en F-teams en ouders 
die mee willen helpen, kunnen zich 
aanmelden door uiterlijk 15 sep-
tember a.s. een e-mail te sturen 
naar het volgende adres: henk.ul-
lenbroeck@gmail.com. Deelname 
is gratis.

HVcH Voetbal-
school voor pupillen

HeeScH - HVCH organiseert voor de tweede keer een voetbalschool 
voor de D-, E- en F-spelers. Op een aantal vrijdagavonden extra trainen 
om de techniek te verbeteren en partijtjes te spelen. De voetbalschool 
is bedoeld als extraatje voor de meiden en jongens van de recreatieve 
pupillenteams van HVCH. 

voetbal

Vrouwen prinses irene starten met bekerwinst
NISTeLRODe - Het 1e vrouwen-
elftal van Prinses Irene, met nogal 
wat nieuwe gezichten in de ploeg, 
had een goede generale repetitie 
met het oog op de eerste competi-
tiewedstrijd van aanstaande zon-
dag tegen PSV/Eindhoven. 

er werd zondagmiddag in Tilburg 
gebekerd tegen collega hoofd-
klasser ’t Zand. Na een ruststand 
van 0-1, doelpunt Jody van kes-
sel (foto), werd het uiteindelijk een 
dik verdiende 0-2 overwinning, 
door een rake kopbal van Malissa 
Scheepers. De debuterende doel-
vrouw Nadia van Mourik wist haar 
doel dus schoon te houden.

voetbal

thierry pittens wint de 
jeugdenduro in nunspeet

In de tweede ronde wist hij twee 
seconden te winnen en ook kreeg 
hij meer plezier omdat de baan 
moeilijker werd en ook de onder-
grond iets harder. Mede dankzij 
deze omstandigheden wist hij zijn 
voordeel te behalen en in de derde 
ronde elf seconden te winnen van 
de tweede man. Ook in de vierde 
ronde was hij de snelste en maakte 
een verschil met zes seconden op 
de tweede man. Gedurende de dag 
probeerde hij zijn voorsprong ver-
der uit te bouwen. Dit lukte, want 
in de vijfde en zesde ronde wist hij 
ook goede tijden neer te zetten 
waardoor hij de enduro uiteinde-
lijk won met een verschil van 24 
seconden op de tweede man. De 
volgende enduro van Thierry is op 
14 september in Veldhoven.

motorsport

VORSTeNBOScH - Thierry Pittens van Pittens Racing heeft zaterdag de jeugdenduro in Nunspeet weten te 
winnen. In de eerste ronde ging het rijden niet lekker voor Thierry. Ondanks dat hij de proef gelopen had, 
wilde het nog niet lukken. De tijden waren helaas niet te zien, waardoor de mensen om Thierry heen zelf 
gingen klokken zodat hij toch een beeld had hoe hij er voor stond. De proef was erg mul door het losse zand 
waardoor zijn 125cc machine erg hard moest werken. Uiteindelijk verloor hij in de eerste ronde ruim vier 
seconden.
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ADIDAS
LX 24 COMPO 1 

€199,95

ADIDAS
V24 COMPO 2 

€149,95

ADIDAS
X24 COMPO 5 

€79,95

ASICS
LETHAL JUNIOR

€49,95ASICS
GEL LETHAL V.A.

€89,95

SNELHEID EN TECHNIEK, DAT IS WAAR HET OM DRAAIT. DAN IS HET GOED OM EVEN STIL 

TE STAAN BIJ DE KEUZE VAN JE SCHOENEN EN JE HOCKEYSTICK, TOCH?

 

OP ONZE SPORTAFDELING VIND JE ALLE GERENOMMEERDE HOCKEYMERKEN, DUS GA 

SAMEN MET ONZE SPORTADVISEUR OP ZOEK NAAR JOUW PERFECTE MATCH!

voordeel!
Hockey

INDIAN MAHARADJA
BLACK RED KHANJAR JUNIOR

€49,95

INDIAN MAHARADJA
WHITE SWORD SENIOR

€125,-

INDIAN MAHARADJA
BLACK CAP LIMITED EDITION SENIOR

€140,-

Maar liefst 20 duo’s wisten de weg 
richting sporthal ‘t Vijfeiken te vin-
den deze avond. De hele avond 
stond de sporthal bommetje vol 
met badmintonnende jeugdle-
den, vrienden & vriendinnen. Dol- 
enthousiast stonden de duo’s op 
de banen, de één wat (over)fana-
tieker als de ander, maar allemaal 
hadden ze het doel om de prijzen 
in de wacht te slepen. Maar zoals 
de wedstrijdleiding bij de prijsuit-

reiking prachtig verwoordde: “ie-
dereen is sowieso tweede, maar er 
kan maar 1 duo eerste zijn”. Thij-
men & Thomas, gefeliciteerd!

Was je er niet bij afgelopen vrijdag, 
maar wil je toch het badminton 
eens komen uitproberen? Zowel 
nieuwe jeugd- als seniorenleden 
mogen het badminton 3x gratis 
komen proberen! Voor meer info: 
www.hbv-heesch.nl

sportieve vrienden!

badminton

HeeScH - Afgelopen vrijdag organiseerde de Heesche Badminton Ver-
eniging haar jaarlijkse vriendjes/vriendinnetjes toernooi. Een avond 
waarop jeugdleden aan hun vrienden/vriendinnen kunnen laten zien wat 
een geweldig leuke (maar vooral ook intensieve) sport badminton is. 

Thijmen en Thomas

dVG - Avesteyn beker

Vanaf het begin zette Avesteyn 
druk en er was al direct sprake 
van een overwicht. Ondanks dat 
scoorde DVG in de zesde minuut 
uit een goed uitgespeelde aanval. 
Daarna zette Avesteyn aanhou-
dend druk, wat resulteerde in een 
groot aantal open kansen. 

Helaas kon er niet gescoord wor-
den door de oranjezwarten. Het 
kon niet uitblijven en het over-
wicht leverde uiteindelijk toch het 
gewenste effect op, uit een prima 
aanval kon Stan de Laat in de 28-

ste minuut eenvoudig scoren. 1-1. 
Drie minuten later scoorde Bart 
Faro na een zwakke actie van de 
keeper van DVG, 1-2. Na de rust, 
waarin Jehan Langenhuijsen werd 
gewisseld voor Jesse custers, ging 
Avesteyn door met druk zetten. 

Dries Heerkens en Martijn Swart-
jens konden beiden scoren. Geheel 
tegen de verhouding scoorde DVG 
echter ook weer. In de 52-ste mi-
nuut was het al 2-4. De wedstrijd 
werd er niet beter op, wat over 
en weer kansen opleverden. Rens 

van Vugt scoorde de 5-2 maar 
ook DVG prikte er ook weer een 
bij 5-3. In het laatste deel van de 
wedstrijd gaf Avesteyn het initi-
atief weg waardoor DVG 4 en 5 
scoorde. Het totaalbeeld over de 
gehele wedstrijd was wisselend. 

Of Avesteyn doorgaat in het be-
kertoernooi is nog niet duidelijk. 
Lierop en Avesteyn hadden beide 
evenveel punten en een gelijk 
doelsaldo. Hiervoor moeten de re-
glementen nog bestudeerd gaan 
worden.

voetbal

HeeSWIJk-DINTHeR - Het derde en voorlopig laatste bekerduel bracht Avesteyn naar Liempde. De afwezig-
heid van een aantal basisspelers (Roy Wijlaars, Pieter Kuijpers, Rob Kuijpers en Joep Konings) werd vanuit 
de eigen selectie opgevangen waardoor nog steeds een volwaardig team aan kon treden.
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites

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

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N
5 september 

Workshop mandalatekenen 
Locatie: Palmenweg nistelrode 

rondleiding: 
haal meer uit de bieb
Locatie: Bibliotheek heesch 

Ladies e(n)Vent
Locatie: de Pas heesch 

handwerkcafé
Locatie: de wis Loosbroek 
Pagina 14

oud papier
Locatie: Vorstenbosch

Workshop kennis 
maken met massage
Locatie: Pastoor Lathouwers-
straat heeswijk-dinther 

Lezing Wojstap bevrijding/
landing parachutisten 
bij het kasteel
Locatie: raadhuisplein 21a 
heeswijk-dinther

6 september 

gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
Locatie: OOvB nistelrode 

oud Ijzeractie
Locatie Vorstenbosch

Disco groep 7-8
Locatie: BoBz dorpshuis
nistelrode 

nachtvlindernacht
Locatie: kasteeltje heesch 

sterrenwacht halley: 
publieksavond
Locatie: halleyweg 1 heesch 

navarone unplugged
Locatie: kersouwe 
heeswijk-dinther

7 september 

Lezing feelgoodgarden
Locatie: Appeltern 
Pagina 9

Dance event puur natuur
Locatie: kersouwe 
heeswijk-dinther 

officiële opening 
nesterlé gebouw
Locatie: nistelrode

oud Ijzeractie
Locatie Vorstenbosch

8 september 

Inloopdag cc nesterlé & 
sparrenweide 
Locatie: nistelrode 
Pagina 16

Lezing feelgoodgarden
Locatie: Appeltern 
Pagina 9

fietstocht De Verbinding
Locatie: natuurcentrum 
de Maashorst nistelrode
Pagina 11

heesch presenteert
Locatie: centrum heesch 
Pagina 30

pap & pudding
Locatie: ‘t tunneke heesch 

japanse theeceremonie
Locatie: Fazanterie de rooie 
hoeve heeswijk-dinther 
Pagina 3

Kienen
Locatie: café Zaal elsie 
heeswijk-dinther

Karwei heesch geopend
Locatie: cereslaan 9 heesch 

open dag kinderboerderij 
de nissebisjes 
Locatie: kanZ nistelrode 

nationale ziekendag 
Locatie: st. servatiuskerk 
Loosbroek 
Pagina 4
 
9 september 

Kaartverkoop brabants 
cabaret
Locatie: heemhuis Maxend 3 
nistelrode 

filmhuis de pas: 
Ides of march
Locatie: de Pas heesch 

alzheimer café
Locatie: Ontmoetingscentrum 
‘de Binnenstad’ Oss 

basiscursus ehbo
Locatie: Lokaal ehBO vereniging 
nistelrode 

Yoga voor mannen
Locatie: kloosterkapel 
Vorstenbosch 

10 september 

bernhoven fietst!
Locatie: de Maashorst nistelrode

filmhuis De pas: 
Ides of march
Locatie: de Pas heesch 

zonneochtend
Locatie: cc nesterlé nistelrode

onderonsje in heeswijk 
over uitvaartverzorging
Locatie: cc Bernrode 
heeswijk-dinther 

11 september

Kinderactiviteit 
‘De natuur op je bord’
Locatie: natuurcentrum 
de Maashorst nistelrode

theatershow jochem 
van gelder
Locatie: de Pas heesch 

breicafé Wolletjes
Locatie: weijen 16 nistelrode
Pagina 19

12 september

onderonsje in Loosbroek 
over uitvaartverzorging
Locatie: steunpunt d’n hoek 
Loosbroek 

Lezing emmy simons
Locatie: kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

13 september

start 45+ dubbeltennis-
toernooi Lipsgroen
Locatie: tc telro nistelrode 

gratis inloopspreekuur voor 
ondernemers
Locatie: OOvB nistelrode 

14 september 

hKK nistelvorst: 
tentoonstelling
Locatie: heemhuis Maxend 3 
nistelrode

rommel-en antiekmarkt 
Locatie: dorpsstraat Loosbroek 

expositie atelier 47
Locatie: hoofdstraat 100 
heeswijk-dinther 

Veldslag 2013
Locatie: Veldstraat 
heeswijk-dinther 
Pagina 24

hKK nistelvorst: brabants 
cabaret
Locatie: cc nesterlé nistelrode

roadshow 
Duurzaam Wonen
Locatie: cc nesterlé nistelrode 

open monumentendag 
2013 Dinner live
Locatie: ‘t tunneke heesch 

hennie Korsten - 
between the Lines
Locatie: de Pas heesch

sterrenwacht halley: 
jeugdmiddag 
Locatie: halleyweg 1 heesch
 
expositie ‘macht en pracht 
van de molen
Locatie: kilsdonkse Molen 

bedrijvencompetitie 
Luchtgeweer 2013
Locatie: cc servaes 
heeswijk-dinther 

expositie ‘macht en pracht’
Locatie: kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

15 september 

hKK nistelvorst: 
tentoonstelling
Locatie: heemhuis Maxend 3 
nistelrode

open monumentendag 
2013
historische optochten 
Locatie: heeswijk-dinther 

expositie atelier 47
Locatie: hoofdstraat 100 
heeswijk-dinther 

Kienen
Locatie: café Zaal elsie 
heeswijk-dinther

expositie ‘macht en pracht’
Locatie: kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

expositie ‘macht en pracht 
van de kerk’
Locatie: Petrus-emmaus kerk 
heesch 

open dag jachtslot De berkt
Locatie: kasteellaan 1 heesch 

Karwei heesch geopend
Locatie: cereslaan 9 heesch 

molen Windlust open dag
Locatie: Molenerf 1 nistelrode 

museumboerderij: 
open monumentendag
Locatie: Meierijsche Museum-
boerderij heeswijk-dinther 

Kilsdonkse molen: expositie
Locatie: kilsdonkse Molen 
heeswijk-dinther 

Kasteel heeswijk: 
open monumentendag
Locatie: kasteel 
heeswijk heeswijk-dinther 

18 september 

Voorlichtingsavond reuma-
patiëntenvereniging
Locatie: cc PerrOn-3 rosmalen
Pagina 5

Kinderworkshop prikbordjes 
maken
Locatie: de wis Loosbroek 

Workshop mandalatekenen 
in nistelrode
Locatie: Palmenweg nistelrode
Pagina 19

19 september

charity cup golfwedstrijd
Locatie: Golfbaan de hooge 
Vorssel nistelrode 

handwerkcafé
Locatie: de wis Loosbroek
Pagina 14

Lezing: gerechtigheid
Locatie: kloosterkapel 
Vorstenbosch 

20 september 

Lef festival
Locatie: Vorstengrafdonk Oss 

gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
Locatie: OOvB nistelrode 

schuimparty in Imeetstyle
Locatie: raadhuisplein 21 
heeswijk-dinther 
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HeeScH - “The Voices of Heesch” 
treedt op voor het goede doel 
t.b.v. Stichting Stofwisselkracht 
bij Heesch Presenteert op zondag 
8 September 2013.

Wij zijn een groep meisjes en jon-
gens die zondag 8 September 
2013 bij ‘Heesch Presenteert’ zin-
gen voor kinderen met een stof-
wisselingsziekte. 
De inzameling is bedoeld om een 
film over deze ziekte te financieren 
wat een landelijk initiatief is van de 
makers Nils Verkooijen (acteur in 
o.a. Achtste-Groepers huilen niet 
en Spijt) en Sjors Mans. Zij pro-
beren geld in te zamelen voor de 
Stichting Stofwisselkracht. De film 
wordt gefinancierd door middel 
van crowdfunding, een populaire 
manier van geld inzamelen via in-
ternet. 

De teller staat op dit moment op 
16.595,45 van de 25.000 euro. 

er moet dus nog het nodige geld 
ingezameld worden. Vandaar dat 
deze groep dacht: ‘Daar kunnen 
wij een steentje aan bijdragen door 
onze talenten in te zetten.’

Na een tweetal oefensessies be-
sloten Gitte, Glenn, Bart, Yorben, 
Tessa, Meggy, Aylinn, Anne en Lie-

ke, die hun sporen in het Heesche 
zang, dans en musical scene al ver-
diend hebben, de handen ineen 
te slaan en onder de naam ‘The 
Voices van Heesch’ zich in te zet-
ten voor dit goede doel. Alle voor-
bereidingen zijn al in volle gang. 

Diverse media worden daarbij in-
gezet om zoveel mogelijk aan-

dacht voor dit initiatief te krijgen. 
Via berichten op social media sites 
zijn ze bezig om zoveel mogelijk 
publiek naar Heesch te krijgen en 
om zo zoveel mogelijk geld in te 
zamelen.

kijk op Facebook en Internet voor 
verdere informatie en steun ons al-

vast door ons te liken. Dan gaan 
we nog harder oefenen.

Facebook The Voices of Heesch 

Onze Actie staat ook al op de Web-
site van Dansen op de Vulkaan 

www.dansenopdevulkaandefilm.
nl/gouden-keeltjes/

the Voices of Heesch

The Voices of Heesch zingen voor kinderen met een stofwisselingsziekte Foto: Janette Slaats

HeescH presenteert

HEESCH
Presenteert

Locatie: ’t Dorp, Schoonstraat

ZONDAG 

SEPTEMBER
van 11.00 tot 17.00 uur8

Bovendien zijn ze licht, heel aan-
genaam tijdens lange wandelin-
gen. Hi-Tec is de nieuwe sponsor 
voor de Nijmeegse 4-daagse in 
2014. WomenWorks loopt op de 
feiten vooruit met deze nieuwe lijn 
schoenen.

Comfort en gemak in één
Ook nieuw in het assortiment zijn 

de afritsbare driekwart broeken 
voor dames. 

Modieus en comfortabel, voor-
al voor wandelingen waarbij de 
weersomstandigheden wisselen. 

Tijdens Ladies e(n) Vent, 5 septem-
ber in De Pas en bij ‘Heesch Pre-
senteert’ op 8 september.

womenworks presen-
teert nieuwe collectie 
HeeScH – WomenWorks heeft een nieuwe collectie wandelschoenen 
aan haar assortiment toegevoegd. De Hi-Tec dames- en herenschoenen 
voor werk en wandelen zijn comfortabel en sterk. 

Sport – Inn
Bewegings- en afslankstudio

Kleine sportschool met vele mogelijkheden
onder persoonlijke begeleiding

Elma v.d. Wielen - Kampstraat 6 - Heesch
Tel. 0412-455353 - www.sport-inn.info

Power Plate
Cardiotraining
Vacutraining
Voedingsadvies

ACTIE:
Bij inschrijving tijdens Heesch Presenteert

op 8 september 20% korting op een abonnement

‘de TeLLer sTaaT OP dIT mOmenT 
OP  16.595,45 Van de   25.000

dressup-instyle 
De perfecte look voor iedere gelegenheid!

HeeScH - In het winkelhart van Heesch, is een parel te vinden op het 
gebied van damesmode. 

Dressup-Instyle biedt alles wat je 
zoekt in een fashion boutique! 
Sleutelwoord voor Dressup-Instyle 
is de hoge mate van service in 
combinatie met een relaxte sfeer. 
kleding, mooie sieraden, accessoi-
res en lifestyle. Alles is hier te vin-
den onder een dak.
De collectie van Dressup-Instyle 
bestaat uit tijdloze merken die je 
op talloze manieren met elkaar 
kunt combineren, zodat er keer op 
keer een verfrissende look neerge-
zet kan worden. Bij Dressup-Instyle 
draait alles om persoonlijk kleding-
advies door onze kundige stylisten. 
In combinatie met een groot scala 
aan keuze in prijzen en vele beken-
de merken, zorgt dit ervoor dat je 
hier weggaat in de kleding die bij 
je past!

www.mooiheesch.nl

voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit

Informeert, boeIt 
en Interesseert
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RAAD HET 
GEWICHT
EN WIN 

DEZE FIETS!

RAAD HET RAAD HET 

ZONDAG
8 SEPTEMBER A.S.

WERKPLAATS

 ’t Dorp 108
 HEESCH  
 0412 451523

SERVICE

SHOWROOM

www.fi etsplezierheesch.nl  |      Facebook.com/michel.vandewetering

Wij pakken groots uit voor onze winkel!

PAARSE BATAVUS OLD DUTCH 
t.w.v. € 479

Wij pakken groots uit voor onze winkel!

Opbrengst loterij 
t.b.v. 

Horizon Heesch

Op deze dag ontvangt u een 
mooie KORTING op 

onze GEHELE COLLECTIE!

Zondag 8 september geopend van
12.00-17.00 uur tijdens ‘Heesch Presenteert’

Alleen zondag 8 sept. 50% KORTING 
op de gehele collectie sierraden 

Bij besteding vanaf  € 50,- 
een tas of koffiebeker cadeau

Sandwich | Anna Scott | ICHI | MAC | Summum | Vila |
YAYA | Circle of Trust | Sisterpoint

Verenigde Horecabedrijven zetten Heesch op de kaart 

Muziek, evenementen, workshops, theater 
en nog veel meer...

De horecabedrijven in het cen-
trum van Heesch hebben zich 
sterk gemaakt om te zorgen dat u 
kunt genieten van alles wat op de 
podia gepresenteerd wordt. Maar, 
geen evenement zonder aandacht 
voor de innerlijke mens. De ho-
reca ondernemers zullen ook tij-
dens deze ‘Heesch Presenteert’ 
zorgen dat u niets tekort hoeft te 

komen. Lekkere hapjes, drankjes 
en voor de echte honger, kunt u 
ook terecht. 

De oer-Heesche band Co-inciden-
tal geeft een muzikale noot aan 
De Misse. Bij AH zullen de jon-
gens van The Basement hun klan-
ken laten horen en The Voices of 
Heesch zingen voor de Stichting 

Stofwisselkracht en het duo Best-
Off laat bij het Labrys zien waar 
zij voor staan. In de Pas zijn deze 
middag optredens te zien van Ro-
nald Smink (aanstormend talent), 
de Bende van Beuving en er is 
een live-verbinding met Gijs Nil-
lissen. 
Sportverenigingen laten ziet dat 
sport niet alleen gezond is, maar 

dat je er ook veel plezier aan kunt 
beleven. Er zullen demonstraties 
zijn en speciale acties. Bewegen 
is ‘hot’.
Let op! Er is voor kinderen zoveel 
te zien en te doen, dat uw kroost 
ongetwijfeld hier en daar blijft 
‘hangen’ of aan uw aandacht ont-
snapt. Ze zullen in elk geval niet 
ver weg zijn. 

‘Heesch Presenteert’ heeft zoveel 
te zien en te doen dat ze beslist 
in het Heesche Centrum terug te 
vinden zijn.

De formule van Heesch Presenteert heeft de afgelopen jaren bewezen bestaansrecht te hebben gezien de 
grote publieke belangstelling. Op diverse podia verspreid door het centrum laten artiesten zien wat ze kun-
nen. Sportverenigingen geven demonstraties, bedrijven hebben ludieke acties en stichtingen informeren 
over hun doelstellingen.

HET PROGRAMMA OP DE MISSE:

13.30  Optreden Co-Incidental op terras of café

14.30 Theaterpreview in De Pas met Ronald

 Smink, De Bende van Beuving en 

 Gijs Nillissen

15.10 Optreden Co-Incidental op terras of café

16.10  Theaterpreview met Ronald Smink en 

 De Bende van Beuving

16.45 Optreden Co-Incidental op terras of café

Bij het Labrys zal het duo Best Off van 

12.30  - 19.00 uur optreden.

HET PROGRAMMA BIJ AH: 

11.00 Demonstraties Meer Sports ondersteund

 door een DJ

14.00 Optreden The Basement

14.30 Demo’s Meer Sports ondersteund 

 door een DJ

15.30 Optreden The Basement

16.00 Demo’s Meer Sports ondersteund 

 door een DJ

17.30 Optreden The Basement

de Bende VAn 
BeuVinG

c0-incidentAl

GiJs nillissen RonAld sMink

kinder-
activiteiten
Wat dacht u van:
kindeRMARkt
een leuke kindermarkt waar 
kinderen hun oude speelgoed 
kunnen verkopen of de bezoe-
kers kunnen verblijden met een 
mooi stukje muziek.

BunGee MAsteR
Spring nu hoger en maak nu de 
mooiste sprongen op de bungee 
master.

ponY RiJden
Voor de kleintjes pony rijden.

scoutinG HeescH
een uitdagend klimparcours

BRAndweeR HeescH
Brandweer spelen
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VEILING VOORDEEL
Altijd de scherpste veilingprijs

Violen in diverse kleuren
Per tray 12 stuks. Van 5,99 voor 3,99

Geldig t/m 10 sept. 2013, zolang de voorraad strekt. 

3,99
VEILING VOORDEEL
Altijd de scherpste veilingprijs

Violen in diverse kleuren
Per tray 12 stuks. Van 5,99 voor 3,99

Geldig t/m 10 sept. 2013, zolang de voorraad strekt. 

3,99

VEILING VOORDEEL
Altijd de scherpste veilingprijs

Violen in diverse kleuren
Per tray 12 stuks. Van 5,99 voor 3,99

Geldig t/m 10 sept. 2013, zolang de voorraad strekt. 

3,99

VEILING VOORDEEL
Altijd de scherpste veilingprijs

Violen in diverse kleuren
Per tray 12 stuks. Van 5,99 voor 3,99

Geldig t/m 10 sept. 2013, zolang de voorraad strekt. 

3,99

Meer sports; meer mogelijkheden

HeeScH - Meer Sports aan ’t Vijf-
eiken beweegt. Nieuwe sporten 
en begeleiding zijn toegevoegd en 
dus zijn er nog meer mogelijkhe-
den om aan je gezondheid te wer-
ken of voor die van je kinderen.

Voor kinderen vanaf 2 jaar heeft 
Meer Sports een 45 minuten du-
rende ‘dansles’. 

Door dansen wordt de motoriek 
gestimuleerd en de fantasie geprik-
keld. Peuterdans is lekker swingen 
op muziek, waarbij ook oefenin-
gen en spelletjes gedaan worden.

Nieuw voor volwassenen - LAPT
een LAPT (Los Angeles Personal 
Trainer) stelt naar aanleiding van 
jouw doelen samen met jou een 
persoonlijk bewegings- en/of voe-
dingsplan op en zorgt dat je resul-
taten behaalt. 

een personal trainer heeft moge-
lijkheden en materialen om func-
tioneel te trainen. Functionele 
training betekent: oefeningen die 
aansluiten bij jouw situatie.

een personal trainer heeft zijn ei-
gen specialiteit, zoals een bepaalde 
tak van sport of bepaalde technie-
ken. Daarom is het belangrijk dat 
jouw personal trainer past bij jouw 
specifieke wensen.

Meer informatie
Sport & Healthclub Meer Sports
‘t Vijfeiken 14 - 5384 eS Heesch - 0412 40 44 74
infoheesch@meersports.nl - www.meersports.nl 

kracht en energie
Tijdens Heesch Presenteert

Stef Freriks
“Iedereen weet wat wichelroede 
lopen is en iedereen kan het ook”, 
weet Stef Freriks en laat dit tijdens 
‘Heesch Presenteert’ ervaren. “Ik 
wil mensen die ons bezoeken op de 

stand tijdens ‘Heesch presenteert’ 
uitleggen wat het belang is om in-
zicht te krijgen in de leefsituatie. 
Om een voorbeeld te noemen: een 
waterader zorgt voor vermoeid-
heid, spanning, slecht slapen en 
medicijnen die niet goed aanslaan. 
Daar hoef je je niet bij neer te leg-
gen, er is veel aan te doen.” Ook 
geeft Stef uitleg over zijn cursus 
‘kom in je kracht’ van 6 weken. 
Deze cursus is kort en krachtig. 

Carien van der Poel
carien van der Poel zal u vertellen 
waarom voetreflextherapie zoveel 
effect heeft. De voeten zijn ver-
tegenwoordigers van ons lichaam 
en de daarin opgeslagen emoties. 

Deze hebben hun weerslag op 
onze gezondheid. Door een jaren-
lange ervaring weet carien precies 
hoe dit in elkaar zit en welk effect 
een behandeling via de voeten 
heeft. 

Daarnaast werkt carien al jaren 
met bioresonantie. Via het bio-
resonantie-apparaat herstelt ca-
rien de frequenties in organen en 
energiebanen in het lichaam. Soms 

wordt deze therapie aangevuld 
met aanbevelingen in voeding of 
voedingssupplementen, waarbij 
carien zich kan baseren op een 
gedegen kennis van de natuurge-
neeskunde.

Samenwerking
Stef en carien werken nauw sa-
men in hun praktijk aan de Verdis-
traat 87 in Oss. 

Het Therapeutisch centrum Oss 
en Stef Freriks zitten daar dicht bij 
elkaar in huisvesting en energie. 

Tekst: Martha Daams 
Foto’s: Ad Ploegmakers

Stef Freriks

HeeScH/OSS – Tijdens ‘Heesch Presenteert’ geniet u van een ontspannen uitje en u laat zich vermaken en 
informeren. Toch is die ontspanning niet altijd aanwezig. Soms blokkeert uw energie en voelt u zich futloos 
of terneergeslagen. Fijn om dan te weten dat er mensen in uw omgeving zijn die u kunnen helpen. Stef 
Freriks en Carien van der Poel laten u tijdens ‘Heesch Presenteert’ ervaren wat hun bijdrage daarin kan zijn.

‘FĲ N DAT ER MENSEN ZĲ N DIE DAN KUNNEN HELPEN’

Carien van der Poel

Kom in zes weken in je kracht

cursus door Stef Freriks

0412-457444

www.dekrachtvanbewustzijn.nl  www.wichelroede.nl

de kracht van bewustzijn

Verdistraat 87
5343 VD Oss
0412-457444

contact@steffreriks.nl
www.steffreriks.nl

Verdistraat 87
5343 VD Oss
06 227 904 28
0412 632 030
carienvdpoel@cs.com
www.therapeutischcentrumoss.nl

tHeRApeutiscH centRuM oss
Voor mens en dier

Stichting Mark’s Memories organi-
seert op 24 en 25 mei 2014 een 
sponsorfietstocht langs alle voet-
balclubs uit de carrière van Mark 
van in totaal 220 km. Iedereen die 
onze stichting een warm hart toe-
draagt kan zich inschrijven om deel 
te nemen aan de fietstocht.
Tijdens ‘Heesch Presenteert’ 
vraagt Van Herpen, Haar en Bijoux 
€ 2,00 meer voor een knipbeurt en 
deze wordt geschonken aan het 
goede doel Mark’s Memories.

Meer informatie of aanmelding via www.marksmemories.nl

Mark’s Memories 
gesteund door Van Herpen
Haar & Bijoux
HeeScH - Mark. Geliefd, warm, gevat en oprecht. Sportman in hart en 
nieren. Iemand met een groot hart. Voor de sport, maar vooral voor 
zijn gezin. En juist dit hart liet hem in de steek. Op 24 december 2011 
overleed Mark als gevolg van een hartstilstand, gewoon tijdens een 
rondje hardlopen. Voor al degenen die te maken krijgen met hartfalen 
op jonge leeftijd, maken wij ons hard met Stichting Mark’s Memories. 
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see better.
be better.
tycane pro 
better repellency against dirt & water

adidas.com/eyewear

adidas_HYDROPHOBIC_2013_COOPAD_A5_hoch.indd   1 25.07.13   10:49

Alferink Optiek presenteert nieuwe 
sportbrillen van Adidas Eyewear

In de sportwereld is de collectie Evil Eye van brillenspecialist Adidas Eyewear al 
geruime tijd synoniem voor sportbrillen van topkwaliteit. Met de lancering van 
de instapmodellen Evil Cross Halfrim en Little Evil breidt Alferink Optiek de 

succesvolle productlijn nu verder uit. Het hele gezin kan genieten van scherp zicht en 
een sportieve look met monturen die de aandacht trekken, zowel op als naast de fiets. 

De twee nieuwkomers combineren een functionele briltechnologie met een 
uitstekende prijs-prestatieverhouding. Ze zijn ideaal voor liefhebbers van fietstochten, 

maar ook voor wie zijn fietsbril graag bij andere gelegenheden draagt, als een 
allround model. Dankzij het halve montuur en het montuurmateriaal is de Evil Cross 

Halfrim bijzonder licht. De bril is verkrijgbaar in verschillende maten. 
De Little Evil is uitermate geschikt voor zeer smalle gezichten of kinderen. 

De Adidas collectie is verkrijgbaar bij Alferink Optiek.

Alle Adidas modellen kunnen worden aangepast aan de wensen van de drager dankzij 
de individueel verstelbare neuskussentjes. De sterk gebogen lenzen zorgen voor een 
helder zicht, terwijl de filtertechnologie van topkwaliteit een optimaal gezichtsveld en 

een maximale bescherming van de ogen garandeert. 
Bij Alferink Optiek zijn de modellen verkrijgbaar in verschillende kleuren en voor 
wie correctie van het gezichtsvermogen nodig heeft, kunnen de Adidas modellen 

worden uitgerust met een optische correctieclip. Kom gerust eens bij ons langs voor 
uitgebreide informatie over deze sportbrillen. 

Alle merken zonnebrillen tijdens
Heesch Presenteert 30% KORTING

Vele mogelijkheden zoals: cardio-
training, power-plate en vacutrai-
ning. cardiotraining; je conditie 
verbeteren, je fitter voelen, ge-
wicht kwijt raken, er beter uitzien 
en prestaties verbeteren.
Door Power-plate effect op: spier-
versterking, toename kracht, mo-
biliteit, vetverbranding, betere 
doorbloeding, verhoogde stofwis-
seling, afname cellulitis en een ver-
beterde botdichtheid.

Vacutraining: gerichte vetreductie 
op de buik, billen en de bovenbe-
nen. centimeters verliezen, juist 
op die plekken waar dat lastig is. 
Resultaten: binnen een maand een 
broekmaat minder. Door de toege-
voegde overdruk van dit apparaat 
zeer geschikt voor mensen met 
bloedvaten en lymfe problemen.

Kom gerust langs bij Sport-Inn
Biij inschrijving tijdens Heesch Pre-
senteert krijg je eenmalig 20% 
korting op het afgesloten abon-
nement.

sport-inn
HeeScH - Sport-Inn is een kleine sportschool met vele mogelijkheden. 
Altijd deskundige en persoonlijke begeleiding, die hier erg belangrijk 
zijn. In overleg kan een persoonlijk trainingsprogramma worden sa-
mengesteld zodat ieder op zijn eigen niveau kan trainen.

Sport-Inn
kampstraat 6 - Heesch
0412 455353
elmavanderwielen@planet.nl
www.sport-inn.info

De winkel is sinds begin juli ge-
opend en wordt door de consu-
ment zeer positief ontvangen. 
Omdat ze midden in het centrum 
zitten lopen veel mensen even bin-
nen om een kijkje te nemen. 
De meubels kunnen naar wens op 
maat gemaakt worden. eigen idee-
en voor een kast of tafel zijn door 
tafelenstoelen.nl te realiseren. Ook 
de kleden zijn in afwijkende maten 
te leveren.
“Door de jarenlange ervaring in 
de meubelbranche, de eigen pro-
ductie, de juiste leveranciers en de 
lage overheadkosten kunnen wij 

de artikelen tegen zeer concurre-
rende prijzen aanbieden. komt u 
komende zondag even binnen om 
rond te kijken en overtuig uzelf.”

tafel en stoelen.nl
heesch – TAFEL EN STOELEN.NL; gevestigd aan de Schoonstraat 2 
te Heesch, presenteert zondag naast meubels, die voor het grootste 
deel in eigen beheer geproduceerd worden, ook diverse woonacces-
soires zoals: Lampen - kleden - klokken - schilderijen – spiegels – kunst 
sculpturen.

Het pand aan de Schoonstraat

nieuwe webshop 
www.5384.nl
Reden voor een feestje

HeeScH – Op de nieuwe webshop 
www.5384.nl is de nieuwe trendy 
baby- en kindermode voor het na-
jaar te vinden voor kids van 0-16 
jaar. Om de nieuwe webshop én de 
komst van de nieuwe najaarsmode 
te vieren komt Tante Sannie van 
het Peperkoekhuisje uit Ravenstein 
met haar caravan naar 5384 tijdens 
‘Heesch Presenteert’.
Tante Sannie heeft een prachtig versierde rode caravan. Voor ‘Heesch 
Presenteert’ heeft ze die caravan volgepakt met verrassingen. 
en vóór haar caravan heeft ze ruimte gereserveerd voor kinderen die 
een bellenblaasstafje willen maken of hun armen laten versieren door de 
body paint artiesten. www.peperkoekhuisje.nl.

mobiel 06 - 13662383

telefoon 0412 - 452000

adres Bachlaan 22,  Heesch 

e-mail info@iwillemsdesign.nl 

w w w . i w i l l e m s d e s i g n . n l

Grafisch ontwerp • Webdesign • Advies
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C1000 Wiegmans
Schoonstraat 8

5384 AN Heesch

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

1.00

500 gram zoete 
pitloze witte of 
blauwe druiven
bak 500 gram van 
€ 2,49 voor € 1,00

Wij zijn op zondag geopend 
van 10.00 uur tot 18.00 uur

Wiegmans 
Heesch

HeescH presenteert

HEESCH
Presenteert

Locatie: ’t Dorp, Schoonstraat

ZONDAG 

SEPTEMBER
van 11.00 tot 17.00 uur8

‘t Dorp 86a - 5384 MC Heesch
Tel.: 0412 - 455216

Alleen tijdens
Heesch presenteert:

10% korting
op de gehele collectie lingerie 

en nachtkleding!

Extra aanbieding: 
onderjurk van € 24,95 

voor € 14,95!
Onderrok van € 14,95 

voor € 7,95!

Van Buel sports
Veelzijdig in sportzaken

Van Buel Sports kennen we als de 
school voor judo, taekwondo en Ji-
ujitsu. Daar zijn verscheidene gere-
nommeerde topsporters uit voort-
gekomen. Maar Van Buel Sports is 
heel veel meer. Het aanbod is aan-
gevuld met burn, BBB (buik, bil-
len, borst), XcO en stability voor 
groepen. De keurig gerangschikte 
fitness-apparaten worden druk ge-
bruikt door recreanten en topspor-
ters en binnen budo zijn diverse 
martial arts te vinden. 

Bijzonder
Bjorno is bijna altijd in de sport-
school te vinden, samen met zijn 
vrouw. Met hun team aan profes-
sionele instructeurs kennen ze alle 
700 leden en hun bijzonderheden. 
Het is best lastig voor Bjorno om 
dingen uit handen te geven. Bjor-
no: “Ik heb een aantal judolessen 
bij andere instructeurs moeten 
neerleggen. Door de uiteenlopen-
de niveaus - we beginnen vanaf 3 
jaar - met elk hun eigen toernooi-

en, tot ver over de landsgrenzen 
soms, is het onmogelijk om in m’n 
eentje de sporters de nodige aan-
dacht te geven.” 

Recreatie en topsport
Voor de recreanten is er een gezel-
lige ontvangstruimte waar nage-
praat kan worden. er zijn trainers, 
een personal trainer, een fysiothe-
rapeut, voedingsadviseurs en een 
psychosociaal medewerker be-
schikbaar. Ze worden ingezet waar 
er vraag is. 

Voor potentials met de ambitie 
judo op topniveau te gaan beoe-
fenen zijn er centrale trainingen. 
In het weekend wordt ‘n hele dag 
met judoka’s van andere scholen 
intensief getraind. 

Tijdens ‘Ladies e(n)Vent’, 5 sep-
tember en ‘Heesch Presenteert’, 
8 september geeft Van Buel Sports 
presentaties/workshops.

OSS – In ruime zalen wordt gewerkt aan toestellen of op de mat. Bjorno van Buel van Van Buel Sports heeft 
in de Obrechtstraat in Oss zijn nieuwe sportschool betrokken. Hij startte met zijn sportschool in 2009 en 
liep tegen ruimtegebrek aan om zijn visie waar te maken; een fijne plek met aandacht en goede begeleiding 
voor topsporters en recreanten.

Bjorno van Buel met Martin Martin Kip (17) 3-voudig Nederlands kampioen Judo in een Tai-Otoshi 
 Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

HeeScH - kBO Heesch is op zon-
dag 8 september ook present op 
‘Heesch Presenteert’.
Onze stand aan ‘t Dorp is van 
11.00 tot 17.00 uur bemand. U 
bent van harte welkom voor een 
praatje en om te horen wat de 
laatste ontwikkelingen binnen 
kBO Heesch en kBO Brabant zijn. 

KBO Heesch
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C1000 Wiegmans
Schoonstraat 8

5384 AN Heesch

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

Wij zijn op zondag geopend 
van 10.00 uur tot 18.00 uur

Wiegmans 
Heesch

Alle voordelen van mijn C1000
• Deel boodschappenlijstjes
• Bestel eenvoudig online
• Maak een online kookboek
• Publiceer uw eigen recepten
• Ontvang lokale aanbiedingen

3-GANGEN
Keuzemenu

Naast het keuzemenu kunt u ook gebruik maken van onze à la carte 
kaart. Voor meer info kijk op www.ouderaadhuisheesch.nl 

Brasserie ’t oude Raadhuis | ’t Dorp 61 | 5384 MB Heesch
0412 - 473079 | info@ouderaadhuisheesch.nl

www.facebook.com/ouderaadhuis 

dinsdag t/m donderdag € 19,50
vrijdag t/m zondag € 23,50

Heesch Presenteert: zondag 8 september geopend vanaf 
11.00 uur

*  In 1 dag geplaatst
*  15 jaar garantie
*  Onderhoudsvrij
*  Prefab dakkapellen
*  Kunstof, houten of aluminium kozijnen
*  Werkplaats open op zaterdag 
 van 10:00 - 14:00 uur
*  Gratis een vrijblijvende prijsopgave 
 aan huis.

Cereslaan 12a
5384 VT Heesch (naast McDonald)

T. (06) 22 69 23 38

lever uw oude mobiel in voor 
het goede doel
Stichting Opkikker tijdens ‘Heesch Presenteert’

Deze dag heeft Rachel in 2008 ook 
gehad en daarom vond ze het leuk 
dat ze gevraagd werd om ambas-
sadeur te worden. Aangezien Ra-
chel het een dag vond om nooit te 
vergeten wil ze graag dat meerde-

re kinderen zo’n mooie dag krijgen 
en daar is veel geld voor nodig.
Dus mensen, kom op 8 september 
naar ‘Heesch Presenteert’ en breng 
je oude mobieltjes mee, of wordt 
donateur voor € 5,50 per 3 maan-

den. Natuurlijk is een vrijwillige bij-
drage ook welkom bij de stand van 
Stichting Opkikker of geef de Op-
kikker - die zelf hoogst persoonlijk 
aanwezig is - een bijdrage in de 
collectebus.

HeeScH - Rachel is 16 jaar en al sinds 2009 ambassadeur van Stichting Opkikker. Dat houdt in dat ze al jaren 
mobieltjes inzamelt en verder donateurs werft. Ook nu houdt ze weer een actie voor de Stichting. Stichting 
Opkikker is een stichting die zich inzet om een onvergetelijke dag te organiseren voor zieke kinderen en hun 
gezin. 

HeeScH - charmant en kleurrijk 
zijn de thema’s die in het tuincen-
trum elke bezoeker weer inspiratie 
geven. 
Of het nu is voor de tuin, het ter-
ras, het balkon of b.v. de sfeer in 
huis, met kamerplanten en trendy 
artikelen.

een deskundig team kan u advi-
seren bij het maken van de juiste 
keuze voor uw huis (sfeer, kamer-
planten) zowel als bij de inrichting 
of renovatie van uw tuin. De grote 
eigen kwekerij staat daarbij garant 
voor een extra groot aanbod in de 
keuze voor uw aanplant.

tuincentrum life & Garden 
Brengt elk seizoen kleur en sfeer in uw woonomgeving
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Dé trendy baby- en kinderkledingwinkel ook gevestigd in MILL!
54-51, Kerkstraat 13, 5451 BM  Mill, telefoon 0485 - 471001

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

Dé trendy baby- en kinderkledingwinkel ook 
54-51
Dé trendy baby- en kinderkledingwinkel ook gevestigd in MILL!Dé trendy baby- en kinderkledingwinkel ook 

DE NIEUWE WINTER- 
COLLECTIE

Tante SannieTante Sannie
WORKSHOP metWORKSHOP met

8 SEPTEMBER8 SEPTEMBER

PRESENTEERT

Zoggelsestraat 21a, Heesch  0412 - 45 3113
info@akker-zonwering.nl    www.akker-zonwering.nl

Kom naar onze 
stand, doe mee 
aan de prijsvraag 
en  win een plissé 
hordeur

ACTIE TIJDENS 

HEESCH PRESENTEERT

ROLLUIKEN   ZONWERING
KUNSTSTOFKOZIJNEN

T.w.v. € 375,-

Advies tijdens Heesch presenteert?

De prachtige zonwering van alumini-
um en houten jaloezieën voor binnen 
houden het licht van de zon tegen. 
Deze zonwering en ook de plissé- en 
rolgordijnen, worden door de heren 
van Van de Akker deskundig en snel 

gemonteerd en zijn in kleur leverbaar. 
Zo hoeft u meteen niet weer op gordij-
nen uit! Maar bent u op zoek naar een 
terrasoverkapping, dan bent u ook op 
het juiste adres bij Van de Akker. 

Glas of polycarbonaat, afhankelijk van 
uw situatie en uw wensen. Uitbreiding 
met spotjes of zijwanden, het is alle-
maal mogelijk.

Tijdens ‘Heesch Presenteert’ is Van de 
Akker ook aanwezig en kunt u per-
soonlijk advies vragen over binnen- en 
buitenzonweringen, terrasoverkappin-
gen, kunstof kozijnen en rolluiken. 

Vrijblijvende prijsopgave
Omdat bij van de Akker alles maat-
werk is, komen Albert of Wout de 
maat nemen voor een gedegen prijs-
kaartje, voordat u besluit tot aanschaf 
over te gaan. Geheel vrijblijvend! 

HeeScH - Van de Akker is het meest bekend om de rolluiken en de zonweringen 
voor buiten. Ondertussen zijn er veel meer mogelijkheden voor bescherming, 
verfraaiing en uitbreiding van uw huis. een van de nieuwste mogelijkheden 
is het kunststof kozijn, de buitendeuren en alle accessoires die je daarbij maar 
bedenken kunt.

‘PERSOONLĲ K 
adVIes, GedeGen 
PRĲ SKAARTJE 
GEHEEL VRĲ BLĲ VEND’
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Lars van de Wetering (drum), Dirk 
van kronenburg (toetsen), Mick 
van Haaren (zang), Mike Pepers en 
Rolf de Looijer (gitaar) hebben er 
zin in. Dankzij Sander v.d. Helm die 
hen coacht, wordt het repertoire 
snel uitgebreid met gemakkelijk in 
het gehoor liggende muziek. 

Optreden
eigenlijk ging het de heren om de 
lol van samen muziek maken in 
de kelder bij een van de ouders 
(The Basement). Maar toen ze 
op verzoek een optreden hadden 
verzorgd, kregen ze de smaak te 
pakken. er werd contact gelegd 
met de organisatie van ‘Heesch 
Presenteert’ en toen was de zaak 
snel rond. 
Dankzij een aantal sponsoren zoals 

Maas coating, Van Bakel elektro, 
Marcel Bonte, Van Tilburg Bouw-
advies en Van Haaren Riooltech-
niek en ‘t Tunneke is het optreden 
professioneel voorbereid. 

Heesch presenteert the Basement
HeeScH – The Basement laat tijdens ‘Heesch Presenteert’ hun muzikaal talent horen. De vijf jongens van 16 
jaar hebben hun optreden aan ’t Dorp op 8 september goed voorbereid. Op een podiumwagen (dankzij Kees 
van Iersel) zullen ze de bezoekers van ‘Heesch Presenteert’ voor de AH op Hollandse en Engelse meezingers 
trakteren.

The Basement heeft er zin in

U vindt Jong van Harte om 12.00, 
13.30, 15.00 en 16.30 uur bij chi-
nees Restaurant HoWa aan ’t Dorp 
96, Heesch.
Laat dit vermaak u niet ontzeggen! 
en ...raak enthousiast. 
Wij verwelkomen nieuwe leden al-
tijd VAN HARTe. 

Voor informatie
Mimi Dinnissen (secretaris) 0412-656745 
Jan Ploegmakers (voorzitter) 0412-451282 
Gon de Leeuw (penningmeester) 0412-452590

toneelvereniging 
Jong van Harte
HeeScH - Tijdens ‘Heesch Presenteert’ kunt u genieten van het optre-
den van de Revue van Toneelvereniging Jong van Harte. De spelers van 
Jong van Harte zullen u die dag maar liefst 4x met een optreden verma-
ken met een kort toneelstukje en een muzikaal onthaal. Het Accordeon-
Orkest ‘De Zuldermuzikanten’ zal ze daarbij begeleiden.

HeeScH – Wie weet fietst u bin-
nenkort op een splinternieuwe 
fiets van FIETSplezier. Tijdens 
‘Heesch Presenteert’ organiseert 
Michel van de Wetering (in com-
binatie met De Horizon) de actie 
‘gewicht raden’. 

Aan u de kunst om het gewicht 
van meerdere fietsen te raden. De 
winnaar krijgt een Batavus Old 

Dutch t.w.v. € 479,-. Bovendien 
zijn er mooie kortingen op de ge-
hele collectie. Dus wint u niets, sla 
dan uw slag in de winkel.

FIeTSplezier is dit jaar opgenomen 
in het loopparcours van ‘Heesch 
Presenteeert’. Voor de winkel kunt 
u meedoen aan de actie en meteen 
doorlopen naar binnen om te kij-
ken naar de aanbiedingen.

Fietsen met plezier
Op een fiets van FIETSplezier
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Locatie: ’t Dorp, Schoonstraat 

www.heesch-presenteer t .nl

HeescH presenteert

HEESCH
Presenteert

ZONDAG 

SEPTEMBER
van 11.00 tot 17.00 uur

BEDRIJFSPRESENTATIES

HORECA/TERRAS

KINDERATTRACTIES

EETGELEGENHEDEN

KINDERMARKT

BRADERIE

PARKEERPLAATS

L E G E N D A

 INFOCENTER EHBO TOILETTEN

8
GRATIS TOEGANG

’t Dorp, Schoonstraat 
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Heesch presenteert
Alweer voor de 3e keer wordt zondag 8 september de ‘nieuwe’ braderie ‘Heesch Presenteert’ gehouden. er is van alles te beleven, voor 
jong en oud, voor de sportieveling, de cultuurliefhebber of gewoon om gezellig te slenteren langs de vele kramen. Verenigd Horeca 
Heesch pakt groots uit met diverse optredens op de podia en ook de ondernemers, (sport)verenigingen en stichtingen laten zien wat ze 
in huis hebben. De kinderen kunnen op diverse plaatsen op het parcours springen, klimmen en draaien. 
Maar zonder de steun van alle deelnemers en vrijwilligers zouden we ons doel niet kunnen verwezenlijken: Onze bezoekers laten 
genieten van een gezellig dagje uit met het hele gezin en laten zien wat Heesch te bieden heeft. Want dat is ons visitekaartje en daar 
zijn we trots op. Uiteraard is het evenement gratis toegankelijk, evenals (bijna) alle kinderattracties en het parkeren. 
Wij zien u graag aanstaande zondag in Heesch.

Namens de organisatie:
Tonnie Wiegmans, cheryl Peters, Debby Peters, Riek van Venrooij, 
Mark van Herpen, Fred Schel, chantal van de Zandschulp, Ilze en Berry Smits.

HeescH presenteert

Medical/Zorg   Zorginstellingen, Tandartsen, Zorginstellingen, Tandartsen, Zorginstellingen, Tandartsen, 
Orthodontie, Mondhygiëniste, Fysi� herapeutenOrthodontie, Mondhygiëniste, Fysi� herapeuten

Goede bewegingsruimte in de kleding!

Wellness

Verzorgend uitzien. Laat zien wie u bent. 

Horeca

  Schoon en 

Detailhandel

Logistiek/Industrie Magazijnen,  
productiebedrijven Veiligheid� choenen

Bouw/Metaal    Timmerman, Metselaar, Schilder, 
Stucadoor, La� er, Bankwerker, Overal, Werkbroeken, 

Handschoenen, 
Veiligheidschoenen, persoonlijke 

beschermingsmiddelen.

Goede bewegingsruimte in de kleding!

Wellness    Sauna, schoonheidspecialiste, 
pedicure, kapper, ma� eurs.

Verzorgend uitzien. Laat zien wie u bent. 

Horeca    Restaurants, Catering, Lunchroom, Bar, 
� eater, Kantinebeheer

  Schoon en 
verzorgd eruit zien

Detailhandel    Kaaswinkel, Viswinkel, Bakkerijen, 
Supermarkten, Representatief

Logistiek/Industrie Magazijnen,  

VOOR AL UW 
BEDRIJFSKLEDING

Cereslaan 10a, HEESCH

T 0412 - 78 52 66  
info@womenworks.nl

www.womenworks.nl

Herfstworkshop bij de Rank, 
mogelijkheid tot inschrijven 

tijdens 

Loop vrijblijvend binnen 
voor creatieve ideeën in 
herfstsfeer.

Heesch Presenteert

‘t Dorp 10 - Heesch - 0412 45 50 20‘t Dorp 10 - Heesch - 0412 45 50 20

Geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

Heesch Presenteert



HEESCH
Presenteert

ZONDAG 
SEPTEMBER

van 11.00 tot 17.00 uur8
GRATIS TOEGANG

Locatie: ’t Dorp, 
Schoonstraat 

Braderie KINDERMARKT 
Industrie Kindervertier

Horeca Bands 
ETEN & DRINKEN 

Winkels zijn open!

www.heesch-presenteert.nl


