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Het blijft een enorme klus:

het vullen van de digitale Beeldbank van de
Heemkundekring Nistelvorst. Maar dan heb je ook wat!

ZALENCENTRUM DE HOEFSLAG
Bernheze

BIJLAGE DEZE WEEK

NISTELRODE/VORSTENBOSCH Eigenlijk is het gewoon niet te
bevatten hoe immens groot het
digitale archief inmiddels is: het
bevat duizenden foto’s, documenten, bidprentjes en boeken
over de bewoners van Nistelrode en Vorstenbosch, van een
paar honderd jaar geleden tot
nu. Al die gegevens zijn handmatig ingevoerd. Een flink karwei, dat jaren in beslag nam en
dat geen einde kent. Want geschiedenis houdt immers nooit
op: geschiedenis, dat zijn WIJ.
Voor ons allemaal
De Beeldbank vormt een bron
van informatie voor een brede
doelgroep: denk aan emigranten die iets willen opzoeken over
hun roots, veteranen, scholieren, studenten, mensen die hun
stamboom willen uitpluizen en
mensen die gewoon geïnteresseerd zijn in hun eigen verleden.
Bovendien levert de Beeldbank
een waardevolle bijdrage voor
dementerenden en is het een
belangrijk naslagwerk voor ons
nageslacht.

Laverhof en Lefgozers
pag. 6

Eva in jury
pag. 12
Wim van Driel en Harrie van Grinsven in de bibliotheek; het medium dat voorafging aan het digitale tijdperk
Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Marcel van der Steen

Plattegronden vanaf 1832
Alsof dat alles nog niet voldoende is, is de Heemkunde ook druk
doende met het opnemen van

Enkele leden van de digitaliseringswerkgroep aan het werk van voor naar
achter: Lambert van den Bogaart, Peter van de Wetering en Henk Geurts

complete plattegronden mét de
bewoningsgeschiedenis
vanaf
1832 tot nu. Dat wordt samen
met de twee andere Bernhezer
Heemkundekringen opgezet met
de Heemkunde uit Asten via het
AEZEL Projek (project Archief
voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen).
Hiermee wordt de erfgoed-informatie van Zuid-Nederland
gedigitaliseerd en online beschikbaar gesteld. De meetgegevens
komen van de kadasterkaarten
van 1832, waarop alle percelen,
huizen, straten en beken uit die
periode zijn uitgetekend en genummerd. Deze plattegronden
worden op de computer met een
tekenprogramma overgetrokken.
Als daarna alle gegevens zijn ingevoerd kun je met één klik de
bewoners, foto’s, notarisaktes of
genealogische gegevens zien van
ieder adres.
Gezocht: helpende handen!
De Beeldbank is een zeer waardevol bewaararchief van onze lokale geschiedenis. Wil jij meehelpen ons verleden te waarborgen?
We zoeken mensen die bestaande informatie kunnen aanvullen

met verhalen of anekdotes, mensen die onderzoek willen doen
en mensen die gegevens willen
invoeren (kaarten overtekenen
en gegevens overtikken), waarbij
je echt geen computernerd hoeft
te zijn.

Bernheze Bouwt
pag. 23

Wij zoeken mensen die
bestaande informatie
kunnen aanvullen
Heb je niks met computers maar
wil je wel graag helpen? Ga dan
voor ons ‘te veld’ en haal je informatie bij de bevolking zelf. Alle
hulp is meer dan welkom!
Wil je een kijkje nemen op onze
Beeldbank? Ga dan naar
www.nistelvorst.nl en kies het
knopje ‘Beeldbanken’.
Heb je nog bidprentjes of oude
foto’s liggen? Wij nemen ze
graag op in de Beeldbank. Breng
ze gerust bij ons langs; we bewaren de items ook graag voor je in
ons archief.

Muzikaal Bernheze
pag. 28

Heemkundekring Nistelvorst,
Vlasstraat 22, 5388 RS Nistelrode
06-33587468
hkk.nistelvorst@gmail.com

WONING VERKOPEN?

Leerlingen
portretteren
ouderen

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Zie pagina 5

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

Akker zonwering
rolluiken & buitenleven

Zie pagina 17
0412-74 53 52 - info@kom-wonen.nl

WWW.KOM-WONEN.NL

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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LEKKER, GEZELLIG
EN LEERZAAM!
WORKSHOP AMUSES:
als voor- of tussengerecht met
een speciale presentatie.
Wat dacht je bĳvoorbeeld van
sashimi tonĳn, een rilette van
eend of een gegrilde gamba?
Deze kleine gerechtjes of minihapjes kunnen op allerlei
gezellige manieren gepresenteerd worden: in een glas,
op een lepel of op een plankje.
Heesch | woensdag 6 november 2019 | 19.00 - 22.00 uur |
Jill Kiddie | € 39,50.
BIERPROEVERĲ
biersommelier Joris van Esch
neemt je mee naar de
wondere wereld van bier.
Joris vertelt vol passie over het
ontstaan van bier en de
verschillende technieken die bĳ
het brouwen worden gebruikt.
Natuurlĳk ga je bĳzondere
biersmaken proeven. Ook komt aan bod hoe je bier met
eten kunt combineren. Schrĳf snel in voor deze gezellige
avond.
Heesch | vrĳdag 8 november 2019 | 20.00 - 22.00 uur |
Joris van Esch | € 25,-.
DIGITALE BEELDBEWERKING
(fotograﬁe)
leer je digitale foto’s zelf
bewerken tot perfecte
plaatjes.
In deze beginnerscursus leer je omgaan met het
beeldbewerkingprogramma Adobe Photoshop Elements
2018. Op twee zaterdagen leer je een foto zodanig
corrigeren dat een optimaal eindresultaat ontstaat. Je leert
omgaan met de gereedschapskist, het belangrĳkste
instrument om je foto te bewerken.
Heesch | zaterdag 9 november 2019 | 9.30 - 15.30 uur |
Sylvy van Bochove | € 85,-.

COLUMN
Ton Bens

NIEUWE
SPECIALITEITEN

Onze winkels liggen weer vol
met nieuwe heerlijkheden!
Speciaal ingekocht voor de
feestdagen, maar vooral omdat
we zelf ook erg enthousiast
zijn over onder andere onze
gember. Een gezond product
dat een heilzame werking heeft
bij onder andere hoofdpijn,
afslanken, ochtendmisselijkheid
of maagklachten. De gember
kan ook verwerkt worden in
smoothies en cocktails, natuurlijk
ook in de thee, of je verwerkt
het in gerechten.
Onze gember is zeer
geconcentreerd, dus je hoeft
maar een klein beetje te
gebruiken. Verder hebben we
een aantal heerlijke Italiaanse
producten zoals balsamicoazijnen van twee en acht jaar
oud, heerlijke dippers en Italiaanse koekjes, die zeer geschikt
zijn om een prachtig pakket voor de feestdagen mee samen
te stellen. Wil je hulp bij het maken van je keuze of meer
informatie? Dan ontmoeten wij je graag in onze winkels in
Oss en in Heesch.
Met vriendelijke groet,
Bon Fromage Team Oss - Heesch,
Ton en Elly Bens

Publieksavond bij Halley
HEESCH - Sterrenwacht Halley is komende vrijdag voor publiek
geopend. Het programma begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Het is leuk en interessant voor alle leeftijden. Kom
op tijd, want het kan druk worden!
De telescopen worden onder
meer gericht op (dubbel)sterren,
sterrenhopen en de verre reuzenplaneet Saturnus, waarvan
de beroemde ringen goed te zien
zijn. Ook kun je sterrenbeelden
en heldere sterren leren kennen,
zoals Grote- en Kleine Beer, Cassiopeia, Zwaan, Pegasus, Capella, Altaïr en Poolster. Het moet
wel onbewolkt zijn om Saturnus
en sterren te kunnen waarnemen. In het auditorium en het

planetarium verzorgen Halleyleden presentaties over de sterrenhemel en ons zonnestelsel.
Entree op de publieksavond:
€ 6,-. Kinderen tot en met 12
jaar betalen € 4,-.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch
0412-454999
sterrenwachthalley@hotmail.com.
www.sterrenwachthalley.nl.

Een uniek familiegebeuren
Zondag 3 november
Drie familieleden Du Maine laten
hun talent zien en horen in een
combinatie van expositie, muziek en poëzie.
Wim du Maine werkt met acryl
en olieverf op doek en board en
heeft als amateurschilder diverse
schilderijen gemaakt. Op eigen
wijze en met zelf ontwikkelde
technieken is de stijl van zijn
schilderijen afwisselend figuratief en abstract.
Zijn echtgenote Marianne schrijft
gedichten waarin haar liefde

voor taal, kunst en natuur tot uiting komt. In haar gedichten zijn
herkenbare emoties verwerkt,
zoals bij geluk, vrede, verdriet
of overlijden. Elk gedicht wordt
begeleid met een (zelfgemaakte) foto. Hun kleindochter Laura
Koomen (15) verzorgt gedurende de middag een muzikale bijdrage op piano.
Om 14.00 uur is de expositie
opengesteld en kun je kennismaken met Wim en zijn werk.
Om 15.30 uur presenteert Marianne haar gedichtenbundel en

zal ze een achttal gedichten met
presentatie voordragen.
De expositie is zondag 10 november eveneens toegankelijk
en ook dan zijn Wim en Marianne aanwezig. Op beide dagen
is de entree gratis. Je bent van
harte uitgenodigd.
Bekijk ook de agenda op
www.kloosterkapelvorstenbosch.nl voor onder andere de
lezing ‘Handanalyse’ en andere
activiteiten.

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

dus geen € 29,50 maar slechts € 22,-!
Alleen geldig in november 2019
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Onder gouden balken
of op een roze wolk?

Column
Marieke Moorman

Burgemeester Bernheze

Herbenoemd
Afgelopen maandag ben ik officieel herbenoemd tot
burgemeester van Bernheze. De komende zes jaar mag ik weer
uw burgemeester zijn. Dat vind ik een eer en doe ik met heel veel
plezier.
Zo’n herbenoeming is geen automatisme. Er is een vertrouwenscommissie in het leven geroepen waarin een flink aantal
gemeenteraadsleden zitten. Met deze commissie heb ik mijn
functioneringsgesprek gehad. De commissie heeft een verslag
gemaakt van mijn functioneren. Dat was positief en daarom
heeft de gemeenteraad me, zoals dat deftig heet, voorgedragen
voor herbenoeming. De Koning heeft daarover ook een besluit
genomen. En zo was er dus afgelopen maandag een korte
plechtigheid in de werkkamer van de Commissaris van de Koning
en heb ik opnieuw de belofte afgelegd.
De afgelopen zes jaar zijn voorbij gevlogen. Ik herinner me de
beginperiode nog levendig. Een spannende tijd voor ons gezin.
Verhuizen van de stad naar een dorp, de jongens naar een
nieuwe school, nieuwe vriendjes over de vloer en de omgeving
leren kennen. De warme en hartelijke ontvangst zorgden ervoor
dat we ons hier al snel helemaal op ons gemak voelden.

Verenigde Spelers

LOOSBROEK - De spelers van de Verenigde Spelers uit Loosbroek staan dit jaar onder grote spanning.
Niet alleen vanwege de naderende toneeluitvoering maar ook vanwege het feit dat hun regisseuse Marielle Dams vlak voor de uitvoering uitgerekend is. Een spannende periode dus voor alle partijen, maar
wederom een leuke voorstelling die je niet mag missen!
Het toneelstuk ‘Een huis met
gouden balken’ gaat over de
twee vrijgezelle zussen, Anna
en Hilde. Zij wonen samen in
hun geboortehuis, dat al eeuwen in het bezit is van de familie
Ruysdael. Carl, de oude butler,
bedient bazige Anna op haar

bijheid van haar zuster. Peter
die met veel interesse een boek
heeft gelezen over het geslacht
Ruysdael, wil dolgraag eens
rondneuzen in het grote huis.

Mensen vragen me wel eens of het hard werken is. Het antwoord
daarop is dat mijn baan zo leuk is, dat het niet voelt als werk. Dat
klinkt een beetje cliché, maar ik gun het iedereen dat je, net als
ik, bezig kunt zijn met dingen waar je blij van wordt en energie
van krijgt.

Peter die met veel interesse een boek
heeft gelezen over het geslacht Ruysdael,
wil dolgraag rondneuzen in het grote huis
met zijn maat ‘Wilde Sjon’ reageren ze op de advertentie in de
krant. Ze zijn echter niet welkom. Zal het de mannen toch
lukken om binnen te komen?

Vanwege geldzorgen wil Anna
kamers gaan verhuren, maar ze
duldt geen mannen in de na-

De voorstelling is te bewonderen
op vrijdag 8 november en zaterdag 9 november in CC De Wis.

Ook het leiding geven aan de gemeenteraad en het college is
een mooie taak. Samen proberen we het goede voor Bernheze te
doen.
En dan zijn er nog tal van (soms onzichtbare) veiligheidstaken,
waarvoor ik nauw samenwerk met de politie en het Openbaar
Ministerie. Bernheze is een veilige gemeente en ik voel me
verantwoordelijk om dat ook zo te houden.

Daarnaast denkt hij dat er flink
wat geld te halen valt en samen

wenken. Simpele Hilde voelt zich
eenzaam en verlaten omdat ze al
jaren het huis niet meer uit mag
van Anna, door een gebeurtenis
uit het verleden.

Ook in mijn nieuwe rol als burgemeester voelde ik me snel
thuis. Ik genoot en geniet ontzettend van ontmoetingen met
u; gesprekjes, soms gewoon bij de kassa in de supermarkt, op
bezoek gaan bij de vele organisaties en verenigingen die onze
gemeente rijk is, te gast zijn bij evenementen en mogen delen in
vreugde en verdriet.

Daarnaast zal ook op vrijdag
15 november in MFA De Stuik
in Vorstenbosch de voorstelling
opgevoerd worden.
De zaal is bij beide voorstellingen
om 19.30 uur open, de voorstelling start om 20.00 uur. Kaarten
kosten € 8,- en zijn te reserveren
via 06-23957423.

Dat dat zo is, heb ik mede te danken aan
het vertrouwen dat ik van u krijg. Ik wil
graag samen met u, vol enthousiasme,
ook de komende zes jaar aan de slag en
verder bouwen aan onze vijf bijzondere
en mooie kernen. Bernheze is een
thuis geworden voor mijn gezin en
mij. En daar wil ik de Bernhezer
gemeenschap heel hartelijk voor
danken.
burgemeester.moorman@bernheze.org

Aflossingsblij
of energievrij?
Je kunt je geld maar
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Laat uw huidige verzekeringspakket
door ons geheel vrijblijvend vergelijken
je
huis
op kwaliteitverduurzamen?
en prijs.
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Lo
em je extra moet aflossen,
Twijfel
jijneof
binnen of
contact op
verduurzamen
of een combinatie
van
die twee?
Hoofdstraat
100 A Vraag ons om advies.
Heeswijk-Dinther
We
zetten graag de mogelijkheden
Tel. 0413-291205
voor
je op een rij en rekenen
of 0413-291980
alles voor je door, zodat jij een
weloverwogen keuze kan maken.

Hoofdstraat 100A, 5473 AT Heeswijk-Dinther, 0413-291980
Julianastraat 12, 5258 NB Middelrode, 073-7820167

Dames & Heren
Mirza Haarmode in Heesch is een professionele
kapsalon, een plek waar er extra aandacht is voor
haren van man en vrouw.
Wij willen u graag uitnodigen om naar onze
kapsalon te komen om zelf onze service en kwaliteit
te ervaren. Koffie staat al klaar.
Daarom geven we u een speciale kennismakingskorting bij inlevering van deze advertentie.

20% KORTING

Op uw volgende knipbeurt
Stationsplein 2F Heesch - 0412-855964
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GEZONDHEID IN BALANS

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
ONS Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vorssel
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Gildestraat 1, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
Hoogstraat 53, 0412-451971
Gildestraat 1a, 0412-253158
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
Buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten kunt u naar
de Regioapotheek in Bernhoven,
naast de hoofdingang van het
Ziekenhuis Bernhoven Uden.
0413-408780.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vorssel
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
Open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11.00-12.00 uur.
Buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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De nieuwe wet op
orgaandonatie; weet je
wat dit voor jou betekent?
HEESCH - Stichting Gezondheidsvoorlichting Heesch vindt het belangrijk dat iedereen weet wat de nieuwe wet op orgaandonatie
inhoudt. Als je namelijk geen duidelijke keuze maakt, dan wordt
aangenomen dat je geen bezwaar hebt tegen orgaandonatie. Op
dinsdag 5 november om 19.30 uur wordt een thema-avond over dit
onderwerp in CC De Pas georganiseerd.
Van 21 tot en met 28 oktober is
het de week van het Donorregister. In deze week zijn er spotjes
over dit onderwerp op zowel radio als tv. Wellicht hebben deze
spotjes wel vragen bij je opgeroepen.
Dr. Jack de Groot uit Heesch,
wetenschappelijk onderzoeker
aan het Radboud UMC Nijmegen, deed een promotieonderzoek naar besluitvorming van
nabestaanden van potentiële orgaandonoren: waarom mensen
wel of geen toestemming geven
voor donatie als hun geliefde
hersendood wordt verklaard.
Hij zal op deze avond uitleg geven over de nieuwe wet, wat
deze inhoudt. Maar ook hoe het
nu in de praktijk gaat als je geliefde heeft aangegeven donor
te willen zijn. Ook kan hij de vra-

Als vereniging organiseren zij
deze ochtenden voor patiënten,
partners en belangstellenden
met als doel:
- Het uitwisselen van ervaring.
- Het verstrekken van informatie
omtrent verenigingsactiviteiten, zoals voorlichtingsavonden en lotgenotencontact.
- Het verstrekken van adressen
van belangrijke instanties.
- Het geven van praktische informatie.
- Het bieden van een luisterend
oor.
Je bent van harte welkom.

Je bent van harte uitgenodigd
op de thema avond. De toegang
is gratis en de koffie staat voor
je klaar.

Maak jij al gebruik
van de Hulpwijzer en
Samsam Bernheze?

niet. Geestelijke verzorging is
voor iedereen toegankelijk.

Nog niet? Zoek de websites dan snel even op!

BERNHEZE - Er wordt van de burgers in Bernheze steeds meer zelfredzaamheid verwacht op het gebied van zorg en gezondheid, jeugd
en gezin, woonomgeving en vervoer, wonen en huishouden, geldzaken en bijdragen, werk en werk zoeken en actief zijn/meedoen.

Aanvraag geestelijke zorg
Voor aanvraag van geestelijke
zorg kan contact worden opgenomen met het Centrum voor
Levensvragen van maandag tot
en met vrijdag tussen 08.30 uur
en 12.30 uur via telefoonnummer 06-22 72 71 10.

De Hulpwijzer Bernheze wijst
de weg in de grote hoeveelheid
informatie op bovengenoemde
gebieden.
De informatie is actueel en vooral gericht op de verschillende
dorpskernen van Bernheze en de
regio daaromheen.
www.hulpwijzer-bernheze.nl.

Meer informatie via
www.netwerkpalliatievezorg.
info/levensvragen

Heb je praktische hulp nodig of
wil je iemand anders helpen?
Ga dan naar

Coaching voor onder andere:
• Zelfvertrouwen vergroten
• Burn-out en stress
• Leren ontspannen
• Wie ben ik nu echt?
• Verdriet
• Begeleiding bij ASS
Sonniusstraat 17 - 5384 JJ Heesch
06-53532425
www.praktijkbrigitte.nl

Jaarlijks krijgen 5.000 mensen
deze complicatie na een letsel. In
enkele gevallen ontstaat CRPS
spontaan.
Het overgrote deel van deze
5.000 mensen geneest binnen
korte tijd, veelal zonder restverschijnsel. De overige patiënten
krijgen te maken met een langdurige of zelfs chronische situatie.
Het regiobestuur Noord-Brabant
van Patiëntenvereniging CRPS
nodigt je van harte uit voor een
inloopochtend op woensdag 13
november. Deze vindt plaats
van 10.00 tot 12.00 uur in CC
de Vink aan de Hoevenbraaksestraat 28 in Schijndel. De toegang is gratis en aanmelden is
niet nodig.

BERNHEZE - Mensen die thuis wonen en geconfronteerd worden
met levensvragen - bijvoorbeeld bij ziekte, ouder worden en sterven - kunnen vanaf nu een beroep doen op een geestelijk verzorger
van het Centrum voor Levensvragen Noordoost-Brabant. Voorheen
werden gesprekken met een geestelijk verzorger alleen vergoed bij
een verblijf in een instelling, zoals een ziekenhuis of verpleeghuis.

Begeleiding door een geestelijk
verzorger kan veel voor ouderen
betekenen. Religie kan daarbij
een rol spelen, maar dat hoeft

SCHIJNDEL/BERNHEZE - Complex Regionaal Pijn Syndroom (voorheen posttraumatische dystrofie) is een tot op heden onbegrepen
aandoening. CRPS kan ontstaan na letsel aan een ledemaat, een
arm of been, bijvoorbeeld na een pols- of enkelblessure of na een
operatie. De ernst ervan staat los van de ernst van het letsel.

gen die er mogelijk spelen over
bijvoorbeeld hersendood beantwoorden.
In juli 2020 zal de nieuwe wet ingaan en Stichting Gezondheidsvoorlichting Heesch vindt het
van belang dat iedereen hierover
voldoende geïnformeerd wordt
en de mogelijkheid heeft hierover vragen te stellen aangezien
het ons allen aangaat.

Centrum voor Levensvragen gestart!

Gesprekken over levensvragen
Als je ouder wordt, of ingrijpende dingen meemaakt, is het logisch dat er vragen naar boven
komen. Vragen over de zin van
het leven, maar ook vragen rond
ziekte en sterven. Uit onderzoek
is bekend dat senioren behoefte hebben aan gesprekken over
dergelijke levensvragen.

Inloopochtend CRPS

‘Er zijn geen problemen,
enkel uitdagingen!’

www.samsambernheze.nl.
Even registreren en dan kun je
vraag of aanbod plaatsen. Bijvoorbeeld als je hulp nodig hebt
bij de boodschappen of omdat
je het leuk vindt samen met anderen te eten. Heb je wat tijd
beschikbaar of wil je graag iets
voor je dorpsgenoten doen?
Plaats dan je aanbod op de site.
Of kijk welke vraag jij kunt oplossen. Daar wordt de vrager,
maar ook jijzelf blij van!

MAAK DIT JAAR NOG
GEBRUIK VAN UW
ZORGVERGOEDING
•
•
•
•

Alle dagen audicien aanwezig
Persoonlijk deskundig advies
Afspraak zonder recept
Tot 100% vergoeding mogelijk

Maak een afspraak
en ontvang

25% KORTING
op je eerste
coachingsessie

Heesch 0412-475959 • Veghel 0413-288338
Uden 0413-330905

www.vanschijndelhoortechniek.nl
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Leerlingen portretteren ouderen

Tekst: Carlijn van de Ven Foto’s: Edwin Hendriks

Bijzondere ontmoetingen

BERNHEZE – Dit jaar bestaat de gemeente Bernheze 25 jaar en ze organiseert daarom verschillende activiteiten. Muzelinck Centrum voor de kunsten heeft voor de werkgroep ‘kunst’ een ontmoeting mogen
organiseren tussen ouderen en leerlingen van basisscholen. In samenwerking met ouderverenigingen
en basisscholen uit Bernheze gingen kind en oudere met elkaar in gesprek over het leven vroeger en tot
slot mochten de leerlingen de senioren portretteren.
Verschillende tafels gevuld met
kranten en bedekt met kwasten en verf stonden verspreid in
basisschool Op Weg in Vorstenbosch. Ook de schildersezels
mochten niet vergeten worden.

Ze kunnen een boel
van elkaar leren
Afgelopen maandag 28 en dinsdag 29 oktober werd het project
‘Leerlingen portretteren ouderen’ in volle gang uitgevoerd.
Groepjes kinderen uit groep 3,
4 en 5 werden verdeeld over tafels en één voor één namen ook
de ouderen plaats aan tafel. Met
behulp van foto’s gingen de dolenthousiaste kinderen in gesprek
met de senioren.
Bijzondere ontmoetingen
In totaal deden ruim 450 leerlingen en ruim 30 ouderen uit
Bernheze mee aan dit project,
verdeeld over zes basisscholen

in Bernheze. Op basisschool Op
Weg uit Vorstenbosch; de Kiem,
de Toermalijn en Emmaus uit
Heesch; Sint Albertus uit Loosbroek en ’t Palet uit Dinther
vonden maandag en dinsdag de
bijzondere ontmoetingen plaats.
Alleen de groepen 3, 4 en 5
hadden deze creatieve middag.
“Daar hebben we voor gekozen,
omdat de jongste kinderen nog
zo onbevangen schilderen en er
dus nooit een goed of fout is”,
vertelt Helri Elbers, Locatieregisseur Muzelinck Centrum voor de
kunsten, trots.
Ook in de toekomst
In samenwerking met de verschillende basisscholen en de
Overleggroep Ouderen Bernheze
(OOB) en KBO’s uit Bernheze is
dit idee ontstaan.
Het doel is om de eigen omgeving van de schoolgaande kinderen in de school terug te laten komen. Ook in de toekomst hoopt

De jongste
kinderen
schilderen
nog zo
onbevangen

Helri Elbers nog vaker samenwerkingen tussen scholen en ouderen te zien: “Ze kunnen een boel
van elkaar leren en het was super
gezellig!”
Hinkstapsprong
Adrie van der Heijden is opa van
twee van de deelnemende kinderen van basisschool Op Weg en
deed graag mee aan het project.
Met een foto van zijn klas destijds
kwam hij het lokaal binnen en al
gauw merkten de kinderen de kleding en de houten klompen op.
Ook Ria Ottenheim-van Berkel
was één van de deelnemende

senioren en vond de ontmoeting
geslaagd. “Er zijn echt wel verschillen, zoals het krijtbord dat
vervangen is door het digitale
scherm of zelfs de middagpauze.
Ik liep tussen de middag twintig
minuten heen en terug naar huis
om een boterham te eten, maar
tegenwoordig eten de kinderen
op school. Ik vertelde ze ook over
de hinkstapsprong die ik vroeger
eindeloos deed op het schoolplein. Dat doen ze nog steeds,
alleen noemen zij het anders.”
Meer foto’s op:
www.mooibernheze.nl/albums
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Laverhof verwelkomt Lefgozers!
KBO Bernheze

Dagtocht
kerstmarkt
Oberhausen
HEESCH - Donderdag 12 december kun je gaan genieten van één
van de gezelligste kerstmarkten
in Duitsland. De KBO heeft een
dagtocht georganiseerd naar de
kerstmarkt in Oberhausen.
Om 8.45 uur is het vertrek vanuit
CC De Pas rechtstreeks naar het
winkelcentrum Centro dat helemaal is overdekt en prachtig versierd is in de kerstsfeer. Buiten is
er een gezellige kerstmarkt. Omstreeks 16.45 uur zijn de deelnemers weer terug in Heesch.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij
in de bus. De kosten bedragen
€ 26.50 per persoon. Opgeven?
Dat kan tot 20 november via
06-25203208 of
wilenwillouwers@gmail.com.

Bijeenkomst
over de Wmo
LOOSBROEK - Loes Kuiper en
Ruud Jacquot, Wmo consulenten van de gemeente Bernheze,
komen uitleg geven over een
wet waar velen mee te maken
hebben of mee te maken zullen
krijgen bij het langer zelfstandig
wonen met lichamelijke of geestelijke beperkingen bij het ouder
worden, nu opname in een verpleeghuis alleen gebeurt bij hele
grote beperkingen. Woensdag 6
november van 10.00 tot 12.00
uur vindt een bijeenkomst hierover plaats in CC De Wis.
Het doel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is iedereen
zo lang en zo zelfstandig mogelijk deel te laten nemen aan de

samenleving wat betreft vervoer
(regiotaxi en Valys), wonen, contacten, huishouden, gezondheid,
mantelzorg, activiteiten buitenshuis (ontmoetingsmiddag) en financiën.

Genieten van een van de
gezelligste kerstmarkten
in Duitsland
Deze bijeenkomst is gratis. De
koffie wordt je aangeboden door
de gemeente. Iedereen is welkom.
Graag aanmelden bij Betsie van
Zutphen, 0413-229692. Voor
meer informatie mag je ook altijd
bellen.

Pensioenroof (2)
BERNHEZE – In de uitgave van
vorige week van DeMooiBernhezeKrant was te lezen dat KBO
Brabant een handtekeningenactie is gestart via de website
van KBO-Brabant/actie pensioen. Landelijk zou de actiegroep
Pensioenroof een protestbijeenkomst houden op 1 november
op het Malieveld in Den Haag.
Hierbij een update.
Actie 1 november
wordt uitgesteld
Tot onze spijt moeten we de actie van 1 november in Den Haag
uitstellen.
Om de indruk te maken die wij
voor ogen hebben, heeft de organisatie meer tijd nodig.
Er wordt eerst gewerkt aan netwerk en ingangen én aan support vanuit andere organisaties
om daarna groots voor de dag te
kunnen komen.

...ook voor

meer dan 150 verschillende
CADEAUKAARTEN
...even naar Primera Heesch

Schoonstraat 2A-01 - 5384 AN Heesch (naast de Hema)

Judith de Koning

HEESWIJK-DINTHER – Het Lefgozertraject is een regionaal project, waarbij zij-instromers in anderhalf
jaar worden opgeleid tot Verzorgende IG/MZ. Ervaring in de zorg is niet nodig, wel minimaal drie jaar
ervaring in een mbo 3- of hbo-functie.
Judith de Koning is coördinator
van het Lefgozertraject binnen
Laverhof. “Het Lefgozertraject
is speciaal voor mensen, die bijvoorbeeld graag in de zorg willen
werken, maar vanwege een gebrek aan een diploma en ervaring
de stap nooit hebben kunnen of
durven zetten. Aan dit traject
zitten veel voordelen. Je hoeft
als Lefgozer niet meer jaren naar
school, omdat het een verkorte
opleiding is. De reguliere opleiding duurt drie jaar, Lefgozers
laten zich in anderhalf jaar omscholen. Daarnaast ontvangen
de Lefgozers een salaris dat hoger is dan een leerlingensalaris en
beter aansluit bij hun werk- en
levenservaring”, legt Judith uit.
Dat de behoefte aan personeel
in de zorgsector groot is, is dagelijks nieuws in de media. Deze
behoefte wordt de komende jaren alleen maar groter, doordat
veel van de huidige medewerkers
de pensioengerechtigde leeftijd
gaan bereiken.
Alleen al de laatste 12 maanden
werden er zo’n 98.900 vacatures
geplaatst, waarvan 31.200 vacatures voor mbo Verzorgenden
IG. Deze vacatures worden door
de huidige schaarste slechts met
veel moeite, en soms zelfs helemaal niet, ingevuld. Het Lefgozertraject in Noordoost-Brabant
is een van de manieren, waardoor dit tekort kan worden opvangen. Naast Laverhof nemen
ook BrabantZorg, Breederzorg,

Zorggroep
Elde/Maasduinen,
Van Neynsel en Vivent deel aan
dit project.
Judith: “De Lefgozers krijgen
persoonlijke begeleiding door
een leercoach op de afdeling. De
eerste maanden, afhankelijk van
de ontwikkeling van de Lefgozer, werken zij boventallig. Op
deze manier wordt voorkomen
dat zij in het diepe worden gegooid. De lesdagen zijn op één
van de locaties van Laverhof en
worden gegeven door het private opleidingsinstituut OPPStap.

Je hoeft als
Lefgozer niet
meer jaren
naar school
Het resultaat is na anderhalf jaar
precies hetzelfde als dat van een
regulier opleidingsinstituut, zoals een ROC: een gecertificeerd
diploma. Laverhof is een organisatie die al jarenlang medewerkers opleidt met vergelijkbare
BBL-trajecten. Wij hebben een
eigen opleidingsafdeling die medewerkers begeleidt bij het succesvol afronden van hun zorgop-

leiding. Wij zijn er trots op dat we
binnenkort ook Lefgozers mogen
verwelkomen.”
Na aanmelding op de regionale
website www.lefgozer.nu, kunnen geïnteresseerden bij één van
de zes deelnemende organisaties, een inspiratiebijeenkomst
bezoeken. Bij Laverhof zijn de
inspiratiebijeenkomsten op 12 en
14 november; de eerste aanmeldingen hiervoor zijn inmiddels
binnen. “Laverhof start in januari
2020 met een groep van 15 Lefgozers ”, aldus Judith de Koning.
“Er zijn nog een paar plekken beschikbaar voor Lefgozers die ook
de overstap naar de zorg willen
maken.”
Op www.lefgozer.nu staat de
aanmeldprocedure voor het traject. Voor meer informatie over
de specifieke mogelijkheden bij
Laverhof, kun je contact opnemen met Judith de Koning via telefoonnummer 073 - 544 33 00,
of via e-mail
judith.dekoning@laverhof.nl.
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Burgemeester Marieke
Moorman herbenoemd

V.l.n.r.: Annechien Wijnands, Wim van de Donk, Simon, Marieke, Mees, mevrouw Moorman,
de heer Moorman en Goof
Tekst: Henriëtte Maas

BERNHEZE – Burgemeester Marieke Moorman kiest opnieuw voor Bernheze en de gemeente Bernheze kiest opnieuw voor haar. Maandag 28 oktober is burgemeester Moorman in het provinciehuis in
’s-Hertogenbosch door de commissaris van de Koning, Wim van de Donk, beëdigd voor een tweede
ambtstermijn van zes jaar als burgemeester van Bernheze. De nieuwe termijn start op 1 november 2019.
In november 2013 werd Marieke Moorman na een pittige sollicitatieprocedure benoemd tot
burgemeester van de gemeente
Bernheze. Een kleine zes jaar later was het tijd voor de vraag of
ze in aanmerking wilde komen
voor herbenoeming. Na haar
positieve reactie volgden gesprekken met een vertrouwenscommissie, bestaande uit de
acht fractievoorzitters. Daarbij
werd niet alleen terug gekeken
op de afgelopen periode, maar
ook vooruit.
Voorzitter Jan Bouwman: “We
hebben na een zorgvuldige procedure een zeer positief advies
aan de gemeenteraad kunnen
voorleggen. Ik ben ervan overtuigd dat de raad ook in de
komende periode op dezelfde
inhoudelijke, constructieve en
plezierige wijze de samenwerking met mevrouw Moorman
kan voortzetten.” De gemeen-

Commissaris Van de Donk
overhandigt het benoemingsbesluit

teraad van Bernheze besloot
daarop unaniem tot een positieve aanbeveling over haar herbenoeming bij de Commissaris
van de Koning en daarmee de
minister.
Burgemeester Marieke Moorman is blij met haar herbenoeming en trots op het vertrouwen
van de gemeenteraad: “Ik hecht
veel waarde aan de goede samenwerking met de gemeenteraad van Bernheze, het college

van burgemeester en wethouders en met inwoners en ondernemers en ik wil mij de komende
jaren graag weer inzetten om
deze voort te zetten.
Ik kijk terug op een periode met
veel mooie momenten, bijzondere gesprekken, maar ook verdrietige gebeurtenissen en ingewikkelde vraagstukken. De wereld is
nu anders dan zes jaar geleden
en er zijn nieuwe uitdagingen.
Voorheen ging het bijvoorbeeld
om de zelfstandigheid van Bernheze, nu is er het stikstofprobleem. Met zijn vijf mooie, maar
ook heel verschillende kernen is
geen dag hetzelfde in Bernheze.
Dat maakt het tegelijkertijd ook
erg leuk. En ik doe het graag! Je
mag als burgemeester alles meemaken, je bent onderdeel van
de samenleving en kunt soms
iets toevoegen. De hartelijkheid
en het gemak waarmee dat hier
gaat, is heel bijzonder.”

‘Hans en Tippie’ op weg naar juffrouw Monique
VORSTENBOSCH – Het boek ‘Hans en Tippie’ werd aangeboden door Sel Somers aan een van de lezers
van DeMooiBernhezeKrant die een lezersactie had gewonnen. De gelukkige was Joepke. Echter, Sel
vond een van de reacties zo bijzonder dat hij besloot een tweede boek uit te reiken. Vrijdag 25 oktober
ging hij op bezoek bij basisschool Op Weg om juffrouw Monique te verrassen.

Monique Pittens, al 34 jaar leerkracht op basisschool Op Weg,
stuurde een inzending in om
kans te maken op het boek van
Sel, dat hij maakte met zijn dochter Lieke en Peter van Hulten.
Als juffrouw heeft Monique kinderen van Sel in de klas gehad
en ook zijn kleinkinderen. Op
dit moment zit kleinkind Elin bij

Ook de leerlingen waren heel blij met het boek

haar in groep 1-2. Ook de illustrator van het boek, Peter van
Hulten, is een oud-leerling. Het
was dan ook heel bijzonder dat
Opa Sel bij Elin in de klas het
boekje kwam brengen.

Een verrassing voor de kinderen,
maar zeker ook voor juffrouw
Monique, die meteen de daad
bij het woord voegde door het
verhaaltje ‘Tippie in de tas’ voor
te lezen aan de kinderen.
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Taizé samenzang
Voor wie zoekt... naar verbinding... naar contact...
met God... met je medemens
HEESWIJK-DINTHER - Taizé is een oecumenische broedergemeenschap in Frankrijk, toegewijd aan gebed en vrede. Jaarlijks komen duizenden jongeren van verschillende nationaliteiten naar Taizé voor
ontmoeting en bezinning.
Samen met de broeders komen
ze drie keer per dag bijeen voor
gebed en gezang. De Taizé-gezangen kenmerken zich door
veelvuldige herhalingen van gewijde teksten. Overal in de wereld worden deze speciale Taizé-liederen gezongen, en nu ook
in Heeswijk!
De liederen geven inspiratie en
diepgang. De eenvoud van de

melodieën zorgt ervoor dat iedereen snel kan meezingen.
Door de herhalingen worden ze
al snel vertrouwd. Het geeft dus
niet als je ze nog niet kent.
Laat je eenvoudig raken door
deze liederen uit Taizé en ervaar
de kracht van het samen zingen.
Vrijdag 8 november
19.30 uur, Willibrorduskerk
Heeswijk-Dinther.

Oogstdankdienst in Protestantse kerk
HEESWIJK-DINTHER - In de Protestantse kerk aan de Kerkstraat wordt zondag 3 november weer de
traditionele oogstdankdienst gehouden. Gemeenteleden brengen conservenblikken, koffie en andere
houdbare levensmiddelen mee, bestemd voor de Voedselbank.
Daarom is ook dit jaar, voor de
achtste keer, het thema: ‘Een
liefdevol blik’. Een motto met
een dubbele bodem: het wordt
gedaan vanuit een liefdevolle
blik naar mensen die wel een
steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Mè Allerzielen
Unne vriend van men, al lang geskèije, zi altet:
“Es ge dóót bent, gôde nor de moaje.
Zet gerust ’n foto op de skauw en jank ‘ne keer,
mar lig gin jorre in dè graf te spoaje.”
Toch littie elk jóór mè Allerzielen
op de kerkhof in de kiezelstéén te piele,
en zet gladiole op moeders graf, of duur amaranten,
en blèf door nog un hil wèèl lanterfanten.
Soaves vettie dan ’n auw fotoboek
en lut bloajerent z’n moeder tot léve komme.
Z’n ex kan ‘m eigelek minder verdomme,
toch stuurt ie heur ès spésiale ‘Allerziele-loek’
elk jóór ‘nen skône bos géél chrisanten,
die tie inpakt in auw verschote kranten,
ès simbool wur wè stierf oan bèj de kanten.
En doar dutie un briefke bè:
‘Dè ’t oew goewt mag bekomme,
ok vur jou vandaag wè kerkhofblomme.’
Ad van Schijndel

Tel. 0413 820390
7 dagen per week
24 uur per dag

Sint Jorisplein 1-A, Schijndel
www.mijlanduitvaartzorg.nl

Voor u, naast u, met u

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1

20/04/16 10:25

In deze dienst zullen we ook
kunnen genieten van de prachtige muziek die een fluitistengroep uit Veghel ten gehore zal
brengen.
De dienst begint om 10.00 uur.
Voorganger: Pastor Pieter Molenaar.

Woensdag 30 oktober 2019

9

10

ETEN, DRINKEN EN UITGAAN

FILMHUIS DE PAS
Verwacht: muziekfilms

ROCKETMAN
Muzikale biografie over het leven, de carrière en de muziek van
Elton John.
Zondag 24 november
19.00 uur, € 6,-.

WEVERSRIJK - Op 2 november zal zaal ’t Tramstation weer omgedoopt worden tot Residentie van
Carnavalsstichting (CS) De Wevers. Na de jaarvergadering is de GeheimRaad samengesteld en door
subliem werk was in juli de belangrijkste klus geklaard: de nieuwe Prins was geselecteerd. Het organiseren van de bijeenkomsten moest in het diepste geheim en op de vreemdste locaties plaatsvinden om
de rest van het Weversrijk hier geen reuk van te laten krijgen.

Zondag 1 december
19.00 uur, € 6,-.

Inschrijven en extra
punten verdienen
Nisseroise Kwis
NISTELRODE - De tijd van de
gezellige feestdagen komt er
weer aan en dat betekent ook
dat het kwisboek van de Nisseroise kwis bijna klaar is om
gedrukt te worden.

Bedenk met je team alvast een
leuke teamnaam en zorg dat je
verzekerd bent van een inschrijfnummer en een gezellige avond
met familie, vrienden en kennissen op 28 december!
Vanaf zondag 10 november

Beste Wevers en Weverinnekes,

YESTERDAY
‘Yesterday’ volgt het leven van
een worstelende muzikant.

Meer? Zie www.de-pas.nl/agenda/film

Het inschrijven zal vrijdag 1 november starten via
www.nisseroisekwis.nl.
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worden op de Facebookpagina
van de Nisseroise kwis vragen
gepubliceerd. Hierdoor krijgen
teams de mogelijkheid om voorafgaand aan de kwis extra punten te verdienen!
Meer informatie over de spelregels volgt op de Facebookpagina
van de Nisseroise Kwis.

Wie zal de 53ste Baron van
’t Kentje tot Geenend, zich
uitstrekkende van Donsel tot
Meijnsel, van de Loo tot de Rekt
worden?
Voor wie de overduidelijke hints
niet meer scherp op het netvlies
heeft staan komen ze hier nog
één keer:
- Dèweekoknie.
- Op d’n deze is de Pastoor
sjaloers!
- Een klein duzend weken
trouw.
- Twee keer zeven is gin vijftien.
- Ze weten van gin ophouwe.
- Hij is ’t stralend middelpunt.
Komende zaterdag nemen we
eerst afscheid van de huidige
heersers: Prins Rini II & Adjudant
André, waarmee aan ‘hun’ jaar
alweer een einde komt.
De nieuwe Prins en Adjudant
wachten intussen ongeduldig tot
het moment daar is, ze kunnen
bijna niet wachten! Rond de klok

van 22.00 uur zullen de namen
van de nieuwe heersers bekend
zijn. Tijdens één van de voorbereidingsavonden is met een grap
gezegd dat het voor de nieuwe Prins maar tikken is om aan

van Elf worden op de BOBzavond op vrijdag 8 november
onthuld. Deze avond is vanzelfsprekend uitsluitend voor de
jeugd!
Gelegenheid om de nieuwe

Wie zal de 53ste Baron van ‘t Kentje tot
Geenend, zich uitstrekkende van Donsel tot
Meijnsel, van de Loo tot de Rekt worden
‘t Weversrijk leiding te geven, en
waar nodig kan zijn persoonlijk
Adjudant hem nog bijsturen.
Het 11-11-bal start om 19.30
uur met het afvoeren van Prins
Rini II, zijn Adjudant André en
ook Jeugdprins Jesse en zijn Adjudant Rick zullen dan afgevoerd
worden. De onthulling van de
nieuwe Prins en Adjudant zal
rond de klok van 21.45 uur starten. Zorg dat je erbij bent, de
onthullingsgroep staat al te popelen!
De nieuwe Jeugdprins en -adjudant én de nieuwe JeugdRaad

Prinsen (jeugd en volwassen)
te feliciteren is er voor iedereen
op zondag 10 november. Vanaf
12.30 uur staan zij met hun voltallige gevolg klaar om alle felicitaties in ontvangst te nemen.
Wevers & Weverinnekes, graag
zie ik, Henk van Grunsven, jullie
allemaal tijdens het 11-11-bal in
onze Residentie ‘t Tramstation
op zaterdagavond 2 november
en bij de receptie op zondagmiddag 10 november.
Met carnavaleske groet!

Beantwoord onderstaande vragen (de antwoorden zijn te vinden in deze krant) en dan komt er een woord uit de letters in de
rode vakjes. Stuur voor aanstaande maandag 4 november 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie
weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Miranda’s Bloemensalon.

1. Wat is de achternaam van de familie die exposeert in kunst en muziek in de Kloosterkapel?

2. Welke kleur balken heeft het toneelstuk van de Verenigde Spelers uit Loosbroek?

Bos bloemen
t.w.v. € 15,-

3. Waar helpt de Beco je graag mee?

4. In welke kernjury mag Eva Zuidema plaatsnemen dit jaar?

5. Welk blokfluitemsemble treedt zondag op bij Uurtje Klassiek?

Sint Servatiusstraat 37 - Heeswijk-Dinther
0413 292 117 - www.mirandasbloemensalon.nl
365 dagen open van 8.00 tot 20.00 uur*
(*zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00 uur)

6. Welke vereniging mag naar het Jumbo Muziekfestival?

Winnaar vorige week:
Annie van der Heijden
Het antwoord was:
WIJNEN
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Thema-avond ‘Bedrijfsovername’
door Ondernemersvereniging Nistelrode

23ste keer Verkleedbal
voor gehandicapten

VEGHEL/NISTELRODE – Vier Nistelrodese ondernemers deelden hun verhaal met de ruim 50 ondernemers die, dinsdag 22 oktober, op bedrijfsbezoek waren bij IVS Dosing Technology. Directeur Frank
Dielissen vertelde over het familiebedrijf, de overname van generatie op generatie en de zakelijke groei
alsook de groei in techniek, waarna een indrukwekkende rondleiding volgde. In het tweede deel van
de avond ging Marc van der Wielen in gesprek met de vier panelleden over hun ervaringen tijdens de
overname. Ook enkele leden in de zaal deelden hun ervaringen.
De bijeenkomsten van de ondernemersvereniging
worden
georganiseerd om informatie te
delen, inzichten op te doen en
ondernemerskwaliteiten te verbeteren. Ondernemers kunnen
veel van elkaar opsteken en elkaar op goede ideeën brengen.
Want waarom opnieuw dat
uitvinden, waarin anderen je al
voorgingen?

heen: “Het is een achtbaan van
emoties, die jaren kan duren.”
Albert Dominicus, bedrijfsovernamespecialist,
onderstreept
deze verklaring: “Zorg dat je
op tijd begint met het bedenken, plannen en realiseren van
een bedrijfsovername, want er
komen veel emoties, maar ook
bedrijfsmatige keuzes bij kijken.
Blijf ik investeren? Wie vertel ik

het wanneer? En het belangrijkste: wat ga ik hierna doen?”
Geen enkele overname is hetzelfde, omdat geen enkel bedrijf
hetzelfde is.
Een bijzonder interessante avond
over een onderwerp waar nog
lang over nagepraat werd.
BBQenzo.nl zorgde tijdens deze
avond voor een drankje en een
heerlijk hapje.

Emotie en ervaringen
En dat was ook de insteek van
het thema ‘bedrijfsovername’.
Een thema waar iedere ondernemer een keer over na gaat denken: ‘stoppen of verkopen?’.
De ondernemers Jasper Exters,
Maria Reizevoort, Gert-Jan Heerkens en Frank Dielissen waren
eerlijk en draaiden er niet om-

Ook lid worden van Ondernemersvereniging Nistelode?
www.ondernemersverenigingnistelrode.nl

NISTELRODE - Stichting Bernhezer Gehandicaptenbal organiseert
voor de 23ste keer alweer haar jaarlijks verkleedbal, dat inmiddels
in heel Bernhezer en verre omstreken een begrip is geworden. Op 3
november tussen 13.00 en 17.00 uur beleven veel verstandelijk en
lichamelijk gehandicapten van alle leeftijden, samen met hun begeleiders, een geweldige carnavalsmiddag in Partycentrum ’t Maxend.
Het programma is opnieuw veelbelovend met een optreden van Sieneke, DJ Bertie Lukano en lokale muziekkapellen.
Ook zijn er prijzen te winnen
voor de mooist verklede gasten
én wordt er een prins of prinses voor één dag gekozen. Om
activiteiten als deze te kunnen
blijven organiseren is Stichting
Bernhezer Gehandicaptenbal afhankelijk van vele vrijwilligers,
sponsors en donaties.

Loop dan 3 november eens binnen en kijk hoe geweldig deze
middag is voor deze groep mensen. De entree is gratis.
Wil je alleen de organisatie steunen? Dan kun je ook een vrijwillige bijdragen storten op
NL 95 RABO 015 232 171 3
onder vermelding van donatie.

Draag jij de stichting een warm
hart toe? Of denk je ook iets
voor hen te kunnen betekenen?

Voor informatie ga naar
www.verkleedbal.nl of mail naar
bgb@verkleedbal.nl.

FLYERACTIE

MTC
verhuis
t!

• Opmaak
• Dubbelzijdig drukken (12.000 stuks)
• Verspreiden met DeMooiBernhezeKrant
(11.800 stuks)
A5 nu voor € 499,- (exclusief btw)
Normaal € 685,-.
A4 nu voor € 599,- (exclusief btw)
Normaal € 785,-.
Geldig voor verspreiding in oktober
en november 2019
Let wel, minimale reservering zeven dagen
vooraf aan maandag week van verspreiding.
We verspreiden maximaal vijf flyers per week.

Meer informatie of een flyeractie reserveren?
info@demooibernhezekrant.nl of bel met 0412-795170

Kom afscheid
nemen van onze
huidige locatie
en betaal tot
30 november 2019
geen inschrijfgeld!
(t.w.v € 12,50)

Vanaf december
is ons nieuwe adres:
Raadhuisplaza 2-4
5473 CX Heeswijk-Dinther
T (Fitness) 0413 - 22 84 21
T (Fysiotherapie) 0413 - 22 85 09
E info@mtc-bernheze.nl
I www.mtc-bernheze.nl
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Eva zit in de NS Publieksprijs kernjury
“
Stem nu
op jouw
favoriete
boek

V.l.n.r.: Eva, Lévi Weemoedt en Laura Nijhoff (studente Nederlands Tilburg)

V.l.n.r.: Eva, Marc Marie Huijbregts, Paulien Cornelisse en Laura

NISTELRODE - “Ik zal mezelf even snel voorstellen. Mijn naam is Eva Zuidema, ik ben 18 jaar oud en woon in Nistelrode. Momenteel zit
ik in het derde jaar van de lerarenopleiding Nederlands aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen in Nijmegen. Daarnaast werk ik op de zaterdagen bij DIO The Readshop Sparkling in Nistelrode.”
“Vorige week woensdag was het
zover: de bekendmaking van de
genomineerde boeken voor de
NS Publieksprijs. Voor mij een
extra belangrijke avond, want ik
zit dit jaar, samen met 99 anderen, in de NS Publieksprijs kernjury. Sinds woensdagavond 23
oktober kan iedereen een stem
uitbrengen op zijn favoriete genomineerde boek. Nu is het de
taak aan mij en mijn leesteam

‘Brabant leest door’, bestaande
uit negen andere Brabantse fanatieke lezers, om zoveel mogelijk stemmen te werven via een
van onze persoonlijke linkjes.
Dit jaar zijn er zes fantastische
boeken genomineerd. Voor het
eerst is dit jaar een van deze zes
fantastische boeken een dichtbundel: ‘Pessimisme kun je leren’
van Levi Weemoedt.
Door het werven van stemmen

via mijn persoonlijke stemlink
maak ik, samen met mijn leesteam, kans op een jaar lang gratis boeken én het mogen bijwonen van de ‘De Wereld Draait
Door’-uitzending waarin het
winnende boek bekend wordt
gemaakt.
Mijn
persoonlijke
stemlink
kun je op het Instagramaccount of de Facebookpagina
van ‘Brabant Leest Door!’ vin-

den.
Dit jaar zijn er voor de NS Publieksprijs zes prachtige titels
geselecteerd: de hilarische taalfacinaties van Paulien Cornelisse
in ‘Taal voor de leuk’, de mooiste
gedichten van Lévi Weemoedt,
uitgekozen door Özcan Akyol,
in ‘Pessimisme kun je leren’, het
aangrijpende verhaal van Martine Bijl en haar leven na een
hersenbloeding in ‘Rinkelde-

kink’, deel een van de triologie
‘Otmars zonen’, toerisme en wat
maakt Europa Europa in ‘Grand
Hotel Europa’ en als laatste het
leven van een Turkse jongen in
de Bijlmer met een tirannieke vader in ‘Wees onzichtbaar’. Stem
nu op jouw favoriete boek en
wie weet zie je mij 20 november
bij ‘De Wereld Draait Door’!

@brabantleestdoor
@brabantleestdoor
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Geld opzij zetten leuk vinden
en verder vooruit plannen
zorgt voor meer spaargeld

Podotherapeut van den Heuvel

Locatie Nistelrode

Locatie Schaijk

Locatie Ravenstein

NISTELRODE/SCHAIJK/RAVENSTEIN – Podotherapie van den Heuvel is lid van de
Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten en het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Dit wil zeggen dat de kwaliteit gewaarborgd is. Er wordt op een professionele
manier naar uw klachten gekeken.

BERNHEZE - Ongeveer 1 op de 5 huishoudens heeft minder dan € 1.000,- spaargeld,
blijkt uit onderzoek van budgetvoorlichter Nibud. Maar dat komt niet alleen door de
hoogte van het inkomen. Onderzoek van RaboResearch wijst namelijk uit dat ook
psychologische factoren een belangrijke rol spelen, waaronder hoe ver je vooruit kijkt
wat betreft je financiën en hoe je over sparen denkt.

Podotherapie van den Heuvel is vrij toegankelijk voor iedereen. Dit wil zeggen
dat u geen verwijsbrief van uw huisarts
nodig heeft. De kosten voor de therapie
worden meestal geheel of gedeeltelijk
vergoed door uw zorgverzekeraar. Door
alles in eigen beheer te houden, probeert
Niels van den Heuvel zijn praktijk voor
podotherapie persoonlijk en laagdrempelig te houden. Niels: “Mijn klanten worden alleen door mij behandeld, van afspraak maken tot en met behandeling.”
Podotherapie van den Heuvel heeft korte
lijnen met huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten en pedicures in de
omgeving, iets wat de behandeling ten
goede komt.

Vooruit plannen helpt
Uit onderzoek van RaboResearch blijkt
daarnaast dat hoe ver je vooruit kijkt, ook
invloed heeft op de hoogte van je spaarsaldo. Zo vindt bijna 30 procent van de
Nederlanders tussen de 20 en 45 jaar oud
de komende maanden tot het komend
jaar het belangrijkst voor zijn financiële
planning. Maar mensen die verder vooruitplannen hebben een grotere kans om
meer spaargeld te hebben.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van moderne technieken zoals:
- Digitaal meetsysteem waarmee de afwikkeling van uw voeten bekeken kan
worden.
- 3D-computerscan waarmee uw steunzolen of sportzolen computergestuurd
en precies op maat gemaakt worden.
- Reparaties of aanpassingen aan uw zolen worden direct gedaan zodat u uw
zolen niet hoeft te missen.

Workshop ‘Bereik meer met je geld’
Geld opzij zetten kan op allerlei manieren. Rabobank Oss Bernheze organiseert
op dinsdag 26 november de workshop
‘Bereik meer met je geld’. Tijdens deze
workshop krijgen klanten en niet-klanten
in 1,5 uur inzicht in de mogelijkheden om
een mooi bedrag op te bouwen.
Meer informatie over de workshops vind
je op Rabobank.nl/bereikmeermetjegeld

De behandeling en de op maat vervaardigde steunzolen worden vaak gedeeltelijk of volledig vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Voor meer informatie
of voor het maken van een afspraak kunt
u contact opnemen met Niels van den
Heuvel.

Nistelrode, Schaijk en Ravenstein
06-300 74 272
www.podotherapievandenheuvel.nl
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De scouts en gidsen
leren de technieken

Mee-doe-luister
voorstelling van Daan Draait
Deze voorstelling wordt georganiseerd in samenwerking met
Bibliotheek Bernheze. Leerlingen
krijgen plezier in het lezen en
schrijven van voor hen bestemde
verhalen, gedichten en informatieve teksten.
Lieve Lieven 5+
‘Lieve Lieven’ is een feestelijke
mee-doe-voorstelling voor kinderen en hun ouders van theatermaker Daniel van den Broeke.

Met focus de scout-kneepjes leren

HEESCH - Een week geleden
was er voor de nieuwe scouts en
gidsen een bijzonder weekend.
Het Nieuwelingenweekend.
De derde jaars scouts en gidsen
leren de jongsten samen met de
stafleden de nieuwste technieken om zonder luxe vooruit te
kunnen. Zo zetten de scouts en
gidsen voor het eerst een slaaptent op om in te overnachten.

groepje een tocht door Heesch
lopen, waarbij de verschillende
technieken aan bod kwamen.
Ook voor de oudste gidsen en
scouts viel er iets te leren dit
weekend. Om ze voor te bereiden op de Rowan Sherpas (en
later als staflid) leerden ze over
het begeleiden van anderen en
leerden ze hoe ze een eigen programma in elkaar kunnen zetten.

Koken in de zelfgebouwde keuken moeten
de scouts en gidsen natuurlijk ook
Daarnaast wordt er een keuken
gepionierd met houten palen,
touw en een zeil. Hiervoor leren
ze een hoop knooptechnieken,
zodat de keuken niet uit elkaar
valt. Koken in de zelf gebouwde keuken moeten de scouts en
gidsen natuurlijk ook. Na het
eten koken was er tijdens het
weekend ook ruimte voor ontspanning bij het kampvuur.
De volgende dag was het tijd
voor tochttechnieken. Na een
uitgebreide uitleg, gingen de
scouts en gidsen in een gezellig

Met al deze technieken zijn de
gidsen en scouts klaar voor de
aankomende weekenden en het
zomerkamp, waar ze deze kennis hard nodig zullen hebben. En
het aller-belangrijkste: De scouts
en gidsen hebben veel plezier
gehad tijdens het weekend!
Ben je na het lezen over dit Nieuwelingenweekend benieuwd geworden naar hoe het er verder
nog aan toe gaat bij scouting?
Kijk dan op
www.scoutingheesch.nl
voor meer informatie!

Heb je je wel eens afgevraagd
wat er zou gebeuren als een boek
echt tot leven zou komen? Probeer het eens! Met behulp van
onzichtbare Fantasy Reality helmen en speciale koptelefoons
brengt ‘Lieve Lieven’ je naar werelden die je niet voor mogelijk
had gehouden. Open het boek,
stap in de fantasie en beleef het
leesavontuur waarin iedereen zelf
de hoofdrolspeler is. Het is een
avontuur over vriendschap van A
tot Z.
Kinderen beleven en spelen samen, met behulp van de silent

disco techniek, een verhaal over
vriendschap en een reis door de
taal. Voor 30 minuten zijn de kin-

WOW – DIE
ONZICHTBARE HELM
MAG IK MEE NAAR
HUIS NEMEN!
deren de hoofdpersoon en worden ze opgeslokt in een avontuur
waar zij zelf aan meedoen.
Over het gezelschap
Daan maakt al jaren voorstellingen op theaterfestival de Parade
en is specialist in het maken van
Silent Disco voorstellingen waarin
hij muziek, interactief theater en
vertelkunst samenbrengt.

Meisje groep 6:
“In die spaceshuttle was echt een
beetje spannend!”
Jongen groep 4:
“Kunnen de kinderen niet de
hele dag zo’n hoofdtelefoon op?
Ze zijn allemaal geboeid!”
Leerkracht groep 5:
“Let op! Er is per voorstelling
plaats voor 35 kinderen (exclusief begeleiding). Wees er snel
bij!”
Zondag 10 november - Aanvang
14.30 uur - Kaartjes à € 7,50 verkrijgbaar via www.nesterle.nl.

Er valt zoveel te ontdekken
in de bibliotheek
Kom naar de Ontdekhoek en maak het mee!
BERNHEZE - Ben jij nieuwsgierig en wil jij graag nieuwe dingen uitproberen? Op 1 november gaan we
weer leuke dingen doen in de Ontdekhoek van de bibliotheken in Bernheze. In elke bibliotheek is iets
anders te doen.
Ga je met ons mee
op ontdekkingsreis?
Hoe breng je een kleurplaat tot
leven? Hoe werkt een Green
Screen eigenlijk? En hoe programmeer je een robot? Bezoek
de Ontdekhoek en vind het antwoord.
Ontdek hoe jij je kleurplaat met
een telefoon of tablet in 3D kunt
zien of laat je robot door een
heus doolhof lopen. Met het
Green Screen maak je de spannendste avonturen mee, gewoon in de bibliotheek!
Wil je meedoen?
De ontdekhoek is gratis te be-

zoeken voor kinderen tussen 4
en 12 jaar. Aanmelden is niet nodig. Je kunt binnen komen lopen
tussen 15.00 en 16.30 uur.

Vrijdag 1 november
Heesch - Programmeren
Heeswijk-Dinther - Green Screen
Nistelrode - 3D kleuren.

Sinterklaas Heeswijk-Dinther
zoekt hulp (15+)
HEESWIJK-DINTHER - Hebben jullie het al gehoord? Sinterklaas
komt weer naar Nederland! Op zondag 17 november brengt hij een
bezoek aan Heeswijk-Dinther. Sinterklaas is nog op zoek naar mensen die hem willen komen helpen, want gezien zijn hoge leeftijd kan
hij de intocht niet alleen doen.
Ben je 15 jaar of ouder en heb je
zin op om zondag 17 november
een steentje bij te dragen én een
gezellig Pietenfeest mee te maken? Meld je dan aan door een
mailtje te sturen naar

pietenclubheeswijkdinther@
gmail.com.
Alvast bedankt!
Groetjes van de Pietenclub en het
Oranjecomité Heeswijk-Dinther.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 0412-45 88 88
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06-53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 0412-45 88 88
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

VACATURE
We zijn op zoek naar:
- Frontofficemedewerker
burgerzaken, 24 uur
Meer info en solliciteren op
www.werkeninnoordoostbrabant.nl

AGENDA
1 t/m 31 oktober 2019
Regentonactie
6 november 2019
10.00 uur
Mantelzorgwandeling + lunch
Tussen Heesch en Vinkel
Voor 10 november 2019
Aanmelding mantelzorgwaardering
19 november 2019
10.00 uur
Mantelzorgwandeling + lunch
Vorstenbosch
18 december 2019
10.00 uur
Mantelzorgwandeling + lunch
Bij Menzel en Bus (Nistelrode)
Meer info:
www.bernheze.org
www.facebook.com/
gembernheze
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Waardering voor mantelzorgers
Mantelzorgers hebben het druk;
volop bezig met de zorg voor
een naaste en ook nog met werk
en/of de zorg voor hun eigen
gezin. De gemeente is blij dat
er mantelzorgers zijn, daarom
verrassen we mantelzorgers elk
jaar met de mantelzorgwaardering.
Mantelzorgers kunnen dit najaar
meewandelen met de speciaal
voor hen georganiseerde wandelingen. Want het is goed om
even de dagelijkse beslommeringen te ontlopen en ervaringen te
delen met andere mantelzorgers.
Aansluitend aan de wandelingen
kunnen ze genieten van een
heerlijke lunch. Maar er is meer.
De gemeente stelt jaarlijks voor
iedere zorgvrager een waardebon van € 50,- ter beschikking
waarmee de mantelzorger verrast kan worden. Dit jaar worden de waardebonnen feestelijk
uitgereikt op 13 november, in
Cultureel Centrum Nesterlé. De
mantelzorger die aangemeld

is zal rechtstreeks uitgenodigd
worden. Cabaretier Mark van de
Veerdonk zorgt voor een ludiek
tintje met een speciale voorstelling van een half uur.
Aanmelden mantelzorgwaardering
Aanmelden voor de mantelzorgwaardering kan altijd; voor de
uitnodiging voor 13 november
is het noodzakelijk dat uw aanmelding uiterlijk 10 november
binnen is. Maar ook daarna kunt
u zich nog aanmelden; er volgt
dan weer een nieuwe uitreikingsdatum. Aanmelden voor de
mantelzorgwaardering kan op
www.bernheze.org (zoekterm
mantelzorgwaardering).
Dag van de mantelzorg
Deze activiteit vindt plaats in het
kader van de landelijke Dag van
de mantelzorg op 10 november.
In Nederland zijn er 3,7 miljoen
mensen die voor een ander zorgen. Maar liefst 750.000 mantelzorgers zorgen zelfs meer dan

Geheimhouding
persoonsgegevens
De gemeente houdt in de zogenaamde Basisregistratie Personen (BRP) uw persoonsgegevens bij, zoals uw naam, adres,
woonplaats, burgerlijke staat en
nationaliteit.
Wilt u niet dat de gemeente deze
informatie aan derden verstrekt,
dan kunt gebruik maken van het
geheimhoudingsrecht.
Geheimhoudingsrecht
U heeft het recht om de gemeente te vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde
personen of instanties door te
geven. Dit heet het geheimhoudingsrecht. Het doorgeven van
uw gegevens aan bijvoorbeeld

overheidsinstanties kunt u niet
tegengaan, want de gemeente
is wettelijk verplicht om deze gegevens te verstrekken.
Op onze website
www.bernheze.org (zoekterm:
persoonsgegevens) staat aan
wie de gemeente uw gegevens
mag of moet doorgeven.
Geheimhouding aanvragen
U kunt voor uzelf of voor uw
kinderen tot 18 jaar (als ze op
hetzelfde adres wonen als u) geheimhouding aanvragen.
Meer informatie vindt u op
www.bernheze.org (zoekterm:
persoonsgegevens). Daar staat
ook het formulier dat u kunt gebruiken.

Op vrijdag 8 november 2019 kunt u geen afspraak plannen voor
aanvraag van een identiteitskaart of paspoort. Er vinden dan namelijk werkzaamheden plaats aan ons automatiseringssysteem.
Voor alle andere aanvragen kunt u wel bij ons terecht. En u kunt
uw aangevraagde id-kaart of paspoort ook gewoon zonder afspraak ophalen bij de receptie.
Kijk voor openingstijden op www.bernheze.org.

De gemeente op social media

Naar de gemeente?

Gemeente Bernheze

Maak altijd een afspraak

Plastic verpakkingen, blik en
drankkartons in dezelfde zak

Mark van de Veerdonk

8 uur per week voor iemand en
doen dat langer dan 3 maanden.

Foto: Barbara Boers

Daarom worden mantelzorgers
jaarlijks in het zonnetje gezet.

Aanmelden sportkampioenen jeugd 2019
2019 Was en is een sportief jaar
met veel Bernhezer kampioenen. Wij waarderen de inzet en
passie van al deze sporters en
willen daarom graag de jeugdkampioenen in het zonnetje zetten.
De informatie die je nodig hebt
voor het aanmelden van sportkampioenen en de nominaties
voor sportvrouw, sportman,
sportploeg en sportvrijwilliger
van het jaar vind je op www.
bernheze.org (zoekterm: sportkampioenen).
Huldiging 26 januari 2020
De huldiging is op zondag 26 januari 2020 in Uitgaanscentrum
Lunenburg in Loosbroek vanaf
14.30 uur. We maken dan ook
de sportman, sportvrouw, sportploeg en sportvrijwilliger van
2019 bekend.
We hebben alle Bernhezer sportverenigingen per e-mail geïnfor-

meerd. Als je geen mail hebt gekregen, neem dan even contact
op met de gemeente.
Aanmelden voor 2 december
2019
Stuur je formulier vóór maandag
2 december 2019 op. Sporters
die na deze datum nog kampioen worden, kunnen zich natuurlijk daarna nog aanmelden.
Heb je vragen, neem dan contact op met Laura van Herpen,
telefoon 0412 – 45 88 88, e-mail
l.van.herpen@bernheze.org

RAADSVERGADERING
Op 31 oktober en 7 november 2019 vinden raadsvergaderingen
plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch.
De vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur.
De agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.bernheze.
org. Via deze website kunt u de raadsvergadering live volgen en
op een later tijdstip terugkijken. Met vragen over de gemeenteraad en de raadscommissies kunt u terecht bij de griffie, telefoon
0412-45 88 88, e-mail griffie@bernheze.org.
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OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN
nen aan Van Marel VOF voor het
verkopen van oliebollen op de
parkeerplaats voor Jumbo (Parkstraat) van 6 t/m 8 december, 10
t/m 15 december, 17 t/m 24 december en 27 t/m 31 december
2019.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt?
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U hoeft
alleen uw e-mailadres en postcode(gebied) in te vullen.

Openbare bekendmaking
Op woensdag 6 november 2019
komt de Commissie Bezwaarschriften Bernheze bij elkaar in het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch.
De commissie behandelt dan de
volgende bezwaarschriften:
19.00 uur: Behandeling van de
bezwaarschriften die door Linssen CS Advocaten en Den Hollander Advocaten namens inwoners aan het Kantje in Nistelrode
zijn ingediend tegen besluiten
van het college van burgemeester en wethouders van respectievelijk 9 april en 14 juni 2019.
De bezwaarschriften van Linssen
CS Advocaten richten zich tegen
de afwijzing van een verzoek om
handhavend op te treden tegen
het laagfrequent geluid afkomstig van een veehouderij aan het
Kantje en het opleggen van een
maatwerkvoorschrift gericht op
het beperken van dat geluid. Het
bezwaarschrift van Den Hollander Advocaten richt zich uitsluitend tegen het maatwerkvoorschrift dat is opgelegd.
20.00 uur: Behandeling van het
bezwaarschrift van Stg De Balledonk Beheer tegen het besluit
van het college van burgemeester
en wethouders van 30 augustus
2019. Het bezwaar richt zich tegen de weigering van een omgevingsvergunning voor het kappen
van 4 eiken op het adres Droevendaal 4 in Heeswijk-Dinther.

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens
De volgende personen wonen
niet meer op het adres waar zij
volgens de Wet basisregistratie
personen staan ingeschreven.
Dit blijkt uit het adresonderzoek
van de afdeling Burgerzaken.
Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Bernheze heeft daarom besloten
om hun persoonsgegevens niet
meer bij te houden en hen uit te
schrijven uit Nederland. Hierop
volgt een inschrijving in het RNI
(Registratie Niet Ingezetenen)
met onbekende verblijfplaats.
- Pszczółkowski, Adrian,
geboren 06-02-2000
- Pszczółkowski, Mateusz,
geboren 16-09-1998
Besluitdatum: 16-09-2019
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing.
Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze,
telefoon 0412-45 88 88 of gemeente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

Incidentele festiviteit
Café ’t Tunneke, ’t Dorp 148,
Heesch heeft een kennisgeving
gedaan van een incidentele festiviteit op 2 november 2019. Van
deze mogelijkheid kan maximaal
6 keer per jaar gebruik worden
gemaakt.
Tijdens de festiviteit gelden ruimere geluidsnormen dan normaal. Voor de exacte normen
verwijzen wij u naar artikel 4:3
van de APV, die te vinden is op
www.bernheze.org.
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Stichting Jeugdbelangen Nistelrode voor het organiseren
van een Sinterklaasintocht
op 16 november 2019 van
14.30 uur tot 17.00 uur in de
volgende straten: Tramplein,
Kromstraat, Over den Dries, De
Hoef, De Wan, Heuvelstraat,
Kerkhoflaan en Parkstraat in
Nistelrode. De bovenstaande
straten zijn tijdens de intocht
geheel of gedeeltelijk afgesloten voor alle verkeer, behalve
voetgangers. De beschikking
zijn verzonden op 28 oktober
2019.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening

Verleende standplaatsvergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 22 oktober
2019 besloten een incidentele
standplaatsvergunning te verle-

Ontwerpbestemmingsplan Klein
Kantje ong. (nabij 13) Nistelrode
Burgemeester en wethouders
maken op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening
de ter-inzage-legging bekend
van het ontwerpbestemmingsplan ‘Klein Kantje ong. (nabij

voor het indienen van een mondelinge
inspraakreactie contact op met de betreffende afdeling.
Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum schriftelijk
een zienswijze indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van
Bernheze. Neem voor het indienen van
een mondelinge zienswijze contact op
met de betreffende afdeling.
Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze
indien bij het college van burgemeester
en wethouders van Bernheze. Neem
voor het indienen van een mondelinge
zienswijze contact op met de betreffende afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na verzenddatum van dit besluit
bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze.
Het bezwaar heeft geen schorsende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit
bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze.
Het bezwaar heeft geen schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit
beroep indienen bij de sector bestuurs-

13) Nistelrode’, te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl met
IDN-code
NL.IMRO.1721.BPKleinkantjeong13-ow01.
Inhoud: Het plan betreft het
toevoegen van een ruimte-voor-ruimtewoning op het
perceel Klein Kantje ong. (nabij
13) in Nistelrode.
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing

Wet milieubeheer
Algemene maatregel
van bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) zijn ingekomen:
Heeswijk-Dinther
- Torenstraat 12
Veranderen van een restaurant/eetcafé
- Rukven 9a
Veranderen van een varkenshouderij
Nistelrode
- Weverstraat 18
Plaatsen van een propaantank
van 100 of 1600 liter
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
- Pastoor Lathouwersstraat 7
Vervangen plat dak aanbouw
door zadeldak
Datum ontvangst: 21-10-2019
Nistelrode
- Kleinwijk 4
Plaatsen dakkapel
Datum ontvangst: 21-10-2019
Heesch
- Monseigneur van den Hurklaan ong.
Aanleg toegangsbruggen
Datum ontvangst: 22-10-2019

Loosbroek
- Dorpsstraat 22
Oprichten bedrijfshal en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Datum ontvangst: 17-10-2019
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Nistelrode
- Achterstraat 33
Oprichten woonhuis
Verzenddatum: 21-10-2019
- Laar 29
Omzetten winkelruimten naar
cafetaria en handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 24-10-2019
- Boekweitstraat 33
Verbouw woning
Verzenddatum: 24-10-2019
Heesch
- Burgemeester Woltersstraat 28
Oprichten woning
Verzenddatum: 22-10-2019
- Buitenpas 42
Plaatsen carport
Verzenddatum: 24-10-2019
Heeswijk-Dinther
- De Bleken 7
Bouw loods en aanleggen
sleufsilo’s en milieuneutraal
veranderen
Verzenddatum: 24-10-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Tijdelijke vergunning
Onderstaande tijdelijke vergunning is verleend. Dit besluit
treedt daags na verzending van
het besluit in werking.
Heesch
- Plan De Erven kavel 22K02
Tijdelijk plaatsen en bewonen
woonunit
Verzenddatum: 22-10-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing

PROCEDURES
Openingstijden zie colofon
Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken
tijdens openingstijden op afspraak inzien
in het gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken
tijdens openingstijden op afspraak inzien
in het gemeentehuis in Heesch en raadplegen op www.bernheze.org of www.
ruimtelijkeplannen.nl.
Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na
publicatiedatum met een schriftelijke inspraakreactie aan het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze reageren op de stukken. Neem

recht van de rechtbank, Postbus 90125,
5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep
heeft geen schorsende werking. Er zijn
griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig
met een ingediend bezwaar- of beroep-

schrift, de voorzieningenrechter van de
rechtbank verzoeken om een voorlopige
voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan:
de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van
het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en
uw handtekening.
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Achteraf gezien
is het gemakkelijk
Bellinda van den Helm, commissielid
namens Progressief Bernheze
In de politiek neem je beslissingen die gevolgen hebben voor de toekomst. De tijd
van begrotingen is weer aangebroken. Er
worden keuzes gemaakt over wat de gemeente wel en niet gaat doen. Die keuzes
bepalen de toekomst. En we kunnen niet
altijd overzien wat dat inhoudt.
In 2015 werd het Programma
Aanpak Stikstof (PAS) door de
overheid in werking gesteld. Dat
leek toen een goede oplossing
die door alle grote politieke partijen werd ondersteund. Alleen
milieuorganisaties waren destijds
kritisch over de gekozen weg. Inmiddels kennen we het oordeel
van de Raad van State. Nederland staat op zijn kop.
Volgens de gegevens van het
CBS zijn er ruim twaalf miljoen
varkens in Nederland. Ruim
vierhonderd duizend van deze
varkens leven in Bernheze. Daarnaast hebben we in onze gemeente bijna twee miljoen kippen. Bernheze is 9.000 hectare
groot. Per hectare hebben we

ruim drie inwoners, 44 varkens
en 211 kippen.
Wat hierboven staat zijn kille
cijfers. De politiek moet dit omzetten in beleid, waaruit maatregelen volgen. En wat er ook
besloten wordt, ergens gaat het
pijn doen. Door de slechte luchtkwaliteit in onze gemeente is
het bijna nergens meer mogelijk
om te bouwen zonder extra gezondheidsrisico’s. Dat moet gaan
veranderen. De gevolgen van de
te maken keuzes zien we over
een aantal jaren. En dan weten
we ook hoe we het beter hadden
kunnen doen. Want achteraf is
het gemakkelijk praten, maar nu
moet er daadkrachtig worden
besloten voor een gezondere
leefomgeving.

Het duurt
te lang…
Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco
In een tijd dat berichten in een flits naar de
andere kant van de wereld verstuurd worden, je met 130 kilometer per uur over de
snelweg kunt racen en bijna alles geleverd
kan worden onder het motto ‘klaar terwijl u
wacht’, zijn er echter nog steeds zaken die
erg lang duren. Ambtelijke molens zijn bijvoorbeeld niet altijd de meest snelle. Zorgvuldigheid is goed, maar de vaart moet er
wel in blijven.
De aanpak van de Traverse door
Heeswijk-Dinther is een traject
van een hele lange adem. Na
vele jaren uitstel is de plannenmakerij nu eindelijk bezig. Maar
het definitieve plan, en daarmee
de daadwerkelijke aanpak, is ook
weer uitgesteld en nog steeds
niet klaar. Dit jaar zou de eerste
schop de grond ingaan, maar dat
dat gaat lukken lijkt uitgesloten.
Vorig jaar is een voorstel van
Politieke Partij Blanco aangenomen om te onderzoeken hoe
starters op de woningmarkt geholpen kunnen worden aan een
huis. We zijn nu een jaar verder,
maar het college (burgemeester
en wethouders) is nog steeds

niet met concrete voorstellen
gekomen. Gevolg is dat starters
wel woningbouwplannen in diverse kernen langs hebben zien
komen, maar dat die woningen
voor hen onbereikbaar zijn. Het
zou jammer zijn als we straks
uiteindelijk een regeling krijgen,
maar dat er vervolgens geen beschikbare huizen meer zijn.

Wisseling van de wacht bij
VVD-Bernheze
Mark van de Ven, raadslid VVD
VVD-raadslid Rico van Duijnhoven zal tijdens de raadsvergadering op 31
oktober afscheid nemen van de gemeenteraad van Bernheze. Hij doet dit
“met pijn in het hart”, zo heeft Rico van Duijnhoven te kennen gegeven.
Omdat zakelijke activiteiten veel meer tijd van hem gaan vragen, dreigt zijn
volledige inzet voor de gemeenteraad in het geding te komen. Dit vindt Rico
onacceptabel, omdat het geen recht doet aan het vertrouwen dat de kiezers
in hem hebben gesteld.
Rico geeft aan dat hij in zijn periode als burger-, en later raadslid, erg veel heeft geleerd en dat
deze ervaringen hem als persoon
hebben verrijkt. Rico spreekt een
speciale dank uit naar het college
en de VVD-fractie voor de prettige samenwerking en vindt het
een eer om met hen te hebben
samengewerkt. Uiteraard blijft
Rico zich inzetten voor de VVD.
Fractievoorzitter Jack van der
Dussen geeft aan het vertrek van
Rico van Duinhoven te betreuren. “Ik vind het heel erg jammer
dat Rico vertrekt. Het afgelopen jaar was hij een belangrijke
steunpilaar in het opbouwen van
onze fractie. Zijn kennis en ervaring waren van grote waarde.
Ook in de periode ervoor was

Rico al een betrokken en sociaal bewogen burgerlid. We gaan
hem enorm missen.”
Mark van de Ven neemt, als eerst
volgende beschikbare kandidaat,
de taken van Rico van Duijnhoven als raadslid over. Mark van de
Ven, 36 jaar jong, een geboren en
getogen Heeschenaar, is samenwonend, heeft twee zoons van 10
en 8 en een dochter van 4 jaar. Hij
is in het dagelijks leven ZZP’er en
is als vrijwillig lid van het brandweerkorps Heesch en als leider/
trainer van het elftal van zijn oudste zoon, sociaal betrokken in de
gemeente Bernheze.
Mark ziet het raadslidschap als
een positieve uitdaging! Samen
met collega VVD-raadslid Jack

van der Dussen en onze overige fractieleden wil hij zich de
komende jaren inzetten op een
verbindende, bereikbare en betrouwbare rol binnen de raad,
zoals u reeds van de VVD gewend bent.
Van der Dussen stelt dat Mark al
enige tijd meeloopt, als burgerlid
in de fractie. “We hebben met
Mark gelukkig een kei van een
opvolger voor Rico gevonden.”
Het bestuur van het lokale VVD
netwerk Oss-Bernheze bedankt
Rico voor zijn tomeloze inzet en
wenst Mark heel veel succes. Het
bestuur heeft er het volste vertrouwen in dat de vernieuwde
fractie het liberale geluid in onze
gemeente met verve zal uitdragen.

Alina: ‘Groot compliment aan iedereen
met een groot vrijwilligershart’

Zet de vrijwilliger in het zonnetje,
wij kunnen niet zonder
De laatste tijd constateren wij
een verandering in het vrijwilligerswerk. Bleef voorheen iemand tientallen jaren betrokken
bij een club of vereniging; vrijwilligers van nu verkiezen eerder een korte of projectmatige
inzet dan een commitment voor
de lange termijn.

Politieke Partij Blanco wil graag,
net als onze inwoners, meer
vaart zien in de uitvoering van
plannen.

Vrijwillige en actieve burgers dragen bij aan onze sociale verbinding in wijk, buurt of gemeente.
Het is bewezen dat vrijwilligerswerk je gelukkiger maakt! Als iemand zich inzet voor een ander
en voor de samenleving, ontstaat sociale innovatie en verbroedering.

Meepraten of meedenken met
Politieke Partij blanco?
info@ppblanco.nl of
06-11311713.

Zelf had ik de eer om in 2014
vanuit Stichting Dorpsnieuws
en Actief Burgerschap gehuldigd
te mogen worden tot actieve

HaDeejer. Wat was ik trots. En
dat ben ik nog steeds! Niet op
mijzelf maar op al het moois dat
we met en voor elkaar weten te
realiseren.
De gastvrouw- of gastheer in de
dagbesteding het zorgcentrum,
musea of school, maar ook de
buurtbus, duo-fietsen, taalmaatje, activiteitenbegeleider,
uitlaatservice of lekker met de
voeten in de klei en schoffelen:
samen maken we veel mogelijk.
Betrek elkaar, motiveren is de
sleutel tot succes!
Er zijn binnen onze gemeente
vele activiteiten of klusjes, stap
er op af en meld je aan.
Vanuit D66 Bernheze een groot
compliment aan iedereen met
een groot vrijwilligershart!

Meisjes D1 HDL
Alina van Marsbergen,
commissielid Ruimtelijke Zaken
D66 Bernheze
bernheze.d66.nl

INFORMATIE VOOR DE KERNEN
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Zorgen over mensen in
langdurige armoede
Peter Slegers, maatschappelijke zaken SP Bernheze
Het CBS monitort het armoederisico van huishoudens en personen aan de
hand van de lage-inkomensgrens. Hoe heeft het (langdurige) armoederisico
zich ontwikkeld? Wat zijn de belangrijkste risicogroepen? En hoe staat het
met het armoederisico van opgroeiende minderjarige kinderen?
Meest recente cijfers
In 2017 hadden 599.000 huishoudens een inkomen onder de
lage-inkomensgrens. Dat waren
er 27.000 meer dan in 2016. Het
aandeel huishoudens met een armoederisico steeg daarmee van
7,9 naar 8,2 procent. Voor Bernheze betekent dat ruim 1.000
huishoudens!
Langdurige armoede
Van de 599.000 huishoudens die
in 2017 een laag inkomen hadden, moesten er 227.000 al ten

minste vier jaar achtereen van
een laag inkomen rondkomen.
Daarmee komt het aandeel huishoudens met een langdurig laag
inkomen uit op 3,3 procent en
dat zijn er 6.000 meer dan in
2016. Sinds 2011 is sprake van
een voortdurende stijging van
het aantal huishoudens met een
langdurig laag inkomen. De toename komt voornamelijk omdat
meer huishoudens langdurig afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Vertalen we dit naar
Bernheze, dan hebben 325 huis-

houdens te maken met langdurige armoede. Zeker als er kinderen in deze situatie opgroeien
een punt van extra aandacht en
zorg. Het gaat namelijk altijd ten
koste van het kind.
De kansen op een goede toekomst nemen af en het gevaar
van ontsporen ligt op de loer. De
SP Bernheze wil daarom maximaal inzetten op voorkomen
van langdurige armoede. Om te
beginnen door deze mensen in
beeld te krijgen. En daarna hulp
bieden.
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Column Rebecca Latupeirissa

gemeentedichter

Een kunst, kunstig, kunstenaar
Al zijn het de trapeze artiesten
die door oefening kunst baarden
Een danseres die de romantiek in staarde
schilderingen die doen leven
Een kunstenaar heeft een palet met
zielspracht te geven
Voor een ieder dit te beleven
om er samen Hetzelfde
van op te steken

‘Begin bij de basis,
dan komt het goed
met de communicatie’

Burgerparticipatie 3.0
Mieke Dobbelsteen, voorzitter Lokaal
Dit blijft een onderwerp waarbij je af en toe denkt: hoe dan!? Is het leven
voor de meesten momenteel niet gewoonweg te druk om te participeren in je
gemeente? Toch blijven we ons er bij LOKAAL in verdiepen en vastbijten. En
in mijn laatste zoektocht stuitte ik op een interessant stuk van Joke Stoffelen,
senior adviseur bij Zorgbelang Gelderland.
Dus hierbij, omdat het kan, en
omdat het hopelijk inspireert,
drie voorbeelden van hoe het
kan!
Allereerst een voorbeeld uit Lingewaard: het instellen van de
Commissie van Waarden. Een
groep bestaande uit ervaringsdeskundigen, inwoners, jongeren, leerkrachten, hulpverleners
en consulenten die samen de
nieuwe werkwijzen van professionals ‘scherp’ houden.
Een tweede is het project Tha Bus
on Tour. Scholieren en docenten
van middelbare scholen krijgen

les van jongeren die ervaring
hebben met jeugdhulp of jeugd
GGZ. Jongeren vertellen hun verhaal, wat helpt om vooroordelen
op te heffen en taboes te doorbreken. Ze laten zien dat een
toekomst mogelijk is, ook in een
soms uitzichtloze situatie.
En Rivierenland: het Netwerk van
Adviesraden. ‘Oude’ adviesraden
werken samen en proberen burgerparticipatie een eigentijdse
vorm te geven. Bijvoorbeeld door
regionale themabijeenkomsten
te organiseren, samen met ervaringsdeskundigen, vakbond, on-

dernemers, onderwijs, gemeenten en instellingen.
De ontwikkelingen in de samenleving gaan snel. Burgerparticipatie moet daarbij aansluiten.
Daarvoor is het nodig om te
experimenteren met nieuwe
vormen: doen in plaats van vergaderen én verjonging en vernieuwing.
Kortom: burgerparticipatie 3.0 is
geen luxe maar noodzaak in een
snel veranderende samenleving.
Dus, heb je ideeën, laat ze horen!
mieke@lokaal.nu

Rentmeesterschap
Ezra Leeger, raadslid
Rentmeesterschap: één van de uitgangspunten van het CDA. Eigenlijk duurzaamheid ‘avant la lettre’ en actueler dan ooit met ons land
letterlijk in een imPASse.
Met tractoren in de tuin van het
provinciehuis, vergezeld door
een groepje fervente veganisten,
lijkt de verhouding tussen natuur
en agricultuur onder hoogspanning te staan.
Boeren, bouwers en baggeraars
voelen zich miskend, overvallen
door weer meer regelgeving,
terwijl burgers aandacht vragen
voor overlast in hun omgeving.
Door uitspraken van de rechter
staat vast dat we niet op de zelfde voet voort kunnen gaan. Er
moet wat veranderen, de vraag
is alleen hoe.
Dat brengt ons bij die andere
uitgangspunten van het CDA:
Gespreide verantwoordelijkheid:
vertrouwen in mensen en orga-

nisaties. Publieke gerechtigheid:
de betrouwbare, rechtvaardige
overheid. Solidariteit: de onderlinge verbondenheid tussen
mensen.
Zó moeten we aan de slag. Samen met boeren, natuurbeschermers, burgers en bedrijven bouwen aan een duurzame
stikstoftoekomst: met elkaar
in gesprek blijven, soms helaas
pijnlijke keuzes maken, eerlijke
afspraken maken en aandacht
houden voor alle belangen.
Het is haast een onmogelijke
bestuurlijke opgave, een uitkomst die de imPASse vlot trekt
én op voldoende draagvlak kan
rekenen én tegelijkertijd stand
zal houden voor de rechter. We

Mieke en Rian nodigen je uit bij CC Nesterlé

NISTELRODE – Potentiële klanten vinden tegenwoordig online en
offline hun weg naar een bedrijf. Dat maakt het onderwerp communicatie er voor startende ondernemers niet makkelijker op. Daarom
besteedt de Ondernemerstafel hier op woensdag 6 november van
19.00 tot 21.00 uur in Cultureel Centrum Nesterlé aandacht aan.
Hoe maak je een goede pitch?
Welke stappen mag je niet vergeten in jouw bedrijfscommunicatie? Hoe zet je jouw bedrijf
neer op social media? Zulke vragen komen aan de orde. Starters
Succes organiseert de bijeenkomst voor starters uit Bernheze en Oss die korter dan vijf jaar
ondernemen. Ook leden van
ondernemersverenigingen zijn
welkom.

kloppen, net als jouw huisstijl.
Dat zorgt voor herkenbaarheid.”
Begin bij de basis, dan komt het
goed met de communicatie, vertellen de twee: “Het heeft niet
veel zin om al je aandacht aan
één kanaal te geven als je jouw
verhaal nog niet kent. Vraag jezelf eerst af of je doet wat bij je
past. Stel vervolgens de vraag of
de klant zit te wachten op jouw
dienst of product.”

Mieke Langenhuizen (Social
Monday) en Rian van Schijndel
(Bernheze Media) zetten de aanwezigen aan het denken en gaan
met hen aan de slag. Ze vertellen
hoe ze van hun passie communicatie hun werk maakten én
delen er kennis over. “Veel mensen hameren nu op social media,
maar het gaat echt om het complete plaatje: het is belangrijk
om via alle wegen een eenduidige boodschap te vertellen aan
jouw klanten. Het verhaal moet

De avond wordt afgesloten met
een netwerkborrel.

Interesse? Aanmelden kan via
www.starterssucces.nl/agenda/
kennistafel-nistelrode/
of door te mailen naar
events@starterssucces.nl.

missen nu node de productschappen, opgeheven op initiatief van andere partijen, waar
werknemers en werkgevers elkaar vonden en samen afspraken
maakten over het oplossen van
moeilijke thema’s. Een nieuw
poldermodel is hard nodig.

www.hulpwijzer-bernheze.nl
Voor vragen op maatschappelijk, educatief terrein, zorg en welzijn

CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

www.samsambernheze.nl
Gratis diensten voor en door dorpsgenoten

Voor Bernheze ontwikkeld:
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MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP
PRINTPAPIER

250M2 OPSLAGLOODS
+ 20M2 ZOLDER
Roldeur van 250(h) x 290(b) cm.
Delst 5 Nistelrode.
Info: 06-53210106.
KANTOOR/PRAKTIJKRUIMTE
52 m2 verdeeld in twee ruimtes
Tramstraat 13 Nistelrode.
Info 06-19732270.

Stuur de oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van OOGCONTACT en maak kans op

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Rini Somers
uit Vorstenbosch

Winnaar:
Yvonne van Kessel
kan de staatsloten
ophalen bij
Kantoorboekhandel
Paperpoint
Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.
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ANSICHTKAARTEN VAN
HEESWIJK-DINTHER EN
LOOSBROEK
Dick van de Leest 06-55325484.
HEB JIJ NOG JEU DE
BOULES BALLEN LIGGEN
DIE NIET GEBRUIKT
WORDEN?

AANGEBODEN
A4 printpapier 80 grams. Per pak
500 vel € 4,99. Hele jaar door
5 pakken € 19,99.
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.
NIEUWE DESSOTAPIJTTEGELS
In allerlei kleuren/soorten. Grote
voorraad, scherpe meeneemprijs.
Vanaf € 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Ma-wo-do-vrij-za open.
Di- en za-middag op afspraak
en zondag gesloten.
DE ALLERLEKKERSTE KIP
BIJ KIPSALON BERNHEZE
Voor al uw kipproducten.
Nieuw, vers uit de grill:
kipdrumsticks, -bouten
en vleugeltjes
Open woensdag van 14.00 tot
18.00 uur of op afspraak.
06-120 33 685.
Jan v.d. Boomstraat 9
Heeswijk-Dinther.

TE HUUR
OPSLAGUNITS IN
NISTELRODE
Afmeting 24, 40 of 48 m2
Geïsoleerd en verwarmd.
Eigen toegang door batch.
Informatie 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

2

FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413-292911/06-25416954.
Mario & Christa Bok.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak, kan ook
aan huis 0413-293260.
PEDICURE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
DIVERSE SOORTEN
HAARD- EN KACHELHOUT
Thuisbezorgen mogelijk.
Haardhouthandel en
Bomenrooibedrijf Doedee.
073-5032789/073-5034492.

GEVRAAGD
KERKELIJKE BEELDEN,
ROZENKRANSEN EN
DEVOTIEPRENTJES ENZ.
Albert Dominicus, Vorstenbosch
0413-362343.

Heb je er één, twee of vier,
we komen ze graag ophalen.
Laat het ons weten via:
strandjeudeboules@gmail.com
OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES

Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode, of
Bunderstraat 1 in Heesch en
steun hiermee het goede doel
Stichting Opkikker.

TE KOOP
GEVRAAGD
LANDBOUWMACHINES
o.a. ploegen, tractors,
spitmachine, frees, schudder,
hark, maaier, mesttank, kieper,
weidebloter, weisleep,
vee-/paardentrailer, enz.
06-19076959.

GEZOCHT
HUURWONING
Met minimaal twee slaapkamers
en een buiten. Omgeving
Heeswijk, Berlicum of Schijndel.
Aanvaarding in overleg.
Ingrid 06-25031575

WIL JE EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer. Geboorteadvertentie € 10,-.
info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Puzzle #244458

RUBRIEK
More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

NISTELRODE - Linda en Joris Coppens-Kuijperwamens zijn pas
getrouwd en kwamen afgelopen week thuis van hun huwelijksreis. Hun naasten hadden het huis al in kerststemming gebracht...

‘HALLO’ WEEN
Tekst?

Zie oplossing pagina 38
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BERNHEZE BOUWT:
Voor de winter naar binnen bij Opslagunit.eu

Arjan Smits Montage

Van Lent Metselwerken

NISTELRODE - Voor de zomer was het nog een zandvlakte,

maar inmiddels zijn er twee bedrijfshallen verrezen op de
Dintherseweg 9 in Nistelrode. Sijme Smits is tevreden, hij pakt
alle uitdagingen die langskomen aan en ‘weer door’. Het
loopt voorspoedig en zoals het er nu uitziet loopt het ook volgens de planning. De deadline van ‘eind 2019 operationeel’
zal, mits er geen verder oponthoud is, gehaald worden.
Vorige maand berichtten we over
het werk van Gebr. Dijkhoff & Zn
BV die de grondwerkzaamheden
voor haar rekening nam en de
staalconstructie die gezet is door
Van der Lee Staalbouw, waardoor de bouwkundige tekening
van Tekenbureau Verkuylen omgezet wordt naar realiteit.

De wanden worden deze week gezet

Het is een productieve samenwerking tussen lokale en regionale bedrijven die hier twee
prachtige bedrijfshallen realiseren. Toen eind september de stalen constructie stond, konden de
wanden geplaatst worden en de
metselaars konden aan de slag.
Max van Lent uit Geffen werkt
in nieuwbouw en verbouw aan
allerlei metselwerken, hier in opdracht van Van Bergen Bouw,
de aannemer die bij deze bouw
het overzicht houdt. Van Bergen

Bouw is veelzijdig in het aanbod:
onderhoud, renovatie, verbouwingen, aanbouw, nieuwbouw,
bedrijfspanden en loodsen. Naast
de ervaring en know-how die Sijme zelf in het verleden opdeed in
de bouw, heeft hij aan Van Bergen Bouw een goede partner.
Terwijl de metselaars de muren
metselen, zorgt Sijme’s broer Arjan, van Arjan Smits Montage,
voor de bedrijfsdeuren. Er worden 20 elektrisch bediende bedrijfsdeuren geplaatst, voorzien
van een glassectie. De maten variëren tussen een breedte van 3,6
en 4,6 meter en een hoogte van
4 meter. Alle deuren zijn voorzien van afstandbediening.
Daarnaast komt er naast elke bedrijfsdeur een loopdeurpui met
loopdeur. Boven de loopdeur is
de mogelijkheid tot het plaatsen
van reclame voor het bedrijf dat
het pand huurt.
Arjan brengt met zijn elektrotechnische achtergrond niet alleen kwaliteit bedrijfsdeuren,
maar ook montage op maat en
het onderhoud.

‘Het is een productieve
samenwerking tussen lokale en
regionale bedrijven die hier twee
prachtige bedrijfshallen realiseren’

Tekst en foto’s: @DMBK

Heesterseweg 28
5386 KT Geffen
06-29789210

Te huur
Opslagruimte voor bedrijven en zzp’ers
Nieuw te realiseren
in Nistelrode
Beschikbaar vanaf eind 2019.
50m2 - 100m2 - 150m2
170m2 - 255m2
Meer informatie: 06-46111667
www.opslagunit.eu

De loods is bijna dicht en voor de
winter zijn entree doet, hopen
ze de bedrijfshal dicht te hebben. Ook kan dan Gebr. Dijkhoff

& Zn BV weer aan de slag met
het grondwerk rondom de hallen, zodat de stratenmakers het
terrein kunnen gaan bestraten.

Bedrijfsunits
Nieuwe units van 50m²,
100m², 150m², 170m² en
255m².

Opslagunits
Van 24m², 40m² en 47m².

Jouw voordelen:
- Gezamenlijke kantine met
sanitair.
- Beveiligd met poort en
camera’s
- Ruim terrein en voldoende
parkeermogelijkheid.

Jouw voordelen:
- Eigen toegang door middel
van een badge
- Beveiligd met alarm en
camera’s
- Geïsoleerd en verwarmde
opslag

Bedrijfsstraat 22E
5391 LR Nuland
073-5323654
www.vanbergenbouw.nl

Bouwtechnisch teken- en
adviesburo

Tramstraat 13
5388 GE Nistelrode
0412-850250
www.verkuylen.nl

Maxend 55
Vakmensen
5388 TW
gezocht
Nistelrode
0412-611770
www.vanderleestaalbouw.nl

Palmenweg 6
5388 SG Nistelrode
0412-613960
www.smits-garagedeuren.nl

Waardsestraat 24
5388 PP Nistelrode
0412-617012
www.sisschoonmaak.nl
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DUURZAAM BOUWEN
Een gapend gat maakt
nog geen poetslap

Krijg energie van BECO
BECO - BECO werkt zowel letterlijk als figuurlijk. We helpen je graag op weg naar een duurzaam leven
waar je energie van krijgt en BECO levert duurzaam opgewekte energie.
Als lid van BECO kun je een keukentafelgesprek aanvragen om
te kijken naar je energieverbruik.
Met onze ‘energie-ontdekkoffer’
krijg je inzicht in je energieverbruik en spoor je de energievreters op. De goedkoopste energie
is immers de energie die je niet
gebruikt. Daarom is isoleren zo
belangrijk, omdat dit energie bespaart. Vraag onze adviseur of
eigen zonnepanelen mogelijk
zijn. Het is een sport om te zien
hoeveel jij en een buurman opwekken. Op de eindafrekening
van de energielevering zie je of de
opwekking voldoende was om je
energieverbruik op nul te krijgen.
Geen plaats voor zonnepanelen
op je eigen dak? Dan is meedoen

met een ‘postcoderoos’ de oplossing. Onze adviseurs weten hier
alles van. Is je CV aan vervanging toe? Vraag dan de installateur naar de mogelijkheden van
een warmtepomp. Ook hiermee
kunnen onze adviseurs je op weg
helpen.

duurzame energie voor iedereen
betaalbaar is. Wij hebben onze
krachten gebundeld met tientallen andere lokale energie coöperaties. Samen vormen wij het
collectief ‘om nieuwe energie’,
en leveren 100 procent duurzaam
opgewekte energie. Hoe meer

De goedkoopste energie is de energie
die je niet gebruikt. Daarom is isoleren
zo belangrijk
Onze adviseurs zijn vrijwilligers
met kennis van zaken op het
gebied van duurzaam gebruik
van energie. Dagelijks gebruik je
energie. Daarom willen wij dat

HEESCH - Nee zeker hoeft het nog geen poetslap te worden, hier
heb je dus ook het Repair Café voor! Iedere eerste woensdag van
de maand tussen 13.00 en 16.00 uur zijn we aanwezig in het zaaltje van de kerk aan de Kerkstraat 2. Dus ook weer op woensdag 6
november!
Er is niet alleen een naaister aanwezig, maar ook je fiets kan er
gerepareerd worden, je ventilator, een kastje wat stuk is en nog
veel meer. Meteen weggooien is
zonde, zowel voor je portemonnee als voor het milieu.
Veel aangeboden spullen zijn kapotte elektrische apparaten en
daarom zijn we ook, ter uitbrei-

ding van de groep reparateurs,
op zoek naar mensen met ervaring in elektro/elektronica. Wil
jij je ook één middag per maand
heel nuttig maken onder het genot van een lekker bakje koffie
of thee en genieten van de contacten en de gezelligheid óf heb
je hier vragen over? Neem dan
contact op met Ron Verduin,
0412-454867.

Bouwplannen? Bestemmingsplan nodig? Planschade?

mensen meedoen, hoe lager de
energieprijs. We hebben namelijk
geen winstoogmerk. Onze winst
vloeit direct terug in meer duurzame projecten en lagere tarieven.
Graafsebaan 31 Heesch
onno@roconnect.nl

Meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom
open op zaterdag van
10.00 - 14.00 uur
* Trespa-keralit-houten
dakkapellen
Binnen
1 dag
geplaatst!

Cereslaan 12a - 06-22692338
Info@vanderheijdendakkapellen.nl
www.vanderheijdendakkapellen.nl

06-2909 9005
www.roconnect.nl

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411
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BERNHEZE BOUWT Bernheze, Uden en Veghel doen mee
met Nationale Natuurwerkdag

UDEN – Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden/IVN Uden, IVN Bernheze en IVN Veghel doen
zaterdag 2 november mee met de Nationale Natuurwerkdag 2019. Landschapsbeheer is nodig voor het
behoud van landschapswaarden. Iedereen die van frisse lucht, lekker samen buiten werken en koffie/
thee houdt, is van harte welkom op één van de drie locaties. Nieuwe vrijwilligers worden begeleid door
ervaren landschapsbeheerders.

• Kozijnen Deuren Ramen
Hondstraat 3 - 5476 KT Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl - www.addonkers.nl

Volgens woordvoerder Ernest de
Groot (sVLU/IVN Uden) is de
Nationale Natuurwerkdag een
ideale gelegenheid om kennis
te komen maken met vrijwillig
landschapsbeheer. Joost Willems
(IVN Bernheze) vult aan: “Voor
vele planten en dieren zijn goed
onderhouden landschappen van
groot belang.” Fer Kalis (IVN
Veghel): “Landschapselementen
zijn in feite kleine natuurgebiedjes. Die moet je zorgvuldig beheren.” Belangstellenden wordt
geadviseerd om laarzen, stevige
schoenen en werkhandschoenen
mee te nemen. Voor gereedschap wordt gezorgd.
Keuze uit drie locaties
Bernheze werkt van 9.00 tot
12.00 uur bij het pompstation
van Brabant Water in Loosbroek.
Op het terrein van Brabant Water (pompstation) in Loosbroek
worden berkenbomen omgezaagd om zodoende de aanplant

en
Uw wens
Uw thuis!

www.jmeulendijk.nl

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

Meulendijk

Nieuwe
Erven
• Heesch
06-53208815
u Heesch
u T:•0412
Nieuwe
Erven
21 21
45 61 98

MEER INFO

info@beeten.nl
MEER INFO
www.beeten.nl
info@beeten.nl
www.beeten.nl

NIEUWBOUW
VERBOUW
NIEUWBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN
VERBOUW
PRIJSOPGAVE AAN
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN
PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,
5388 PN Nistelrode
T.
0412 61259416,
Bedrijvenweg
5388 PN Nistelrode
T. 0412 612594

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking
Vinkelsestraat 22 - 5384 SG Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

meer open te maken. Door selectief te zagen wordt hopelijk
de begroeiing rijker gemaakt en
daardoor gezorgd voor meer diversiteit.
Het terrein is bereikbaar vanaf
de Bleken in Loosbroek (nabij de
Broekdijk). Verzamelen om 9.00
uur. Nadere info bij Joost Willems via 06-54397753 of
werkgroepvenel@ivn-bernheze.nl.

Veghel werkt van 9.00 tot 12.00
uur nabij het Hurkske/Rauwven
(Erp). Nadere info bij Fer Kalis
via secretariaat@ivn-veghel.nl of
0413-341348.
Uden werkt van 9.00 tot 12.00
uur bij de kersenboomgaard aan
de Patrijsweg (Uden-Zuid). Nadere info bij Ernest de Groot via
info@svlu.nl of 0413-251370.

Expositie keramiek in CC Nesterlé
NISTELRODE - Van 4 november
tot en met 5 januari 2020 gaat
de keramiekgroep van de Eijnderic, die onder leiding staat
van docent Ties Lowes, exposeren in CC Nesterlé.
Al tientallen jaren worden er bij
de Eijnderic in Nistelrode boetseer- en keramieklessen gegeven. Voorheen zat de Eijnderic
op de plek waar nu CC Nesterlé
staat. Nu is de Eijnderic al weer
dertien jaar gevestigd in het gebouw van bredeschool de KanZ.
Boetseren, het bewerken van
klei met je handen, vinden de
cursisten een van de leukste vormen van creatief bezig zijn. Het
is heel ontspannend, met als resultaat mooie werkstukken van
beelden en sculpturen! De Eijnderic heeft een eigen keramiek-

oven om de werkstukken af te
bakken. Aan het einde van het
seizoen is er tevens gelegenheid
om de werkstukken te glazuren.
Je bent van harte uitgenodigd
om tijdens de openingstijden

van CC Nesterlé te komen kijken
naar de keramiek werkstukken.
Het aanbod is breed in variatie
en stijlen.
Tot ziens in CC Nesterlé.

Lezing over Mercurius bij Halley
HEESCH - Niels Nelson geeft woensdagavond 6 november bij Sterrenwacht Halley een lezing over Mercurius, de kleine planeet die binnenkort even extra in de belangstelling staat omdat we hem voor de zon
langs zien bewegen. Deze zogeheten Mercuriusovergang vindt plaats op maandagmiddag 11 november
en kan bij de sterrenwacht worden bekeken.
Mercurius is een opmerkelijk planeetje. Hij staat dicht bij de zon
en de temperatuur is overdag
maar liefst 700 graden hoger
dan ’s nachts. En een dag daar
duurt langer dan een Mercuriusjaar. De NASA-planeetverkenners Mariner 10 (1974-1975) en
Messenger (2008-2015) deden
veel ontdekkingen op Mercurius, zoals een zeer ijle dampkring
en vele miljarden tonnen ijs! In
2025 arriveert de Japans/Europese ruimtesonde BepiColombo
bij Mercurius, die onder meer de

taak heeft water te vinden.
In de presentatie van Niels Nelson komen deze wetenswaardigheden en veel meer over
Mercurius aan de orde. Ook blikt
hij vooruit op de Mercuriusovergang van 11 november.
De lezing begint om 20.00 uur.
De entree voor niet-leden bedraagt € 10,-. Aanmelden is niet
nodig.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch

0412-454999
www.sterrenwachthalley.nl.
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OKTOBER

WOONMAAND

Prettig WONEN
Koopmans HaardenService
‘zit er warmpjes bij’

Weijen 54 - Nistelrode
06-51438058
maikel@koopmanshaardenservice.nl

www.koopmanshaardenservice.nl

Hoe lang is
verf houdbaar?

De houdbaarheid van verf is
over het algemeen minimaal
een jaar (de exacte houdbaarheidsperiode staat in de
technische documentatie van
het betreffende product). De
maximale tijd is niet aan te
geven. Dit is sterk afhankelijk van de temperatuur en
vochtigheid tijdens de opslag,
hoeveelheid in de bus/emmer,
afsluiting van het deksel e.d.
Indien de verf die je weer wilt
gebruiken een tijd gestaan
heeft, kun je dit zelf het beste
controleren door te beoordelen of de verf nog goed door
te roeren is en een gladde
substantie is. Indien dit zo is,
moet je het op een neutrale
ondergrond uitstrijken en de
volgende dag bekijken of de
verf goed gedroogd is. Als dit
allemaal in orde is dan kun je
de verf nog gebruiken.

Nu 30% korting
op Sikkens buiten- en binnen
lakken bij uw verfspeciaalzaak

Bron: www.sikkens.nl

Het zijn vaak de kleine details
Perfectie
die het grote verschil maken!
tot in detail

OER: MAT ZWART

NEW!

reem mat zwart front met een reflectie-

Trend: MARMER

m oppervlak. Voelt warm en aangenaam

n. Is extreem robuust, sterk met hoge

astbaarheid en krasbestendig. Voorzien
anti-fingerprint-technologie en is een-

Bijzonder front uit het programma

udig te reinigen.

Karo. Een kunststof front met smal
20 mm kader. Leverbaar in zes mooie
kleuren. Een stoer element in deze
keuken is de wandplank met zwarte

inclusief inbouwapparatuur

9583,-

metalen steunen. De praktische
hoge kasten zijn in de mooie mat
gelakte kleur Terragrey. Een echte
eyecatcher is de marmerlook wand
achter de kraan, die weer helemaal
past bij het werkblad. Het marmer en

inclusief inbouwapparatuur

7815,-

het mooie front geven deze keuken
zwarte metalen steunen
voor panelen

werkblad met stijlvol
marmerdecor

heel subtiel...
smal 20 mm kader

een luxe uitstraling.

Uw droom is onze ambitie
Het Dorp 58,
5384 MC Heesch
‘t T:
Dorp
5384 MC Heesch
041258,
- 202849
0412-202849
info@hanegraafkeukens.nl

info@hanegraafkeukens.nl
www.hanegraafkeukens.nl
www.hanegraafkeukens.nl

Openingstijden:

Maandag: op afspraak

Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30
Openingstijden:
Zaterdag:
10.00 - 17.00
Maandag:
op afspraak.
Dinsdag t/m vrijdag:
Zondag:
gesloten
9.30-17.00 uur. Zaterdag: 10.00-17.00 uur.
Zondag: gesloten.
Goede vrijdag (30 maart) zijn wij gesloten!
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Huiseigenaren laten zien
dat het zonder aardgas kan
Binnenkijken in Brabantse woningen tijdens de Duurzame
Huizen Route

BERNHEZE - Als het gaat om aardgasvrij maken van woningen is voor veel
mensen de vraag; ‘Hoe doe je dat?’ Het
platform de Nationale Duurzame Huizen
Route biedt de unieke gelegenheid voor
woningbezitters om zich daarop te oriënteren.
Op 2 en 9 november stellen honderden
huiseigenaren in Nederland hun duurzame woning open voor bezoek. Ook in
Noord-Brabant delen inwoners vol enthousiasme hun ervaringen.

Inwoners delen vol
enthousiasme hun ervaringen

Zij vertellen wat zij aan hun woning hebben gedaan en helpen geïnteresseerden
op weg met hun ervaring. Ruim 1.400
huiseigenaren uit het hele land hebben
hun woning als voorbeeld aangemeld op
www.duurzamehuizenroute.nl, waarvan

nu bekend is één in Heesch en één in Nistelrode. Geïnteresseerden die een woning
willen bezoeken op 9 november kunnen
inschrijven voor een bezoek via
www.duurzamehuizenroute.nl.
Inschrijven is een vereiste.

PiKabella haalt het beste uit uw huis
Vastgoedstyling:
PiKabella is er in gespecialiseerd om iedere woning zo ruim, zo
licht, zo neutraal en zo sfeervol mogelijk in te richten zodat deze er
uit springt op sites als Funda en zoveel mogelijk kijkers trekt.
Meubelverhuur:
Staat uw woning leeg en wordt deze voorlopig niet bewoond: ook
voor meubelverhuur kunt u bij PiKabella terecht. Een ingericht huis
verkoopt beter!
Interieurstyling:
Komt u er zelf niet uit? PiKabella zorgt voor een warm, persoonlijk
en sfeervol interieur, afhankelijk van uw wensen en voorkeuren.
Interesse in meer informatie of een vrijblijvend gesprek? Neem een
kijkje op www.pikabella.nl.
Of bel naar 06-17005511
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Koninklijke Fanfare en Parochiekerk
Heeswijk schrijven geschiedenis
Tekst en foto’s: Jos Nijssen

Koninklijke Fanfare Sint Willibrord
bedankt Parochie Heilige Augustinus,
Locatieraad Sint Willibrorduskerk en
Gemeente Bernheze

voor hun steun en bijdrage
aan The Proms of Liberty

Remco Kuijs

Evie van der Heijden

Monique van Sambeek

Katja Brooijmans
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Koninklijke Fanfare en Parochiekerk
Heeswijk schrijven geschiedenis
25 en 26 oktober The Proms of Liberty: het vrijheidsconcert van de Koninklijke Fanfare.
Werd hier de toon gezet voor proms in de toekomst?
HEESWIJK-DINTHER - Twee
volledig uitverkochte concerten van Koninklijke Fanfare Sint
Willibrord in een tot concertzaal omgetoverde parochiekerk
zorgden in Heeswijk voor een
unieke concertervaring.
Onder gepassioneerde leiding
van Hans Thijssen en regisseur
Barry van Opbergen werd het
publiek 90 minuten meegenomen in een adembenemende
reis door bevrijding en vrijheid.
Muziek van onder andere ‘Miss
Saigon’, ‘Russians’, ‘Welterusten
meneer de president’, ‘Over de
Muur’, ‘Soldaat van Oranje’ en
ook het aangrijpende ‘Schindlers
List’ werden door het fanfarekorps met volle overtuiging en
met passie gespeeld.
Aangevuld met een ervaren
combo en vier zangers ontstond
in de concertzaal een zeldzame
sfeer. De unieke en verrassende
beelden en lichteffecten op de
gewelven verrasten het publiek
volledig. Pas na afloop was er tijd
om te zeggen hoe bijzonder het
was. Bijzonder vanwege de top
uitvoering, bijzonder vanwege
de unieke beeld- en lichteffecten, maar ook bijzonder omdat
de parochiekerk een sublieme
concertzaal blijkt te zijn.
De Koninklijke Fanfare heeft een
concert neergezet in een locatie
die tot de verbeelding spreekt en
in de geschiedenisboeken van
Bernheze terecht komt als unieke samenwerking tussen kerk en
cultuur.

Expertise van experts
ondersteunt Proms of Liberty
The Proms of Liberty was
uniek dankzij de inbreng van
meerdere experts.
Het combo, bestaande uit
Huub Sperber, Rico van
Hooren en Peer van Vreede,
zorgden voor de aanvullende
klanken in het korps. Marga
van Zutphen, Elly Brouwers
en Rien van der Voort schitterden als gastmuzikanten.
Johan van de Ven, Adco van
Oss en Bart Pouwels zorgden samen met Nadja van
Driel en Tom van Zutphen
ervoor dat menigeen in het
publiek bijna aan de beademing moest, zo adembenemend waren de effecten.
Dankzij Dara Design, Invista
Solutions, Martijn Reimers en
Antoon Exters werd de sfeer
en entourage vanaf het eerste nummer bijzonderder dan
bijzonder.
Koninklijke Fanfare
bruist van ideeën
The Proms of Liberty is ontstaan
door een juiste chemie tussen
Floor Cremers, Hans Thijssen,

Katja Brooijmans en de Muziekcommissie Koninklijke Fanfare.
Een jaar geleden ontstond het
idee in oktober 2019 een bevrijdingsconcert te geven in het
kader van 75-jaar bevrijding. Dit
concert moest wel anders worden dan anders omdat de fanfare, die in 2023 maar liefst 200
jaar bestaat, al menig concert
heeft gegeven. Het moest iets
worden in lijn van het Rockconcert zes jaar geleden, maar wel
anders. Nieuw plaatselijk talent
zorgde voor een eigentijdse, jonge vertaling van bevrijding en
van het vrijheidsgevoel. De juiste
muziek, een unieke entourage,
moderne techniek voor bewegend beeld en spannende lichteffecten maakten het concert
vernieuwend.
De Koninklijke Fanfare is een
jonge, levendige oude dame die
met volle overtuiging deze stap
aandurfde. En met succes! De
energie is aangeboord en blijft
maar opborrelen.
Dankzij deze experts lukte het
een concert met een unieke uitstraling mogelijk te maken.
Het volgende project staat in
de steigers.
De Koninklijke Slagwerkgroep
bestaat 60 jaar en heeft op
7, 8 en 9 november een bijzondere serie activiteiten. Bij
Dijkhoff worden Dinner Concertengegeven,jeugdslagwerkactiviteiten opgezet en slagwerktoppers
uitgenodigd.
Kortom, het najaar blijft muzikaal blauw gekleurd.
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Overweldigend promsconcert Aurora Con Brio
HEESCH - ‘Aurora Ontmoet’ 2019 met Aurora Con Brio als organisator van deze avond. Een promsconcert samen
met een koor, drie solisten en een combo, die er afgelopen zaterdag een geweldige avond van hebben gemaakt.
Zo’n 600 mensen genoten in CC De Pas van de diversiteit in muziek en zang met als afsluiter van de avond DJ
Menno op de afterparty.

De zesde editie van ‘Aurora Ontmoet’ was extra speciaal vanwege een optreden in de vorm van
een promsconcert. Een goed georganiseerde avond waarbij op
de begane grond de sfeer van
een café werd gecreëerd met
hangtafels, krukken en de bar
die de hele avond open is gebleven. Op het balkon waren de
welbekende zitplaatsen.
Zo’n 125 man op het podium, 33
nummers op de lessenaar waarbij ongeveer 3 uur muziek is ge-

maakt, was fantastisch. Er is een
jaar toegeleefd naar deze avond
en deze is voor Aurora Con Brio

Er is een jaar toegeleefd
naar deze avond
meer dan geslaagd. Dirigent Jesse van Lankveld heeft iedereen
door de avond heen weten te
loodsen waarbij er aan het eind
echt een feest van werd gemaakt

met onder andere de nummers:
‘I’ve got the music in me’, ‘Ik
kan het niet alleen’, ‘Proosten’ en als klap op de vuurpijl
‘‘t Dondert en ‘t Bliksemt’.
Iedereen is ontzettend trots op
wat er is neergezet en namens
de organisatie wordt iedereen
die er was en die heeft meegewerkt of gesponsord enorm bedankt! Het was een bijzondere
avond waar nog lang over nagepraat zal worden.

MUZIKAAL BERNHEZE
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Kaartverkoop ‘Top 2000 van Heeswijk- Notenkrakers naar
Jumbo Muziekfestival
Dinther-Loosbroek’ gestart!
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Inmiddels vaste prik rondom de feestdagen: De Top 2000 van
Heeswijk-Dinther-Loosbroek. Op zaterdag 28 december worden bij Lunenburg Events & More onder
begeleiding van een tienkoppige liveband, de mooiste nummers uit de Top 2000 live gezongen door
maar liefst 19 (!) zangers en zangeressen afkomstig uit HDL.
Heeswijk-Dinther-Loosbroek
barst van het muzikale talent;
dat is bekend!
Maar nog nooit stonden zoveel
lokale en vocale helden en heldinnen tegelijkertijd op één podium.
Remco Kuijs, Katja Brooijmans, George Blanken, Evie
v.d. Heijden, Annemarie Traa,
Stefanie Achterberg, Heidi v.d.
Linden, Kaylee Rijkers, Ton v.d.
Veerdonk, Anouk van Schijndel, Joachim van Schijndel,
Nadja van Driel, Iris Manders,
Hans Achterberg, Ron de Visser,
Heleen v.d. Veerdonk, Sander
v.d. Gevel, Jorine Jansen en Joyce
v.d. Sangen.

De band, aangevuld met blazerssectie,
backing vocals en percussie,
pakt dit jaar extra groots uit

Onder hen vele vertrouwde gezichten, maar ook enkele nieuwkomers zoals Anouk van Schijndel, Ron de Visser, Sander van de
Gevel en Jorine Jansen.
De band, aangevuld met blazers-

sectie, backing vocals en percussie, pakt dit jaar extra groots uit,
waardoor het programma nog
afwisselender en extra spetterend zal zijn: Rock, pop, disco,
Nederlandstalig, feestmuziek…

het komt allemaal voorbij.
Ben er op tijd bij en bestel je
kaarten via www.lunenburg.nl
of haal ze bij Paperpoint in Heeswijk-Dinther of Restaria Revival
in Loosbroek.

Uurtje Klassiek: Fluiterije
HEESWIJK-DINTHER - Aanstaande zondag geeft blokfluitensemble Fluiterije een concert in de inpandige kapel van zorginstelling Laverhof. Het is het 70ste concert van de serie Uurtje Klassiek waarbij
iedereen weer van harte welkom is. Aanvang is 15.00 uur en de toegang is een vrijwillige bijdrage.
De Fluiterije gebruikt blokfluiten
in vele soorten en maten. Hun
kleinste instrument, de sopranino, is maar dertig centimeter
lang, terwijl hun grootste fluit,
de contrabasblokfluit, bijna twee
meter is! Deze laatste heeft een
vierkante buis, geïnspireerd op
een oud houten pijporgel.
De Fluiterije heeft een veelzijdig repertoire. Ze speelt muziek
uit de Renaissance en Barok, de
belangrijkste stijlperioden voor
de blokfluit, maar ook onlangs
gecomponeerde muziek. Daarnaast put de Fluiterije dankbaar
uit de grote hoeveelheid bewerkingen die de laatste vier decennia zijn ontstaan van zowel
volks- als moderne muziek.
De Fluiterije is een groot ensemble (met veertien leden) wat hen
de mogelijkheid geeft stukken te

VORSTENBOSCH - De slagwerkgroep en het fanfareorkest van muziekvereniging de
Notenkrakers nemen op 2 en 3
november deel aan het Jumbo
Muziekfestival van de Muziekkring Veghel.
Zaterdag 2 november om 11.15
uur staat de slagwerkgroep op
het podium, samen met acht
andere slagwerkgroepen uit de
regio. Zondag 3 november om
18.20 uur is het de beurt aan
het fanfareorkest. Die dag zitten
tien fanfare- en harmonieorkesten op het podium. Beide dagen zijn voor het publiek gratis

Orgelconcert met
sopraan solist
HEESWIJK-DINTHER - Komende zondag verzorgen de Amsterdamse
organist Erik Visser en sopraan Jeanneke van Buul samen het volgende concert in de serie Berne Adbijconcerten. Erik is dé specialist
in de muziek uit de Nederlandse Gouden Eeuw.
Jarenlang was hij de beheerder/
organist van de 17de eeuwse
orgels van de Nieuwe Kerk in
Amsterdam. Samen met sopraan
Jeanneke brengt hij een heerlijk barokprogramma met aria’s
en orgelwerken van componisten als Sweelinck, Vivaldi, Bach

programmeren voor zowel een
kleine als een grote bezetting.
Dit geeft een extra dimensie aan
de concerten.
De Fluiterije staat onder leiding
van Rosalyn de Groot. Zij stu-

deerde aan het conservatorium
van Tilburg en speelde in professionele ensembles als Recordate en Sermone Blando. Ze leidt
meerdere blokfluitensembles en
geeft onder andere les aan de
muziekschool van Uden.

toegankelijk. Publiek kan naar
wens binnenstromen om de orkesten naar keuze te beluisteren.
Het festival vindt plaats in het
Dorpshuis in Zijtaart. De orkesten worden beoordeeld door een
jury. Op beide dagen wordt een
overallwinnaar uitgeroepen die
met de felbegeerde Jumbo wisseltrofee naar huis mag. Het fanfareorkest van de Notenkrakers
neemt sinds 1985 regelmatig
deel. Zeven keer won zij de wisseltrofee, in 2013 voor de laatste
keer. Meer informatie over het
muziekfestival en het programma vind je op
www.muziekkringveghel.nl.

en Händel. Jeanneke heeft een
uitvoerige concertpraktijk en is
daarnaast verbonden aan het
koor van de Nederlandse opera.
Zondag 3 november, Abdij van
Berne, aanvang 16.00 uur, entree € 15,-.

Heeft u al kwartaal- en/of
maandrapportages over 2019?

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!
www.soestacc.com of (0412) 45 90 00
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Koningschieten Sint
Willebrordusgilde Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Aanstaande zaterdag is het weer koningschieten. De leden komen om 10.30 uur samen op de Schuttershof
aan de Fokkershoek en om 11.30 uur begint het koningschieten,
waarbij iedereen mag komen kijken. Van tevoren worden zes aspirantleden geïnstalleerd als volwaardig lid en wordt er ook een
groepsfoto gemaakt.
Er wordt afscheid genomen van
Tonnie van Koolwijk als koning
van het Sint Willebrordusgilde.
Het was weer een jaar met veel
evenementen zoals onder andere de gildedagen van de Hoge
Schuts in Geffen en van Kring
Maasland in Nieuwkuijk, de dodenherdenking in Vught en de

Meerdere kandidaten
strijden op 2 november
om het koningsschap

Koning zonder vaandel

Mariaviering in de Sint Jan. Bij
alle evenementen was Tonnie
aanwezig en hij heeft er ook van
genoten.

’s Middags is er voor de leden
een gezamenlijke maaltijd en
’s avonds de jaarlijkse teeravond.
Op zondag 3 november is de installatie van de nieuwe koning,
om 9.00 uur in de Heeswijkse
kerk.

Tonnie krijgt 2 november weer
een kans om nogmaals een jaar
koning te zijn, al zijn er meerdere kandidaten die met hem zullen strijden om het koningschap;
een strijd die zoals elk jaar sportief gestreden wordt.

www.mooibernheze.nl

INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT

Gilde St. Antonius Abt–St. Catharina
levert de referendaris voor
Noord-Brabant: Paul Altorf
DORMAGEN/NISTELRODEVice hoofdman Paul Altorf werd
op de jaarlijkse investituur van
de Europese organisatie Ordo
Nobilis Papegayi in Duitsland
plechtig geïnstalleerd.
De Orde, waarvan de Keizerlijke
en Aartshertog van Oostenrijk
Karl von Habsburg-Lotharingen
beschermheer is, hield afgelopen
zaterdag haar 44ste investituur;
dit keer in het Bettina-von-Arnim Gymnasium in Dormagen
(Duitsland). Vertegenwoordigingen van gilden en schutterijen

Een stijlvolle
gebeurtenis
die de
meegereisde
gildeleden
zeer
imponeerde

V.l.n.r.: Vice grootmeester, de Kanselier toont de versierselen,
Paul en de ceremoniemeester
Foto: Ton Vorstenbosch

uit geheel Europa waren in historische kledij aanwezig, waardoor de plechtige investituur een
oogverblindende en kleurrijke
uitstraling had.
Laureaat Paul Altorf werd door

de kanselarij van de Orde ceremonieel geïnaugureerd als referendaris voor de afdeling NoordBrabant. Een stijlvolle gebeurtenis die de meegereisde gildeleden van het gilde St. Antonius Abt-St. Catharina, alsook de

ruim 300 genodigden, zeer imponeerde.
Aansluitend aan deze eervolle
toekenning werd door de Orde
een receptie aangeboden waar
Paul de felicitaties in ontvangst
nam.

beugelen
badminton
Woensdag
30boksen
oktober
2019

zwemmen

waterpolo

handboogschieten

tafeltennis

Korloo 1 wint laatste
wedstrijd voor het binnenseizoen
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korfbal

korfbal

hardlopen

biljarten

duivensport

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

judo

schaken

dammen

darten

snowboarden

golf

kano

kaarten/bridgen

1cm b

Interesse in deze lieverd? Kom dan eens kennismaken met hem
bij dierenopvangcentrum Hokazo aan de Lange Goorstraat 6 in Uden.

1,2 cm b

LOOSBROEK - Afgelopen zondag speelde Korloo 1 thuis haar laatste buitenwedstrijd
1,4cm b
tegen Flash 1 uit Den Dungen. Deze tegenstander is Korloo dit seizoen al eerder tegengekomen, wat toen resulteerde in een gelijkspel. De teams zijn dus gelijkwaardig
aan elkaar.
autosport

Gino is een ontzettend lieve zwart/witte kater van
2010. Hij mag dan al negen jaar oud zijn, daar
merken we helemaal niets van! Hij is zwervend gevonden en naar ons opvangcentrum
gebracht. Toen hij bij ons binnen kwam
had hij ontzettend ontstoken tandvlees en
zijn daarom ook al zijn tandjes getrokken.
Gelukkig is hij hier helemaal van hersteld
en eet hij zelfs weer gewoon brokjes. Gino
is voor mensen ontzettend lief, een echte
kroelkont. Het liefste wil hij de hele dag
knuffelen en aandacht. Van andere katten
moet hij helemaal niets hebben, alles wat bij
hem in de buurt komt krijgt een mep!
We plaatsen hem dan ook uitsluitend als enige kat.
Omdat hij zo’n ontzettend lief karakter heeft kan hij prima met kinderen
overweg.

karten

De dames stonden goed aan de start en
na het eerste fluitsignaal was te zien dat
Korloo erop gebrand was om de punten
te pakken. Het was Flash dat de score
opende met een afstandsschot. Enkele
minuten later scoorde Korloo de gelijkmaker en wist met een afstandsschot de
voorsprong te pakken.
De teams gingen erg gelijk op maar Korloo scoorde net wat sneller, waardoor zij
met een kleine voorsprong van 5-4 de

motorsport

rust in ging. Na de rust duurde het enige tijd voordat de score werd geopend.
De verdediging van Korloo stond sterk,
waardoor zij Flash van het scoren afhield. Korloo kon met twee doelpunten
uitlopen naar 7-5. In de laatste minuten
scoorde Flash een strafworp, waardoor
de spanning bij het publiek en de dames
groter werd.
De ontlading was dan ook groot toen de
scheidsrechter affloot en de punten in
Loosbroek bleven.

badminton

Toernooiseizoen vlammend gestart

V.l.n.r.: Noa, Mirne, Sjao, Meike, Janita, Jelle, Sem en Luc

HEESWIJK-DINTHER/HEESCH - Afgelopen zondag ging het toernooiseizoen voor
jeugdspelers van de Heesche Badminton Vereniging van start. Maar liefst twintig
Heesche badmintonners reisden af naar Heeswijk-Dinther voor het eerste toernooi
van dit seizoen. Tevens het eerste toernooi waar punten te verdienen waren voor de
regionale toernooikampioenschappen, die vorig jaar in vier van de vijf onderdelen
door Heeschenaren werden gewonnen.
Het toernooi op zondag zorgde voor een
goede start. Vooral de jongste spelers,
spelend in de U12-klasse, sleepten veel
bekers binnen. In elk onderdeel waren
de Heeschenaren ruimschoots vertegenwoordigd in de finalerondes.
Absolute uitblinkers waren Luc Verhees,
Janita de Leijer en Noa de Leijer: alle drie
wisten in zowel in het enkel, dubbel als
gemengd dubbelspel het erepodium te
bereiken. De zusjes De Leijer deden dat
gezamenlijk in het dubbelspel, waar Luc
Verhees dat deed met clubgenoot Jelle
van Schaijk. In het damesdubbelspel werden Noa en Janita op het podium verge-

zeld door een ander Heesch’ duo: Pien
van Herpen en Ellis Zwiers.
Ook in de leeftijdsklassen voor oudere
spelers, U15 en U18, werden de nodige bekers binnen gesleept. Sjao Jacobs
en Sem van Mook sleepten een tweede
plaats binnen in het dubbelspel, terwijl
regionaal kampioenen Meike Brugman en
Mirne Hoeks het in een knetterende finale tegen elkaar opnamen voor de winst
in het enkelspel. In een spannende driesetter was het Mirne die uiteindelijk aan
het langste eind trok, terwijl Meike trots
mag zijn op de strijd die geleverd is voor
de tweede plaats.
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voetbal

Vorstenbossche Boys-WEC: 0-1
VORSTENBOSCH - Door afwezigheid van Daan de Wit mocht Stef Geenen in de basis van Vorstenbosch
starten tegen WEC 1. Vorstenbosch begon aftastend aan de wedstrijd, maar toch wist het in de 3de
minuut al een kans te creëren om de score te openen. Het was Rick Dortmans die na een voorzet van
Jouk Raijmakers de bal te zacht op goal schoot.

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen week werden er bij Altior heel
veel bidons uitgereikt. DailyLean had besloten dat alle teams bij
Altior een mooi rekje krijgen met daarin de bidons. Hierbij een grote dank aan met name Yvonne voor dit mooie gebaar. Maar wie
is DailyLean, vraag je je misschien af, en wat doet dit bedrijf? Bij
DailyLean zijn jouw medewerkers de helden!
Met behulp van diverse optimalisatietools verandert DailyLean
jouw organisatie van een stroef
lopende machine in een ultramoderne sneltrein. Hierin zijn
de klanten, de medewerkers en
de focus op tijd en verspillingen belangrijke elementen voor
een succesvol verandertraject.
DailyLean combineert team-

coachmethoden met Lean, Agile
en QRM methodieken. Zo starten zij vaak een traject met een
organisatieopstelling of een drijfverenanalyse om te achterhalen
waar de schoen echt wringt.
De mens is bij DailyLean de belangrijkste schakel. hun motto
is dan ook ‘Zonder Team Geen
Lean’.

DE OPLOSSING

Vorstenbosch begon beter in de
wedstrijd te komen en het was
Jasper van Duijnhoven die de
bal naast kopte vanuit een corner. In de 19de minuut wist Jouk
Raijmakers goed het 16 meter
gebied in te dribbelen, maar de
bezetting voor de goal klopte
niet, waardoor de bal weer terug
werd gespeeld. In de 24ste minuut was er een kans voor Jordy
van Kessel om de score te openen, maar zijn schot kwam in de
handen van de keeper terecht.
Omdat Vorstenbosch weer niet
tot scoren kwam, werd het spel
slordiger. WEC kon van deze onzekerheid profiteren en nam de
regie over. In de 70ste minuut
wist WEC-speler Youri Verbakel
ruimte te creëren met een loopactie en schoot hij de bal in de
verre hoek binnen, 0-1. In de
76ste minuut werden Stef van
den Tillaart en Kay van de Ven

voetbal

vervangen door respectievelijk
Stijn Mathijsen en Guus van de
Ven. Voor JO19-1 speler Stijn
Mathijsen was dit zijn officiële
debuut in Vorstenbosch 1.
Vorstenbosch bleef met goede
diepteballen van Stijn Mathijsen op zoek naar de aanslui-

tingstreffer. In blessuretijd wist
Noud Donkers de bal nog op de
kruising te koppen. Een teleurstellend resultaat voor Vorstenbossche Boys dat, ondanks het
slordige spel, voldoende kansen
heeft gekregen om de wedstrijd
al in een vroeg stadium naar zich
toe te trekken.

Verlies voor Heren 1 HVCH

HEESCH - HVCH en Erp maakten er zondag een leuke wedstrijd van op sportpark De
Braaken. Helaas trok HVCH aan
het kortste eind na negentig minuten spelen.
Stijn van de Hurk kreeg de eerste
grote kans, maar helaas kwam
zijn bal op de paal. Na een half
uurtje scoorde Erp wel (0-1) na
een foutje van keeper Mike van
Nuland. Vrij snel daarna herstelde HVCH het evenwicht.
Yannick van den Berg kopte
voorbij de Erpse keeper. Bij rust
was de stand terecht 1-1.
Na de rust was het opnieuw
een leuke wedstrijd om naar te
kijken. Het spel ging ook in de
tweede helft op en neer. Erp
scoorde echter uit twee penalty’s de 1-2 en vervolgens 1-3.

Foto: Ruud Schobbers

HVCH kreeg eveneens één penalty en Stijn van de Hurk wist
wel raad met deze kans (2-3).
Helaas ging de bal bij een andere
kans nogmaals op het houtwerk
aan Erpse kant. Bijna nog liep de

tegenstander uit naar 2-4, maar
gelukkig werd die kans niet door
hen benut.
De eindstand van de wedstrijd
HVCH 1-Erp 1 was 2-3.

voetbal

VIER JAAR
GARANTIE!

Bij Cranen Autoschade nemen wij
ons werk serieus. Uit liefde voor het
vak, waardoor we met niets minder dan

Al uw
Irene naar winst tegen Emplina
sport- en Prinses
- Onder een heerverenigings- NISTELRODE
lijk herfstzonnetje pakte Prinses
Irene op eigen terrein de volle
nieuws
buit en nestelt zich daarmee in
wordt gratis de top van de ranglijst.
van der Rijt was de geviergeplaatst Aron
de man. Hij kopte in de 58ste
minuut knap een corner achter
de beste man aan Emplinazijde, doelman Tom Stupers. Het
was een verdiende overwinning,
waarbij Prinses Irene de betere
kansen had over de hele wedstrijd gemeten.

Sinds 1967
gespecialiseerd
in schadeherstel

topprestaties genoegen nemen. Niet voor
niets verzorgen wij als Schadenet lid en
FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel
voor gerenommeerde verzekerings- en
leasemaatschappijen. Wij geven dan ook
vier jaar garantie op het uitgevoerde
schadeherstel en stellen gratis
vervangend vervoer ter beschikking.

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther T (0413) 291458 F (0413) 293495
E info@cranen.nl www.cranen.nl

info@demooibernhezekrant.nl

Feitelijk was Emplina maar twee
keer gevaarlijk, beide keren was
dat met schoten van de rand van
de zestien meter. In de allerlaat-

ste seconden van de wedstrijd,
trof zo’n schot wel de onderkant
van de lat achter de al kansloze

Mathijs Pluk. Meteen daarna
floot de uitstekende Bert Verstappen uit Grathem af.

BERNHEZE SPORTIEF
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quad rijden

Mike van Grinsven zakt af
Brabants mooiste MTB-tocht
naar vierde plaats in Frans zandkampioenschap in Nistelrode
LOON PLAGE/HEESCH - Mike van Grinsven van het CRQF Quad team is in de tweede wedstrijd van het
Franse zandkampioenschap in Loon Plage vierde geworden. Het was een pittige wedstrijd voor Mike
omdat zijn fitheid vanwege blessures momenteel niet honderd procent is. Hij reed een aantal ronden
aan de leiding, maar moest het tempo laten zakken en kwam moegestreden op een vierde plaats over
de finish.
Mike: “Ik heb vandaag niet fijn
gereden maar ik ben wel zeer
tevreden met de vierde plaats
aangezien ik niet topfit aan de
wedstrijd begon.
Er had meer in gezeten, maar als
je niet honderd procent fit bent
tijdens zulke wedstrijden, dan
doe je eigenlijk niet mee voor het
podium.
Nu gaan we even een winterstop
nemen om mijn voeten goed te
laten genezen en dan hoop ik
weer fit aan de start te staan in
Le Touquet.”

voetbal

WHV verslaat Boerdonk

BOERDONK/LOOSBROEK - In de eerste helft ging het aardig gelijk op, waarbij WHV vooral verdedigend geen kans weg. In de 19de minuut was het raak voor WHV. Een goed opgezette aanval aan de
rechterflank waarbij Niels van der Wielen Yorick van de Rakt op maat bediende en die liet keeper Mitch
Meulensteen van Boerdonk kansloos. Wie had verwacht dat WHV het moeilijk kreeg kwam bedrogen
uit. WHV was de bovenliggende partij en Boerdonk was geen schim van de ploeg van vorig jaar.
was de weg kwijt en WHV kreeg
kans op kans. In de 68ste minuut
werd het 1-3 door Thijs Lunenburg uit een corner van Bart van
der Wielen. Een hardwerkend
WHV zette in de 81ste minuut
de kroon op het werk door de
derde van Thijs Lunenburg. Hij
scoorde een hattrick; 1-4 voor
WHV. Niet lang hierna kwam de
thuisploeg nog goed weg, want
de pegel van Roel Lunenburg
spatte op de lat uiteen.

Na rust hetzelfde spelbeeld met
het grote verschil dat WHV
steeds meer kansen kreeg en
deze uiteindelijk ook verzilverde.
Voordat het zover was scoorde

Boerdonk uit het niets de 1-1 via
Stan Hendriks. WHV was niet
onder de indruk en drie minuten
later was het Thijs Lunenburg
die de 1-2 scoorde. Boerdonk

Boerdonk deed in de 85ste minuut nog iets terug, 2-4 via spits
Tim van Alphen maar WHV ging
geheel verdiend met de drie punten naar huis. Een uitstekende
teamprestatie van de ploeg van
Martin Kaus die hierdoor de derde plaats bezet in de competitie.

handbal

Dames DOS’80/Olympia’89
boeken eerste winst
UDEN/HEESCH - Afgelopen zondag boekten de dames van DOS’80 hun eerste zege in Uden tegen Helios. Na een achterstand van vijf doelpunten in de rust wist de Heesche formatie het tij te keren om er
alsnog met de zege vandoor te gaan.
Evenwicht
Lange tijd hielden beide ploegen
elkaar in evenwicht. Na een 5-5
tussenstand was het het team uit
Uden dat een gaatje wist te slaan
en dat verder wist uit te bouwen
naar een voorsprong van 12-7
met de rust. Er leek geen vuiltje
aan de lucht voor de gastvrouwen uit Uden, maar dat bleek in
de tweede helft heel anders uit
te pakken.
Krachtige verdediging
Er stond in de tweede helft een
ander DOS’80 op het veld. Door
zeer goed verdedigend werk
tankte de ploeg van coach Paul
Schobbers veel vertrouwen en
dat resulteerde ook in doelpunten. Langzaam maar zeker knok-

te DOS’80 zich terug en wist zelfs
op voorsprong te komen. Pas na
twaalf minuten kon Helios weer
eens doel treffen. Mede door
Anne van Munster, zij nam haar
team verdedigend op sleeptouw.
Zij zette ook aanvallend de lijnen
uit en wist DOS’80 een enorme
zet in de juiste richting te geven.
Even wist Helios nog aan te haken, maar het was Quinty Kuijpers die de genadeslag toediende door twee keer achter elkaar
te scoren en daarna wisten Lieke
van Iperen en Sanne Turlings het
verschil zelfs naar vier doelpunten te tillen. Daarmee was het
verzet aan Udense kant gebroken.
Eindstand 17-19.

NISTELRODE - Toerwielerclub De Voorsprong uit Heesch organiseert zondag 3 november haar jaarlijkse veldtoertocht in Nistelrode.
Deelnemers kunnen kiezen uit drie afstanden: 35, 45 of 55 kilometer. De routes gaan over mooie bospaden en goed begaanbare
landwegen in het prachtige natuurgebied de Maashorst. In elke afstand is een pauze opgenomen, waarbij iedere deelnemer thee en
een versnapering krijgt aangeboden. Na afloop is er gelegenheid
om de fiets af te spuiten.
De inschrijflocatie is Achter de jaar vele enthousiaste deelneBerg 16 in Nistelrode, het scou- mers trekt.
tinggebouw. Het inschrijfgeld
bedraagt € 5,- en NTFU-leden TWC De Voorsprong is een toerkrijgen € 1,- korting. Onder de wielerclub en biedt iedereen met
16 jaar is deelname gratis.
een racefiets de mogelijkheid
NTFU-leden kunnen met hun om in het wegseizoen in groepspas
inschrijven
via ‘Scan
& Go’. basketbal
verband turnen
tochten tevolleybal
fietsen. Op
voetbal
hockey
tennis
handbal
De starttijd is tussen 8.30 en dit moment kent de club acht
10.00 uur.
fietsgroepen waaronder twee
damesgroepen. Iedere groep
Op www.twcdevoorsprong.nl fietst met een eigen afstand en
staat meer informatie over deze snelheid, zodat iedereen op een
mooie
veldtoertocht
die ieder zwemmen
passendwaterpolo
niveau kan
fietsen. tafeltennis
beugelen
boksen
badminton
handboogschieten

korfbal

Altior MW1
deelt de punten
korfbal

hardlopen

jeu de boule

HEESWIJK-DINTHER- Met een
gelijkwaardige
tegenstander
MOSA’14 MW1 wist Altior
MW1 een spannende wedstrijd
biljarten
judo
te
creëren. duivensport
Tot de rust was zij het meestal die
als eerste de score opende. Kort
voor de pauze wisten de dames
zelfs een kleine voorsprong op
de teller te zetten; 5-3.
schaken

dammen

Toch een mooie tweede
plek bemachtigd
1cm b

Daarna kwamen de dames van
Mosa op gelijke hoogte, alvo1,2 cm b
rens Altior twee
keer wist te scoren. Tot twee keer toe wisten de
dames wederom met twee doelpunten uit te lopen, maar een
1,4cm b
paar seconden voor het eindsignaal schoten de tegenstandsters
alsnog de gelijkmaker met een
autosport
karten
afstandsschot in de korf. Met

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

darten

snowboarden

De Korfrakkers 3 - Altior 2: 4-8
Altior 3 - Melderslo 2: 10-15
Prinses Irene R1 - Altior R1: 6-7
De Peelkorf A2 - Altior A1: 8-8
Altior B1 - Swift B1: 8-7
Altior C1 - Rosolo C1: 1-4
motorsport
Altior C2 - ODIO C1: 4-1.

ZATERDAG

Anne van Munster
Foto: Ruud Schobbers

kano

kaarten/bridgen
een gelijkspel
van 8-8 hebben
de meiden toch mooi de tweede plek weten te bemachtigen
in de eerste helft van de buitencompetitie! Een prestatie van het
nieuw samengegestelde team
waar ze zeker trots op zijn.

ZOTTE

op
Nu ook
RDAG
DONDE

golf

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)

HESCHEWEG 223 OSS
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Fotograaf:
Edwin Hendriks
BS Op Weg Vorstenbosch

DONDERDAG 31 OKTOBER
Peuteruurtje
Bibliotheek Heesch, HeeswijkDinther en Nistelrode
Studiegroep Nagarjuna
Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

HEESCH • HEESWIJK-DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

Evenementen

Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek
Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Zonnebloem kaartavond
CC De Wis Loosbroek
Film: The Favourite
CC Nesterlé Nistelrode
VRIJDAG 1 NOVEMBER
Start: inschrijving Hisse Kwis
www.dehissekwis.nl
Wandelen dementievriendelijk Bernheze
Parkeerplaats Bomenpark Heesch
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Ontdekhoek
Bibliotheken Bernheze
PAGINA 16
Keeztoernooi voor
Villa Pardoes
‘t Tramstation Nistelrode
Kaartavond
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch
PAGINA 2
Voorstelling: FAME
De Lievekamp Oss
Start inschrijving
Nisseroise Kwis
www.nisseroisekwis.nl
PAGINA 10
ZATERDAG 2 NOVEMBER
Alpacafarm open
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Nationale natuurwerkdag
Brabant Water Loosbroek
PAGINA 25
Notenkrakers naar
Jumbo Muziekfestival
Dorpshuis Zijtaart
PAGINA 31

Koningschieten
Schuttershof Heeswijk-Dinther
11-11 bal
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode
PAGINA 10
Voorstelling: FAME
De Lievekamp Oss
ZONDAG 3 NOVEMBER
MTB-tocht
Achter de Berg Nistelrode
PAGINA 35
Alpacafarm open
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Oogstdankdienst
Protestantse kerk
Heeswijk-Dinther
PAGINA 8
Voetreflex workshop
Gabriellic Voetreflex
Heeswijk-Dinther
Notenkrakers naar
Jumbo Muziekfestival
Dorpshuis Zijtaart
PAGINA 31
Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
Verkleedbal voor
gehandicapten
Partycentrum ’t Maxend Nistelrode
PAGINA 10
Voorstelling: FAME
De Lievekamp Oss
Uurtje klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 31
November concert
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 31
Uniek familiegebeuren
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
MAANDAG 4 NOVEMBER
Computer- en smartphone
inloop
De la Sallestraat 3 Heesch
Kaartmiddag
CC De Pas Heesch

Poedja-Bardo Onderricht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Jaarvergadering Kerncommissie Loosbroek
De Wis Loosbroek

DINSDAG 5 NOVEMBER
Maak je eigen moodboard
Praktijk Brigitte Heesch

Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Thema-avond: Orgaandonatie
CC De Pas Heesch
PAGINA 4
Guru yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
WOENSDAG 6 NOVEMBER
KBO bijeenkomst Wmo
CC De Wis Heesch
PAGINA 6
Mantelzorgwandeling
& lunch
Tussen Heesch & Vinkel
Repair Café
Dagkerk Heesch
PAGINA 24
Kienmiddag KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Reiki - oefenavond
Centrum MAIA Nistelrode
Ton Bons, Helderziende
waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode
Lezing over Mercurius
Sterrenwacht Halley Heesch
PAGINA 25
Thema-quiz avond
Heemkamer Nistelrode
Vipassyana Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Ondernemerstafel
Starterssucces
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 21
DONDERDAG 7 NOVEMBER
Workshop werken
met de biotensor
Centrum MAIA Nistelrode
Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek
Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

VRIJDAG 8 NOVEMBER
Workshop Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Onthulling Jeugdpaar
De BOBZ
Dorpshuis Nistelrode
PAGINA 10
Taizé samenzang
Willibrorduskerk Heeswijk-Dinther
PAGINA 8
Toneelstuk: Een huis met
gouden balken
CC De Wis Loosbroek
PAGINA 3
ZATERDAG 9 NOVEMBER
Alpacafarm open - Alpaca
meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Toneelstuk: Een huis met
gouden balken
CC De Wis Loosbroek
PAGINA 3
Max van den Burg
CC Nesterlé Nistelrode
ZONDAG 10 NOVEMBER
Alpacafarm open - Alpaca
meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Rommelmarkt
De Stuik Vorstenbosch
Spirituele beurs
Centrum MAIA
Partycentrum ‘t Maxend
Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
Prinsenreceptie
‘t Tramstation Nistelrode
PAGINA 10
Lieve Lieven
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 16
Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Concert op zondag
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op www.mooibernheze.nl bekijken of
de verwijzing in deze krant. Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via:

www.mooibernheze.nl

