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Met z’n allen Ploggen in Loosbroek
‘Wat ze daar kunnen, kunnen wij hier ook’
LOOSBROEK – “Wat ze daar kunnen, kunnen wij hier ook.” Dat is eigenlijk kort samengevat de motivatie van de werkgroep Jeugd De Wis uit Loosbroek om op vrijdag 20 september van 15.00 tot 17.00 uur
vanaf het gemeenschapshuis met zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen te gaan ploggen.
Iets wat staat voor een uit Zweden overgewaaid fenomeen waarbij je hardlopend, maar in genoemd
dorp ook wandelend, ‘on toer’ het zwerfafval wat je tegenkomt opraapt en meeneemt. Voor iets lekkers
onderweg en na afloop én de benodigde afvalzakken en ander materiaal wordt gezorgd. Deelname is
gratis.
Nadat tijdens de afgelopen wandel3daagse in Loosbroek een vader en zijn kinderen na de vondst
van een lege doos in het buitengebied, spontaan besloten die te
vullen met al het zwerfvuil wat
ze onderweg tegenkwamen én
zij op de digitale snelweg kennis
maakten met Plogging telde de
Werkgroep Jeugd De Wis één en
één op en is er een nieuwe activiteit geboren.
Plogging is een tamelijk nieuw
fenomeen aan het hardloopfront. Het is een overgewaaide
(fitness) trend uit Zweden waar
het als hip en happening te boek
staat. Al hardlopend is het na-

melijk de bedoeling om afval
wat je tegenkomt op te rapen en
mee te nemen. Omdat je daarbij
steeds stopt en bukt maak je dezelfde beweging als een burpee
of squat. “Het is gezond voor
lijf en leden en goed voor het
milieu. Wij verenigen het nuttige met het aangename waarbij
‘ons’ ploggen ook geldt als een
ontmoetingsmoment”, zeggen
Chantal Kanters, Yvonne van
Grinsven en Neomi Kersten, die
aan het organisatieroer staan.
Het Ploggen wat zij op vrijdag
20 september organiseren hoeft
overigens niet in een straf tempo, maar mag ook wandelend.

Wij verenigen
het nuttige
met het
aangename
“We hebben enkele korte en
wat langere routes uitgezet. De
gemeente ondersteunt ons initiatief en verstrekt prikstokken en
zakken waarin je het afval kwijt
kunt. We vragen deelnemers wel

om óf een fluorescerend veiligheidsvestje aan te doen óf een
ander opvallend gekleurd kledingstuk. Veiligheid voor alles”,
meldt het organisatiecomité, wat
in deze bijgestaan wordt door
Mirjam en Sem van den Berg die
ook gaan ploggen, dan wel lopen en rapen.
Deelname is gratis en meer dan
een paar goede (hardloop)schoenen is feitelijk niet nodig. Als er
een tekort is aan prikstokken kan
uit hygiënische overwegingen
bedacht worden om handschoenen aan te trekken.

Ria en Antoon van der Wijst
Foto: Jan Gabriëls

Op deze derde dinsdag van september worden zij bij het provinciehuis in ’s Hertogenbosch
opgehaald met bestemming pro-

vinciehuis Noord-Holland. Waar
ze onder militaire begeleiding naar
het Mauritshuis gebracht worden
en zij een ereafzetting vormen

WONING VERKOPEN?

0412-74 53 52 - info@kom-wonen.nl

WWW.KOM-WONEN.NL

De organisatie: “Bij vertrek krijgt
iedereen voor onderweg een
flesje drinken mee en ook na
afloop zorgen we voor iets lekkers”, om met een lach te besluiten: “Het lege flesje kan gelijk de
zak in, dus je hebt altijd iets bij
terugkomst.” Aanmelden is niet
nodig. Er zijn wel!

Antoon en Ria van der Wijst als vrijwilliger
voorgedragen voor bezoek aan Prinsjesdag
LOOSBROEK – Twee bijzondere vrijwilligers; Antoon en Ria van der
Wijst. Zij zijn met nog 200 vrijwilligers uit Noord-Brabant voorgedragen om als burger betrokken te worden bij Prinsjesdag.

Verkeersdag voor senioren
pag. 13

naar het Historisch Museum. Zij
ontvingen de dresscode die hoort
bij het respect bij dit eerbetoon
aan de koning, waar Prinsjesdag
ook om draait. In week 39 vertellen Antoon en Ria over het bezoek, over het waarom, de kleding
en alle indrukken van deze dag.

TE HUUR
OP TWEE LOKATIES

KANTOOR, ATELIER,
WERKRUIMTE of PRAKTIJK
VOOR

C.V., TL licht, HR++glas

LINDESTRAAT NISTELRODE
bij Nr.5 85m2 bij Nr.9 45m2

Info: istehuur@gmail.com
Mobiel: 06 23 64 50 85
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Tips voor het najaar

COLUMN

WEER ALLES
NORMAAL...
BIJNA DAN
Hoewel wij in ons bedrijf nog
steeds gelukkigen onder ons
hebben die genieten van een
welverdiende vakantie, begint
het voor de rest allemaal weer
normaal te worden.

Heesch | dinsdag 17 september | 19.00-21.00 uur |
10 lessen | Prĳs € 125,- .
Unieke zilveren ring of hanger maken
Deze workshop is super
leuk om te doen. Je gaat
zelf aan de slag met
rond of plat zilverdraad
en tangetjes en
hamertjes om een ring
of hanger naar eigen
smaak te maken. Voor
alle materialen en
gereedschap wordt
gezorgd.
Heesch | maandag 23 september | 19.00-22.30 uur |
Prĳs € 45,-.
Koken voor mannen

Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com

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

BAKKERIJ

Fotograferen met je spiegelreﬂexcamera
Je hebt een spiegelreﬂexcamera en je wilt meer te weten
komen over de werking hiervan; dan kun je aansluiten bĳ
deze cursus die bestaat uit 9 theoretische lessen en
1 praktĳkles.

Advertorial

Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
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Eén keer per maand op
maandagavond komt
een groep mannen bĳ
elkaar om te koken
onder begeleiding van
onze enthousiaste
chef-kok Jill.

Belangrĳk is de
gezelligheid van het
samen kokkerellen en
natuurlĳk het genieten van de smaakvolle gerechten.
Wĳ kunnen nog een paar heren plaatsen bĳ deze gezellige
groep, dus wees er snel bĳ.
Heesch | maandag 7 oktober | 19.00-22.00 uur | 8 lessen |
Prĳs € 245,-.

Kinderen weer naar school, de meeste vakantiegangers weer
thuis en aan het werk, het sportseizoen weer begonnen;
kortom, de normale gang van zaken. En dat is toch ook
gewoon fijn hè.
Heerlijk hoor in het buitenland, al die andere soorten brood en
andere gerechten, maar wat kan die bruine boterham met kaas
dan toch weer lekker zijn. Zo is dat met veel gerechten en daar
is helemaal niks mis mee, naar mijn idee.
Ook wij hebben weer ideeën opgedaan en door het jaar heen
zullen er vast wel wat vakantie-ideetjes terug te vinden zijn in
onze winkels. Maar nu eerst even gewoon die lekkere volkoren
boterham; gezond en lekker om mee te nemen naar school en
werk.
En na een wervelstorm van negen maande binnen ons bedrijf
met de bouw van de nieuwe bakkerij, het verlaten van onze
plek in Oss en de bouw en opening van de nieuwe winkel in
winkelcentrum De Ruwert begint het voor ons nu ook allemaal
bijna normaal te worden. Bijna dan…
Met nog een verbouwing/opknappen van de banketbakkerij
aan ’t Dorp in het vooruitzicht (hiermee willen we voor
december klaar zijn), komt voor ons het einde in zicht en zijn
wij en ons bedrijf weer helemaal klaar voor de toekomst.
De puzzelstukken vallen langzaam allemaal op zijn plek en de
kinderziektes zijn er gelukkig bijna uit.
En hoewel we al eerder tussen de regels door een open dag
hebben aangekondigd, gaan we deze verplaatsen naar het
voorjaar van 2020. Dit geeft ons de mogelijkheid om dan ook
aan u de vernieuwde banketbakkerij te laten zien en kunnen
we er één groot feest van maken want we willen maar al te
graag alles aan iedereen laten zien!
Terwijl hier de laatste vakantiegangers terugkomen gaan wij
ondertussen ook weer brainstormen over Sinterklaas en Kerst.
Tot slot is het erg fijn u weer terug te zien in onze winkels.
Voor al dat lekkers en die gezonde bruine boterham.
Groet, Bart Lamers

Back to the 60’s met Mustang ‘66

Keezavonden weer van start

VORSTENBOSCH - Zondag 22 september vindt SUMMERFÉSTXXL AFTER PARTY plaats. We gaan deze
middag Back To The 60’s met live muziek van de coverband MUSTANG 66. Het moet een gezellige
middag worden voor jong en oud. Oude tijden herleven, er is een dansvloer aanwezig en voor de wat
oudere bezoekers hebben we een beperkt aantal zitjes.

HEESWIJK-DINTHER - Voor het komend najaar wordt er weer een
viertal keezavonden georganiseerd waarbij je in een gezellige omgeving in CC Servaes samen dit spannende bordspel kunt spelen.

Verder is er ook aan de jeugdige
bezoeker gedacht. Zo is er een
springkussen, er is een suiker-

Geen dresscode,
maar ﬂowerpower
kleding mag
spin- en popcornkraam aanwezig en de hongerige bezoeker
kan terecht bij de mobiele frituur
Vorstenbosch. Zo hebben wij alle
ingrediënten in huis om er een
gezellige Back To The 60’s middag van te maken.
We hebben geen dresscode,

maar mocht je nog flowerpower
kleding in huis hebben, dan willen we je niet weerhouden om
deze nog eens uit de kast te trek-

ken. Iedereen is welkom vanaf
15.00 uur in de feesttent achter
eetcafé de Ketel. De toegang is
gratis.

De eerste avond is gepland op
vrijdag 20 september. Daarna
volgen er dit jaar nog drie: op de
vrijdagen 18 oktober, 15 november en 20 december.
De organisatie is in vertrouwde
handen van SEM events. Hebben jij en je teamgenoot zin in
een gezellige keezavond met
leuke prijzen? Schrijf je dan snel
in als koppel door te mailen naar
info@sem-events.nl. Je ontvangt
dan per mail een bevestiging
met een betalingslink voor het
inschrijfgeld dat € 10,- per koppel bedraagt.
Op vrijdagavond 20 september
zal de zaal open zijn om 19.00

uur en wordt er om 19.30 uur
gestart in vijf ronden. Mocht je
op het laatste moment nog besluiten om mee te spelen, dan
kun je je om 19.00 uur aanmelden bij de spelleider van die
avond.
Tot ziens op vrijdag 20 september in CC Servaes!
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De slag om Heesch
september 1944

Column D’n Blieker

Belevingswandeling ter herdenking van 75 jaar bevrijding van Heesch

Rob Geus

Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk
op dagelijkse herkenbare belevenissen.

HEESCH - De wandeling start
vanaf CC De Pas op zondag 29
september. Er kan gestart worden tussen 10.00 en 13.00 uur.
De tocht eindigt bij het oorlogsmonument van Heesch aan de
Hoogstraat.

‘Die Rob Geus, had je ‘m gezien? Zit ie misschien wel honderd
dagen op een onbewoond eiland bij dat Expeditie Robinson waar
amper voedsel op te vinden is, kiepert ie de eerste dag al heel zijn
voorraad in de zee. En dat meelbaksel wat ‘m wel enigszins gelukt
is eetbaar te maken, laat ie dan ook nog uit zijn handen vallen.
Man man man, wat een kluns. Ik heb nog nooit zo’n onhandige
man gezien. Laten we hopen dat ie er nog lang in blijft. Het is lang
geleden dat ik zo hard heb moeten lachen. Prutser.’

De wandelroute is rolstoelvriendelijk. Afstand van de gehele
wandeling is ongeveer 7,5 kilo-

Toen ik de woorden ‘Expeditie Robinson’ hoorde, had ik, als fervent
kijker van het programma, de neiging gehad me te mengen in
het gesprek achter me in de rij voor de kassa. Toen ik daarna het
woord ‘kluns’ hoorde vallen door de tweede vrouwelijke deelnemer
van het gesprek, slikte ik echter meteen mijn standpunt over de
aflevering van afgelopen zondagavond weg. Het was overduidelijk
dat deze twee vrouwen een andere mening waren toegedaan over
deze specifieke deelnemer van de expeditie. Alsof ze rechtstreeks
uit Duivelseiland kwamen, zo vilein spraken ze over Rob Geus.

Langs plekken die een
rol in bevrijding hebben
gespeeld
meter. Er is een mogelijkheid om
de tocht in te korten tot 5,2 kilometer. De wandeling voert langs
plekken in Heesch die in de laatste dagen van september, tijdens
de bevrijding van Heesch, een
rol hebben gespeeld.
In een boekje staat het verhaal
van deze dagen opgetekend met

foto’s, illustraties en tekeningen.
Het is verkrijgbaar bij CC De Pas
op 29 september tijdens de ge-

noemde starttijden.
Contactpersoon: Jos Wingens,
wingens.jos@home.nl.

Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen brandweer Nistelrode

Toen ik mijn boodschappen in de auto zette, bedacht ik me dat
ik eigenlijk mijn mening wel had moeten geven. Ik had die twee
heksen duidelijk moeten maken dat veel mannen, inclusief ik, zich
juist konden identificeren met Rob. Eindelijk was er dit jaar een
mannelijke deelnemer die herkenbaar was voor een aanzienlijk
deel van de mannen voor de buis. Dit jaar deed er eindelijk
een Klungelsmurf mee en niet die eeuwige Potige Smurf die
onbevreesd met zijn liaan het oerwoud in slingert op zoek naar
eten voor zijn roedel.
Rob Geus is dit jaar mijn held van Expeditie
Robinson en ik hoop dat hij de glorieuze winnaar
wordt van deze editie. Ik hoop dat het dan
tegelijkertijd ook een overwinning is voor alle
hopeloos onhandige mannen in Nederland. Want
ook zij verdienen het een keer de held te zijn. En
niet te worden beschimpt in de kassarij.

blieker@bernhezemedia.com

V.l.n.r.: John, Hans, Burgemeester Moorman, Nico, André en Pierre

NISTELRODE - Afgelopen zaterdag 7 september zijn Pierre van
de Ven, John Herckenrath, Nico
Meulendijks, André Verbrüggen
en postcommandant Hans van
der Heijden, allemaal uit Nistelrode, benoemd tot lid in de
Orde van Oranje-Nassau.
Burgemeester Moorman heeft
hen de versierselen behorende
bij deze Koninklijke onderscheiding uitgereikt tijdens de jaarlijkse korpsavond van Brandweer
Brabant-Noord post Nistelrode.
Pierre van de Ven is ruim 31 jaar
lid geweest van de vrijwillige
brandweer en heeft afgelopen
1 september zijn taken neergelegd binnen Brandweer Brabant-Noord.

Decorandus bekleedde diverse functies zoals Manschap B,
chauffeur en voertuigbediener in
de rang van Hoofdbrandwacht.
Door een wijziging in het deco-

John Herckenrath (sinds 1994),
Nico Meulendijks (sinds 1990),
André Verbrüggen (sinds 1988)
en Hans van der Heijden (sinds
1982) een Koninklijke onder-

Maatschappelijke waardering
voor jarenlange inzet
ratiestelstel komen brandweervrijwilligers, per 1 januari 2020,
niet meer na een dienstverband
van 20 jaar of langer automatisch voor een Koninklijke Onderscheiding in aanmerking.
Om toch de maatschappelijke
waardering uit te spreken ontvingen de brandweervrijwilligers

scheiding voor hun jarenlange
inzet.
Tevens namen de brandweervrijwilligers Tonny van Es en Frank
van Bakel na vele jaren afscheid
van Brandweer Brabant-Noord.
Het Korps Management Team
verleent hen eervol ontslag.
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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, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
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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EHBO cursus in Heesch

Column

HEESCH – Eind 2019 start EHBO vereniging Joh’s Roncalli weer een
nieuwe basiscursus EHBO. Reanimatie/AED, verbandleer en eerste
hulp aan kinderen maken deel uit van de cursus.

Ilona Kling, huidtherapeut
bij Huidgericht

De lessen worden altijd gegeven op een maandagavond van
19.30 tot 22.00 uur. De lessen
worden verzorgd door een ervaren en gediplomeerde kaderinstructeur en er wordt gebruik
gemaakt van lotusslachtoffers.
Tijdens de tien cursusavonden
zul je voorbereid worden voor
het officiële examen voor het
EHBO-diploma. De kosten voor
de cursus, inclusief examen en
de benodigde leermiddelen, bedragen € 175,-. Let op! Vaak
vergoedt de ziektekostenverzekering een gedeelte of zelfs alle
kosten voor de cursus.
Naast de basiscursus EHBO,
organiseert
EHBO-vereniging
Joh’s Roncalli, bij voldoende be-

Heeft voeding invloed op je huid?

langstelling, een aparte cursus
voor reanimatie/AED en EHBO
bij kinderen. Deze worden op
woensdag- of donderdagavond
gegeven.
Voor meer informatie en opgave
kun je terecht bij Martien van de
Wetering via 06-50876595 of
secretariaat@ehboheesch.nl.

Lotgenotenbijeenkomst
voor patiënten met
prostaatkanker
kun je hiermee om gaan? Kun je
er iets aan doen om de effecten
minder te laten zijn?

UDEN - Prostaatkankerstichting.nl is dinsdag 17 september weer gastheer in Bernhoven
voor mensen met prostaatkanker voor een lotgenotenbijeenkomst.
Thema van deze bijeenkomst is:
Hoe leeft u met de gevolgen van
de behandeling?
In het algemeen kun je zeggen
dat een behandeling voor kanker
ingrijpende gevolgen kan hebben op lichaam en geest. Hoe
groot die gevolgen zijn, hoe lang
ze aanhouden en welke effecten
dat heeft, verschilt natuurlijk per
persoon. Maar het is bekend dat
mensen last kunnen hebben van
vermoeidheid, concentratieverlies, minder eetlust of andere gevolgen. Wat betekent dit? Hoe

Kortom, tal van vragen die de revue passeren en die lotgenoten
(en familieleden) met elkaar bespreken. Ervaringsdeskundigen
van Prostaatkankerstichting.nl
zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Ervaringsdeskundigen
beantwoorden vragen
Prostaatkankerstichting.nl is een
patiëntenorganisatie door en
voor mannen met prostaatkanker. De organisatie informeert en
steunt mannen (en hun naasten)
die worden geconfronteerd met
de diagnose prostaatkanker.
De bijeenkomst begint om 10.00
uur in vergaderruimte 1 van
Bernhoven in Uden. Je bent van
harte welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Steeds vaker krijgen we vragen in de praktijk over voeding. En ja!
Volmondig kunnen we zeggen dat voeding wel degelijk een effect
heeft op je huid. Gezonde voeding is daarom niet alleen essentieel
voor de gezondheid van je lichaam, maar ook voor je huid. Want ook
al smeer jij super goed met crèmes en serums, je huid heeft ook via
de binnenzijde aandacht nodig.
Helaas voldoen onze huidige eetgewoontes vaak niet aan de
behoeften die ons lichaam en huid hebben. Tevens bevatten
groenten, vlees en fruit anno nu niet meer dezelfde voedingsstoffen
als vroeger. Dus, wil je jouw huid goed beschermen? Is jouw huid
gevoelig, dun en droog? Heb je acne of een hele onzuivere huid?
Wil je je cellen meer vitaliteit en volume geven? Of wil je werken
aan meer energie of je immuunsysteem boosten? Een kwalitatief
supplement kan je daarbij helpen. Het is een kleine toevoeging
aan de dagelijkse routine, maar geeft een grote aanvulling op de
uitstraling van je huid.
Supplement in pil of poeder?
Zoals gezegd; voeding en vitaliteit zijn essentieel voor een mooie,
gezonde huid. Huidgericht werkt met de supplementen van Cellics.
Het zorgt voor een mooie huid door slechts één schepje poeder
toe te voegen aan je ontbijt. Je roert het gemakkelijk door een glas
water, een sapje of je smoothie. Super easy! Waarom in poedervorm?
Orale inname middels een poeder vergemakkelijkt de opname,
zonder dat er onnodige vulstoffen het lichaam binnentreden. En
al die verschillende pillen zijn niet meer nodig. In één poeder
zitten namelijk 27 skin- en celboosters! Voor zoveel ingrediënten
zou je anders 12 tabletten/capsules moeten innemen. Vele andere
supplementen zijn hiermee ook overbodig geworden.
Waarom geen supplement gebruiken?
Naast een goede huidverzorging en professionele behandelingen
in de praktijk adviseren we daarom ook om skincare van binnenuit
aan te pakken. Op deze wijze wordt de huid extra gevoed, herstelt
de barrière sneller en wordt het transport bevorderd om cellen te
voeden. Naast dat het zorgt voor een mooie, gezonde en stevige
huid, zorgt het ook voor gezonde nagels en sterk glanzend haar,
werkt het aan herstel van je darmen, geeft het een antioxidant boost,
draagt het bij aan een goede weerstand en geeft het maximale
energie. Genoeg reden om het te proberen!
Wil je weten welke supplementen voor jou geschikt zijn? Neem
gerust vrijblijvend contact met ons op.
Welkom bij de huidtherapeut, welkom bij Huidgericht.
De Beekgraaf 58a, Nistelrode
Gildestraat 1f, 5384 JC Heesch
073-7113193, info@huidgericht.nl
www.huidgericht.nl
www.facebook.com/huidgericht

Nieuwe cursus intuïtieve
Ontwikkeling
HEESCH - Vanuit Talent Centraal start woensdag 18 september de
tweewekelijkse cursus ‘intuïtieve ontwikkeling’. In een kleine, veilige setting gaan we kijken naar en oefenen met energie, hooggevoeligheid, in balans komen en je intuïtie versterken. Dit gebeurt
middels meditatie, visualisatie, lichaamswerk en oefeningen. De
toegang is voor iedereen en er zijn geen kosten aan verbonden.
Start: 18 september van 20.00
tot 22.00 uur in het gebouw
van Talent Centraal in De La Sallestraat 3, naast de brandweerkazerne.
Duur: acht bijeenkomsten.
Voor informatie bel naar Dory
Veld 06-36197467.
P.S.: Er zijn nog slechts enkele
plaatsen beschikbaar!

•
•
•
•
•
•

Kleurspecialist
Keratinebehandeling
Olaplex
Schwarzkopf
All nutriënt
O right

Openingstijden:
Maandag gesloten.
Dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur.
Donderdag gesloten,
eventueel op afspraak.
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Zondag gesloten.

’t Dorp 58b, 5384 MC Heesch
0412-474540
info@haar-lokaal.nl
www.haar-lokaal.nl
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Op de pedalen voor Stichting Medisch
Werk Mumbai
Operatie Injectie organiseert 30-dorpentocht

V.l.n.r.: Babette, Suze, Sanne, Wietske, Senna en Lot

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER – Wie het fijn vindt om op de fiets de omgeving te verkennen, is
door Operatie Injectie van gymnasium Bernrode van harte uitgenodigd deel te nemen
aan De Ronde van Bernrode of een gedeelte ervan. Deze wordt dinsdag 17 september
gehouden en is gekoppeld aan Stichting Medisch Werk Mumbai. Alle leraren en maar
liefst 675 leerlingen stappen ’s morgens op de fiets voor deze 30-dorpentocht. Vertrek
is voor hen in alle vroegte. Andere fietsliefhebbers bepalen zelf hun tijd en de te
maken afstand.
Babette Hulsman uit Nistelrode, Sanne Kuijpers, Senna Gillis en Suze Loomans uit Heeswijk-Dinther, Wietske Zwinkels
uit Berlicum en Lot Peters uit Erp
staan met elkaar aan het organisatieroer van De Ronde van
Bernrode en maken onderdeel
uit van Operatie Injectie. “Operatie Injectie bestaat uit twintig
leerlingen uit de bovenbouw
van gymnasium Bernrode. Wij
zijn verdeeld in diverse commissies die aansluitend allerlei
activiteiten organiseren voor de
hele school. De opbrengsten die

daaruit voortvloeien gaan naar
Stichting Medisch Werk Mumbai. Dat werd in 2001 opgericht
door de voormalige huisartsen
Carlo en Trees van de Bilt. De
stichting ondersteunt kleinschalige medische projecten voor de
allerlaagste kasten en kansarme
bevolking in India. Operatie Injectie ondersteunt hen al vijftien
jaar”, vertellen de dames. De
opbrengst van De Ronde van
Bernrode is bestemd voor het
Vishwas project in Indore voor
preventie en sociale en medische
zorg aan aidspatiënten.

“
De activiteit
is voor
het eerst
openbaar

Genoemde dames organiseren
De Ronde van Bernrode. Een
voor de hele school bijzondere
tocht omdat deze slechts eens
in de drie jaar gehouden wordt.
“Eigenlijk is het een 30-dorpentocht”, lachen de meiden
en vervolgen: “Onze school
telt leerlingen uit 30 kernen. Ze
komen van wijd en zijd. Er zijn
routes uitgezet van 60, 75, 90
en zelfs 180 kilometer die deze
plaatsen aandoen. In elk ervan
is ook een pauzeplek, iedereen
krijgt een stempelkaart en in elk
dorp wordt een stempel gezet.”
De werkgroep heeft er al veel
werk mee gehad en zette zelf de
routes uit. Leerlingen en docenten fietsen verplicht mee. Met
uitzondering van de 180 kilometer route want dat is iets wat eigen keuze is. “Het lijkt heel wat,
maar het valt in de praktijk reuze
mee en is écht keileuk. Je fietst
met wie je wilt, komt iedereen
tegen en het is gewoon gezellig”, zeggen de dames.
Voor het eerst in de Bernrode geschiedenis is de activiteit
openbaar en is iedereen welkom
om mee te fietsen. “Buitenstaanders zijn niet verplicht om
een van de routes helemaal uit te
rijden. Na aanmelding krijgen zij
een routeboekje en stempelkaart
en bepalen zij zelf of ze een route of slechts een gedeelte ervan
fietsen. Ze mogen wel gebruik
maken van de pauzeplekken.”
Docenten en leerlingen sponsoren allemaal minimaal € 35,-.
Aan andere belangstellenden
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Dan enthousiast: “We
hopen op een grote positieve
bijdrage van velen buiten de
school.”
Voor informatie of aanmelding
mail naar oi@bernrode.nl.

Wisent
Shogun
terug naar
Natuurcentrum
De Maashorst

SLABROEK - De opgezette
wisentstier Shogun gaat 17
september op transport naar
Natuurcentrum De Maashorst waar hij zijn definitieve
plek zal vinden.
De afgelopen twee jaar was
hij op tournee en was hij te
zien in gemeentehuizen, in
NME De Elzenhoek en in het
provinciehuis. Nu wordt hij
definitief geplaatst in het natuurcentrum.

Tentoonstelling
elders nog mogelijk
Wel is het mogelijk dat hij een
paar keer per jaar voor een
periode van maximaal twee
weken elders wordt tentoongesteld.
Dit zal dan vermeld worden
op de website, zodat belangstellenden niet tevergeefs bij
het natuurcentrum op bezoek
komen.
Kijk voor meer informatie en
openingstijden van het natuurcentrum:
www.natuurcentrum
demaashorst.nl.
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Nieuw seizoen Alzheimercafé
BERNHEZE/VEGHEL - Dementie is een ziekte die de meeste mensen angst inboezemt; de vrees om de
ziekte te krijgen, is groot. In het Alzheimer Café Uden-Veghel wordt op dinsdag 17 september aandacht
besteed aan het thema ‘Wat is dementie?’ Iedereen die iets heeft met dementie is vanaf 19.00 uur van
harte welkom in het Pieter Bruegelhuis aan de Middegaal 25 in Veghel. Voor het Alzheimer Café hoef
je je niet van tevoren aan te melden en de toegang is zoals altijd gratis.
Er zijn verschillende ziektebeelden die onder het begrip dementie vallen, de ziekte van Alzheimer is daarvan de bekendste.
Een geriater geeft informatie
over de verschillende vormen en
legt uit hoe we symptomen kunnen herkennen.
Zij vertelt ook hoe men vaststelt
of er sprake is van dementie en
wat het verschil is met normale
vergeetachtigheid. Na de inlei-

ding is er voor de aanwezigen
volop gelegenheid om vragen te
stellen. Tevens zijn hulpverleners
aanwezig die kunnen ingaan op
alle vragen en opmerkingen die
rondom dementie aan de orde
komen.
Ontspannen sfeer
In het Alzheimercafé komen iedere maand enkele tientallen bezoekers. Daarnaast zijn er steeds

vrijwilligers en enkele beroepskrachten aanwezig. De maandelijkse avonden verlopen in een
ontspannen en warme sfeer. Dit
initiatief van Alzheimer Nederland, afdeling Oss/Uden/Veghel, Indigo Brabant, de casemanagers dementie en ONS welzijn
is bedoeld voor alle geïnteresseerden uit de gemeenten Boekel, Uden, Landerd, Meierijstad
en Bernheze en de verre omtrek.

Open Klotbeek Toernooi
HEESWIJK-DINTHER - Het Open Klotbeek Toernooi van bridgeclub De Klotbeek wordt op zaterdag 28
september gehouden voor leden en niet-leden. De wedstrijd vindt plaats in CC Servaes. De spelers
worden om 13.00 uur verwacht en rond 13.30 uur start het bridgen. Om ongeveer 17.00 uur worden
de prijzen uitgereikt.

Vrijwilligerspunt Bernheze
20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

Klusjesman Jong Nederland HDL
Jong Nederland Heeswijk-Dinther-Loosbroek (HDL) is hard
op zoek naar een klusjesman die het leuk vindt een steentje
bij te dragen aan het onderhoud van de blokhut, waar activiteiten
voor kinderen worden georganiseerd en waar ze vrij
kunnen spelen.
De blokhut is gelegen te Heeswijk.
Mocht dit je aanspreken dan nodigen we je uit om contact op
te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch,
Femke Prince: 06-14342428,
vpbernheze@ons-welzijn.nl, www.ons-welzijn.nl

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

Het
inschrijfgeld
bedraagt
€ 15,- per paar en dit bedrag
kun je overmaken op NL 43
RABO 011 162 998 5. Vervolgens stuur je een mail met de
namen, telefoonnummers en
bondsnummers van de spelers
naar
bcklotbeek@gmail.com.
(Na je aanmelding en betaling
krijg je een bevestiging per mail).
Voor meer informatie kun je

bellen met 0413-294456 of je
stuurt een mailtje naar
bcklotbeek@gmail.com.
Toernooivorm: Topintegraal
Meesterpunten: Ja

Prijzentafel: In natura.
Meld je tijdig aan, want vol is
vol! De sluitingsdatum is 21 september.

Rectificatie 100-jarige
HEESCH - In het artikel in DeMooiBernhezeKrant van vorige
week over Antoon van der Stappen die 100 jaar is geworden,
is helaas een foutje geslopen.
Het is niet dochter Wilma die bij haar vader op de foto staat,
maar dochter Henriëtte.
Onze excuses hiervoor.

Attenties vanwege
Nationale Ziekendag
door Horizon

Computerhulp voor
senioren

HEESCH - Vanwege Nationale Ziekendag hebben vele vrijwiligers
van ziekenvereniging Horizon Heesch bij ruim 350 zieke en eenzame mensen in Heesch een plantje bezorgd.
Dit mooie gebaar wordt doorgaans erg gewaardeerd door deze
mensen. Ook aan de mensen
die in een tehuis buiten Heesch
wonen en waarvan de partner
wel woonachtig is in Heesch,
wordt gedacht.

BIJ RUIM 350 ZIEKE EN
EENZAME MENSEN

HEESWIJK-DINTHER - Vanaf nu
kunnen alle senioren in CC Servaes op elke derde dinsdag van
de maand van 13.30 tot 15.30
uur computerhulp krijgen.

Ook was er afgelopen donderdag een Heilige mis in zorgcentrum Heelwijk, waar de aanwezige kerkgangers de ziekenzalving
mochten ontvangen. Ziekenvereniging Horizon was daarbij ook
aanwezig om na afloop van de
viering iedereen te voorzien van
een kopje koffie of thee met een
plakje cake.

Er wordt hulp geboden voor vragen/problemen met pc, laptop,
iPad en dergelijke.
Kom gerust als je vragen hebt
op 17 september, 22 oktober, 19 november en 17 december langs. Er is sprake van
een vrije inloop. Informatie bij
Ben Beeftink, 0413-291924 of
06-51317609.
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Promsconcert Aurora Con Brio:
kippenvel en feest!

Aanbiedingen geldig van
12 tot en met 18 september
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Gildekornbolletjes
nu

4 + 2 GRATIS
Met zonnebloempitten

Kersen
Tartelette
Het ople idingsorkest

nu
Tekst: Henriëtte Maas Foto: Marcel van der Steen

1,35

Van Mook

De
Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277

Molenweg 3 - 5351 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

HEESCH - Aurora Con Brio verzorgt voor ‘Aurora ontmoet...’ een heus Promsconcert. Het opleidingsorkest met 35 jongeren en enkele oudere, ervaren krachten gaat laten zien en horen dat een fanfare zéker
niet ouderwets is! Samen met Popkoor Enjoy uit Vorstenbosch, drie gerenommeerde solisten en een
combo maken zij er op 26 oktober in CC De Pas een mega groot, swingend feest van!
Feest voor jong en oud
Aurora Con Brio barst van talent
en enthousiasme. Men is al ruim
een jaar bezig met de voorbereidingen voor een swingend feest
voor jong en oud. Alle leden
mochten nummers aandragen
die ze zelf leuk vinden. Dirigent
Jesse van Lankveld maakte daarvan een opbouwend programma
met geweldige en herkenbare
nummers uit alle genres. Marlie
van Lier en Emiel van Uden: “Na
de pauze wordt het echt feest!”
In de zaal komen bartafels en
krukken voor een cafégevoel - er
zijn normale zitplaatsen op het
balkon - en de bar blijft tijdens
het concert open. Na het officiële programma gaat het feest tot
1.30 uur door met een afterparty
met DJ Menno.
Indrukwekkend
Emiel: “Het is een indrukwekkende ervaring om met zo’n
groot koor van 80 mensen te

spelen. En de solisten Arno Pattiwael, Laura van de Braak en Babs
Hilliger, die erbij zijn gevraagd,
zijn fantastisch, niet normaal! Je
krijgt er gewoon een kick van als
het zo goed klinkt. Er zitten echte
kippenvelnummers bij.”
Marlie vult aan: “Ook het combo onder leiding van Sander van
den Helm is geweldig.”
Marathon
Emiel: “In het begin leken de
vele extra repetities op zondag
wat veel, maar omdat we de
stukken zelf mee hebben kunnen kiezen was het meteen leuk.
En nu zien we steeds meer wat
het gaat worden.” Marlie: “Extra
repetities zijn nodig om de nummers er goed in te krijgen èn om
je lipspanning te trainen. Het is
zoiets als trainen voor de marathon: je moet het lang vol kunnen houden.” Lachend: “In de
pauzes moeten we onze lippen
los schudden.”

Vorstenbosch
0413-363645

Voor en door Bernheze
Marlie: “De meeste stukken die
we spelen zijn gesponsord door
bedrijven in Bernheze. Ze konden tegen een financiële bijdrage
nummers uit de lijst kiezen, die
ze graag willen horen.
Van kippenvelnummers tot echte feestnummers, van Queen,
ABBA en Ed Sheeran tot ‘Fly me
to de moon’, ‘Highland Cathedral’ en ‘The circle of life’. Daarmee is het concert nog meer van
het hele dorp geworden.”
Kaartjes kosten € 15,- en zijn
verkrijgbaar bij CC De Pas of via
www.de-pas.nl.

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

Nistelrode
0412-611282

Chili Con Carne
Uit eigen keuken
100 gr.

Kip Cajun
100 gr.

€ 0,90

€ 1,00

Achterham
100 gr.

€ 1,45
Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�

BROCCOLI 500 gram € 0.98
TROSTOMATEN 500 gram € 0.75
AARDAPPELWEDGES 500 gram € 0.98
Volop nieuwe oogst appels en peren
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN
Op zondag 1 september 2019 zijn wij opgeschrikt
door het trieste bericht dat

Gerard Kuijpers
onverwacht is overleden.
Vanaf nu zullen wij zijn inzet, enthousiasme en betrokkenheid
bij zijn werk als postbezorger bij PostNL missen.
Wij denken aan Tineke, familie en vrienden, in deze moeilijke tijd.
Wij wensen hen veel sterkte.
Directie en collega’s PostNL

Dankbetuiging

Zo plotseling. Onbegrijpelijk
Met dankbare woorden hebben wij afscheid genomen van

Harrie van Grinsven
*Geffen, 19 juni 1930

BERNHEZE - Vrede, het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar dat is het helaas niet. Gelukkig zijn er op veel
plekken moedige mensen die zich hiervoor inzetten. In Nederland en daarbuiten. Mensen die écht naar
elkaar luisteren en mensen samenbrengen. Tijdens de Nationale Vredesweek laten duizenden mensen
zien dat het anders kan. Ook in kerken wordt samen de vrede gevierd. Eveneens wordt er geld ingezameld voor bemiddeling tijdens conflicten en de verzoening daarna; ook in de parochie De Goede Herder
met haar kerken in Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch.
Er zijn mensen die religies verwijten dat ze een rol spelen in
conflicten. Dat is juist. Ook gelovige mensen hebben soms een
aandeel in geweld. Dat wil niet
zeggen dat hun religie geweld
toestaat.
In religieuze tradities is eeuwenlang nagedacht over oorlog en
vrede. In de kern hebben de
religieuze tradities idealen van
harmonie en goed samenleven,
al verschilt de invulling die zij
daaraan geven. Een christelijk
ideaal voor de samenleving is
een rechtvaardige maatschappij
met erkenning van de waardig-

heid van elk mens en onderlinge
solidariteit.
Wereldwijd zijn er binnen het
christendom talloze organisaties
die na gewelddadigheden proberen slachtoffers te helpen en
voormalige vijanden met elkaar
te verzoenen. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werkt
PAX aan een menswaardige en
vreedzame samenleving, overal
in de wereld. Daarom staat deze
vredesorganisatie op het collecteschema van de Nederlandse
Bisschoppenconferentie. Wil je

ook meedoen aan deze Vredesweekcollecte? Je kunt je donatie
overmaken op NL03 TRIO 0390
5150 00 ten name van PAX
Utrecht.
Wil jij als vrijwilliger bijdragen
aan het vredeswerk vanuit bovengenoemde parochie? Neem
dan contact met ons op via
0412- 451215 of
a.bergsma@parochiedgh.nl.

† Nistelrode, 2 september 2019

Wij willen iedereen bedanken voor de aanwezigheid,
medeleven en steun die we hebben mogen ontvangen na het
overlijden van mijn man, onze vader, opa en overgrootvader.
Nellie van Grinsven
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Nistelrode

Kracht geven...
Met persoonlijke begeleiding
en advies zorgdragen voor
een memorabel afscheid

Tom van den Berg Uitvaartzorg
Steun

Nationale Vredesweek
van 15 tot en met 23 september

toeverlaat

Eikenhoek 45, 5473 GW Heeswijk-Dinther, www.tomvandenberguitvaartzorg.nl
In samenwerking met Yarden

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Spanning en strijd op teerdag
Sint Barbaragilde Dinther
HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zaterdag vierde het Sint
Barbaragilde haar jaarlijkse
teerdag met koningschieten. In
de ochtend werden koning Bob
Verhoeven en jeugdkoning Stan
van Zutphen uitgevendeld en
bedankt.
Na de lunch werd tijdens een
ledenvergadering de volgorde
bepaald van het koningschieten.
Bij zowel het koningschieten als
het jeugdkoningschieten deden
uitzonderlijk veel leden mee. 25
bij de volwassen leden en 10 bij
de jeugdleden!
Na een spannende strijd won
Fem Habraken de strijd bij de
jeugd en mag zij zich voor een
jaar jeugdkoning noemen. Hier-

na werd de boom ‘gevreeën’ en
begonnen de gildebroeders aan
het schieten. Na 215 schoten
viel de vogel als een blok naar
beneden en hiermee werd Ad
Verhagen de nieuwe koning van
het gilde!

Tijdens de feestavond schonk
koning Bob Verhoeven zijn schild
aan het gilde. De nieuwe koning
en jeugdkoning worden volgende week geïnstalleerd tijdens de
Heilige mis van 10.45 uur in de
Servatiuskerk.

Frans van Rooij winnaar ‘Rondje Bernheze’

Winnaar Toer Mee 2019
HEESWIJK-DINTHER - Angela Roefs ontving vorige week vrijdag uit
handen van Nancy Kager, van Van Esch Tweewielers Heeswijk, de
Toer Mee prijs 2019.
Elk jaar is Van Esch Tweewielers
hoofdsponsor van de Toer Mee,
de muzikaalste gezinsfietstocht
van de Heeswijkse Koninklijke
Fanfare.
Ook dit jaar was een spiksplinternieuwe fiets beschikbaar gesteld
als hoofdprijs van de loterij. Alle
275 deelnemers aan de fietstocht
namen deel aan die loterij waarbij Angela Roefs als winnares uit
de doos werd getoverd.
De fanfare wenst haar veel
mooie en gezonde koninklijke
fietskilometers toe.

NISTELRODE - Voor de leden
van jeu de boulesclub Die Lé
stond zondag 8 september weer
het jaarlijkse ‘Rondje Bernheze’
op het programma. Lekker fietsen in en rond Bernheze met onderweg vier wedstrijden jeu de
boules leverde – mede dankzij
het mooie weer - een gezellige
dag op.
Tegen 10.00 uur werd gestart
vanuit het Gildenhof en ging
men op weg naar de eerste
wedstrijdlocatie. Via een omweg
kwamen de leden tegen 10.45
uur aan op het speelterrein aan
de Potbeker in Heesch. Met volop zon was het aangenaam jeu
de boulen en werd er al meteen
fanatiek gespeeld.
Tegen 12.00 uur trok de hele
fietskaravaan verder naar de
tweede locatie aan de Palmenweg in Nistelrode, bij Los door
het bos. Hier werd de tweede
wedstrijd gespeeld en kon aansluitend de lunch worden gebruikt. Hierna ging het verder

V.l.n.r.: Ad, Frans en Gerrit

naar de derde locatie: een zandpad aan en bereikbaar vanaf de
Slabroekseweg in Uden.
Hierna werd afgereisd naar de
Gildenhof waar de koffie alweer
klaarstond en een consumptie
genuttigd kon worden voordat
de laatste wedstrijd gespeeld
ging worden. Even na 17.00 uur
waren alle wedstrijden gespeeld,
konden de uitslagen verwerkt
worden en de eindstand kon
worden opgemaakt.

Met vier nederlagen en een
doelsaldo van -36 eindigde Jenny Lindhout op de laatste plaats;
goed voor de poedelprijs!
Vier personen hadden alle vier
de wedstrijden gewonnen, waarbij Piet v.d. Ven met een vierde
plaats net buiten de prijzen viel.
Op de derde plaats eindigde Ad
Cuijpers, Gerrit Eiland eindigde
op de tweede plaats en de winnaar werd Frans van Rooij.
Proficiat!
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Loosbroek al dertig jaar duurzaam
via antiek- en rommelmarkt
‘De eersten staan al om half negen voor de poort’
LOOSBROEK –
Om te zorgen voor
financiële middelen
voor het onderhoud
van de Sint-Antonius
van Paduakerk
werd decennia
geleden tijdens het
eerste meerdaagse
parochiefeest een
antiek- en rommelmarkt
georganiseerd waarbij
de opbrengsten naar
genoemde gingen.
Het werd én is een
dusdanig succes dat
de kerk er nog steeds
pico bello bijstaat en
zaterdag 14 september
van 10.00 tot 14.30
uur wordt alweer de
30ste editie gehouden
op het parkeerterrein
van Lunenburg Events
& More.
V.l.n.r.: Ad, Antoon en Piet

“Onze kerk is het ijkpunt in het
dorp en heeft veel meer dan alleen een religieuze functie. Het
staat ook symbool voor het sociale karakter van het dorp en haar
inwoners, waarbij mensen elkaar
willen helpen en er samen de
schouders onder zetten.
De kerk zorgt voor verbinding
tussen jong en oud.” Dat stellen
Piet van Gruijthuijsen, Antoon
van der Wijst en Ad Geenen
uit Loosbroek. Genoemd drietal maakt onderdeel uit van de
achtkoppige werkgroep die aansluitend samen met circa 150
vrijwilligers zorgt dat de jaarlijkse antiek- en rommelmarkt elke
keer weer draait als een tierelier.

“We zijn klein begonnen. Het
was echter een dusdanig succes
dat we direct besloten er een
vervolg aan te geven. Vervolgens werd het jaar na jaar groter.
Na de eerste markt op het plein
voor wat nu Kerkzicht is, een

Foto en tekst: Wendy van Lijssel

ben zo de ruimte om alles netjes
gesorteerd uit te stallen”, zeggen
genoemde heren.
De antiek- en rommelmarkt in
Loosbroek is er eentje waar veel
tijd en energie in wordt gesto-

‘Onze kerk staat symbool
voor het sociale karakter
van het dorp en haar inwoners’
grote hal bij Jan van Krieken en
De Wis hebben we uiteindelijk de
oversteek gemaakt naar het parkeerterrein van Lunenburg. We
zijn blij dat we daar gebruik van
mogen maken, want we kunnen
het terrein goed afsluiten en heb-

ken. Piet, die er geen woorden
aan vuil wil maken, is er zelfs
wekelijks twee dagen mee doende. Het hele jaar door worden
door hem in Loosbroek en omgeving goede gebruikte spullen
opgehaald en meteen gesor-

Nieuw in Heesch!

HEREN KNIPPEN
BAARD SCHEREN

al
derde filia

DAMES KNIPPEN
KLEUREN
EPILEREN met touw

Stationsplein 2F Heesch - 0412 85 59 64

teerd en opgeslagen. “Bankstellen en grote kasten nemen we
niet mee, maar het overige wel,
mits het niet kapot of tot op d’n
draad versleten is”, meldt Piet.
Een week vóór de rommelmarkt
wordt in Loosbroek ook nog
huis-aan-huis rondgegaan. Dat
levert doorgaans ook nog veel
goede, bruikbare spullen op. Met
hulp van vrijwilligers worden die
aansluitend ook uitgezocht en
klaargezet.
Verder zijn zij actief met het opbouwen van de markt, bemannen van de stands, de kassa, horeca, het verkeer en uiteindelijk
het afbreken en opruimen van
alles. Samengevat is het halve
dorp gemoeid met het event.

Zaterdag 14 september is het
van 10.00 tot 14.30 uur zover en
kan jong en oud na betaling van
€ 2,- komen snuffelen naar iets
van zijn of haar gading. Basisschooljeugd heeft gratis toegang.
Van speelgoed, elektrische apparaten en antieke spulletjes tot
kleding, cd’s, lp’s, dvd’s, boeken,
schilderijen, glaswerk, meubels
en gebruikte fietsen. De heren
tevreden: “Afgelopen jaar hadden we zo’n 850 bezoekers. De
eersten staan al om half negen
voor de poort.” Voor het ophalen van goede gebruikte spullen
kun je contact opnemen met Piet
via 06-24545527 en voor de verkoop van tweedehands fietsen:
bel je Bert van Erp, 06-27280727.
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16-18 september 1944, het oorlogsfront nadert
BERNHEZE - In een eerder artikel in deze reeks, ‘D-Day, dag met verstrekkende gevolgen voor
Europa’, heb ik uiteengezet dat de luchtmacht een belangrijke factor speelde bij de geallieerde
landingen aan de Franse stranden.
polder. Dat gebeurde onder dekking van
drie toegesnelde jachtvliegtuigen die de
patriot herkenden als Amerikaanse P-47
Thunderbolts.

De zes weken daarna voerde men onder
die beschermende paraplu van overzee
dag en nacht manschappen en materiaal
aan. De stalen ring van de Duitse omsingeling begon door de oplopende druk scheuren te vertonen richting het Cherbourgse
schiereiland. Dat maakte de frontlijn langer
en dat noodzaakte de Duitsers om hun reserves in te zetten. Die bleken opgedroogd
omdat de bevoorrading over land door de
geallieerde tactische luchtmachten werd
gehinderd. Het front stortte in. Vervolgens
vond er een mislukte aanslag op Hitler
plaats vanuit de Pruisische militaire kaste
(20 juli) en even later werd Parijs bevrijd
(25 augustus). Op 3 september rolden
Britse tanks zowel Brussel als Antwerpen
binnen. Daar werden ze enthousiast verwelkomd. Dolle Dinsdag brak aan. Voor
het manvolk hier hoog tijd om schuilkelders te gaan uitgraven.
Luchtoorlog in deze contreien
Zware bombardementen overdag op
Duitse vliegvelden in het Brabantse vonden plaats op 15 augustus en 3 september. Overal terugtrekkende Duitse troepen
met geïmproviseerd materieel. Paarden en
fietsen waren niet veilig; explosies van
munitiedepots waren hoor- en voelbaar.
Het geallieerde luchtverkeer nam in intensiteit toe. Uiteenlopende types geallieerde
jachtvliegtuigen in paren of viertallen en
soms hele kluchten, volgden verkeersaders en spoorlijnen en doken op alles wat
bewoog, inclusief NS treinen.

Om 17.45 uur noteert de burgemeester
dat honderden Amerikaanse vliegtuigen
op de terugweg over Heesch komen. Dat
had hij goed gezien. Immers op dat tijdstip
vlogen voor dit doel omgebouwde viermotorige bommenwerpers van de Amerikaanse luchtmacht - met kenmerkende
sterren op vleugels en romp als nationaliteit tekens - op boomtop hoogte over
Brabant. Over Heesch kwamen degenen
die bij Overasselt voorraden voor de Amerikaanse parachutisten hadden afgeworpen. Helaas ontgaat het hem dat op dat
moment zo’n transporttoestel vlakbij de
oostelijke gemeentegrens op de Schaijkse
heide een noodlanding maakt en… dat
veroorzaakte de volgende dag spectaculaire gebeurtenissen in deze contreien.
RUITFORMATIE VAN HISTORISCHE EENMOTORIGE JACHTVLIEGTUIGEN. VOOROP EEN
P-47D THUNDERBOLT, DAARONDER EEN SPITFIRE MET INVASIE STREPEN, DAARACHTER
EEN P-51D MUSTANG EN BOVEN EEN VARIANT VAN EEN DUITSE MESSERSCHMITT ME109. NU GEBROEDERLIJK SAMENWERKEND, DAT GING ER 75 JAAR GELEDEN HEEL WAT
ANDERS AAN TOE. FOTOGRAAF: MARTIN AEMES, EASTBOURNE AIRSHOW (UK) MEDIO
AUGUSTUS 2019.

Hij selecteerde een terrein tussen Heesch
en Vinkel, bekend als Munnekens-Vinkel.
Helaas, een aardappelveld en hier waren
bewoners uit Vinkel, Toon Ploegmakers en
zijn vrouw, bezig hun wintervoorraad bij
elkaar te rapen. Toon kwam in aanraking
met dit toestel en raakte daarbij dodelijk
gewond. De piloot van het toestel - type
Spitfire - die de leiding had van deze mini-formatie kwam volgens ooggetuigen
nog enkele keren laag overvliegen en dat
valt te lezen in zijn verslag dat hij na zijn
thuiskomst opmaakte. Hij noteerde dat
zijn rugdekker hoogstwaarschijnlijk was
gesneuveld. *Bron 1.

ANTONIUS PLOEGMAKERS, *6 JUNI 1897 –
†16 SEPTEMBER 1944, ECHTGENOOT VAN
GEERDINA WONDERS

Zaterdag 16 september, een mooie zomerse dag, tijd om aardappels te rooien. Ook
waren er opvallend veel activiteiten in de
lucht. Patrouilles stegen op, onder andere vanuit een vliegveld bij Brussel richting
Nijmegen om het vijandelijk terrein tussen
beide steden gewapenderhand te bespieden en zo nodig toe te slaan. Van één paar
dat van zo’n opdracht huiswaarts keerde,
met de spoorlijn van Nijmegen naar ’s-Hertogenbosch als ‘wegwijzer’, kwam de ‘rugdekker’ in de problemen. Ooggetuigen
meldden dat het een spoor van witte rook
achter zich liet. Dat duidt op koelvloeistof
verlies; het einde van de motor. Alleen een
vroegtijdige landing of eruit springen zijn
dan de opties voor de piloot. Deze besloot
(de status van bewustzijn op dat moment
zal altijd een raadsel blijven) tot het eerste.

J.W.H. MCEACHERN, RCAF, LIGT NOG
STEEDS BEGRAVEN WAAR HIJ DESTIJDS TER
AARDE WERD BESTELD.(1) DEZE OPNAME
KWAM MIJ RECENT ONDER OGEN DANK
ZIJ DE VRIENDELIJKE MEDEWERKING VAN
MIKE VAN VENROOIJ UIT NULAND DIE
ENKELE JAREN GELEDEN ALS SCHOLIER
CONTACT HAD GELEGD MET DE DOCHTER
VAN DEZE OFFICIER-VLIEGER. DEZE
DOCHTER WERD IN HETZELFDE JAAR
GEBOREN ALS HAAR VADER SNEUVELDE.
EINDELIJK KRIJGT ZIJN GRAF EEN GEZICHT
(‘FACES TO GRAVES’).

Waarnemingen van de Heesche
burgemeester J.W. Offermans *Bron 2
16 september: Antonius Ploegmakers
raakt zwaargewond door een vallend
vliegtuig.

‘Paarden en
fietsen waren niet
veilig; explosies
van munitiedepots
waren hooren voelbaar’
17 september: van 14.00 tot 15.00 uur
vliegen honderden vliegtuigen en zweefvliegtuigen boven Heesch in oostelijke
richting. Om 19.00 uur bereiken hem
geruchten dat de bruggen bij Grave en
Heeswijk sinds 14.00 uur door geallieerde parachutisten bezet worden gehouden.
Om 21.30 uur meldt de commandant van
de Luchtbeschermingsdienst in Heesch,
dhr. P. Heijboer, dat de omgekomen piloot
van gisteren uit het zand werd ontgraven,
overgebracht naar het lijkenhuisje op de
R.K. begraafplaats van de Petrus Banden
parochie en is geïdentificeerd als de Canadese officier vlieger: John William Hugh
McEachern.
18 september 14.30 uur: begrafenis van
die Canadese piloot waarbij de burgemeester aanwezig is en een korte lijkrede
houdt. Tijdens de begrafenis cirkelen drie
Engelse jachtvliegtuigen om de begraafplaats.
Datzelfde werd ook waargenomen door
een patriot uit Lith die assisteerde bij de
ontsnapping van geallieerde vliegtuigbemanningen en parachutisten, voortijdig
neergekomen in de Geffense en Osse

*Bronnen
1. Vleespotten en kippekotten,
Spectaculaire bevrijding van Oss
en Heesch, september 1944,
J.W. Offermans; Joop Thuring,
Historische brochure Nr. 5,
Bevrijdingsmuseum, Groesbeek, 1993.
2. ‘Omstreden burgemeester in crisisen bezettingstijd in Heesch (19311944)’; Maricus van der Stappen,
Heemkundekring De Elf Rotten, Heesch,
2011.
Joop Thuring

HERDENKING

75 JAAR
BERNHEZE

ONDERSTAANDE VERHALEN
WORDEN NAAR AANLEIDING VAN
HERDENKING 75 JAAR BERNHEZE
GEPUBLICEERD

D-Day (Uitgave 5 juni)
We Remember (Uitgave 14 augustus)
Piet Hanegraaf I (Uitgave 28 augustus)
16-18 September (Uitgave 11 september)
Een oorlogsmisdaad
Ochtend 19 september
Middaguur 19 september
Zuivering Laverdonk
Driedaagse ‘Slag om Heesch’ I
Driedaagse ‘Slag om Heesch’ II
Ramp op Den Dolvert
Het veldhospitaal
1 Oktober
Flight Sergeant George Thompson, V.C.
Piet Hanegraaf II
Koeien begraven
Schietoefening Franse Soldaten
Mijn tante I
Langs de Aa
In verkeerde handen
Mijn tante II
Broer van Gestel
Piet Hanegraaf III
Bernhard v.d. Heijden
Burgerslachtoffers
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Night of the Music: door de ogen van jeugdleden fanfareorkest

V.l.n.r.: Aileen, Eline, Femmie en Anna

NISTELRODE - Hoe beleven jeugdleden uit het fanfareorkest (de voorbereidingen voor) de Night of the
Music? We stellen je graag voor aan een aantal jeugdleden uit ons fanfareorkest die ‘de Night’ al voor
de tweede keer gaan meemaken.
We nodigden Aileen Jacobs (trombonist), Eline van der Leest (hoornist), Femmie van Houting (saxofonist) en Anna Seip (bugelist) uit
en vroegen hen het hemd van het
lijf. Al vroeg in het gesprek blijkt
dat deze editie voor de meesten
van hen helemaal niet de tweede editie is! Tijdens de editie in
2013 zong een Nisserois kinderkoor mee bij Pink Floyd’s ‘Another Brick In The Wall’. En weet
je wat? Aileen, Anna en Eline
zongen in die editie mee!

Zingen was ontzettend leuk
Maar meeblazen in het fanfareorkest is fantastisch.
Het was erg leuk om mee te mogen zingen tijdens de Night in
2013. Maar het meedoen in het
fanfareorkest tijdens de uitvoering in 2016 was geweldig. Van
tevoren hadden ze nog geen idee
waar ze aan begonnen.
Aileen zegt lachend: “De muziek
die we kregen was zó lang. Ik
vroeg me echt af hoe ik dat ooit
vol ging houden”. Over wat hen

Eventsponsors

het meest verraste? De omvang
van de concerten. Femmie: “De
meeste concerten van het fanfareorkest spelen we in CC Nesterlé. Daar komen best wat mensen
luisteren, maar nu was er een
sporthal vol!”
De ‘Night’: Zeer gevarieerde muziek. Klassiek, pop, meezingers
én de frietkraam
Wat zou je zeggen tegen mensen
die nog geen kaartje kochten?
Allemaal: ”Gewoon komen! Het
Hoofdsponsors

Leden van het kinderkoor tijdens de Night 2013

is echt leuk”. Aileen: “Het ‘typische’ fanfarebeeld is echt niet van
toepassing op de Night. Tijdens
het zomernachtfestival hoorde ik
de bands muziek spelen die wij in
oktober ook laten horen”. Wat
Aileen, Anna, Femmie en Eline
ook bijzonder vinden zijn de
meezingers. Vooral de zangkoren
uit de zaal. Zo gaaf! En dan: “Na
alle voorbereiding en een fantastische uitvoering staat daar bui-

ten de sporthal een frietkraam.
Daar haal je een lekker snack,
dat smaakt gewoon heerlijk na
de show en je geniet nog even
lekker na.
Een zeker niet te missen element”, zeggen de dames met
een knipoog. “Maar als je ons
niet gelooft? Vraag het eens aan
mensen om je heen. Publiek dat
een vorige editie bezocht kan je
vertellen hoe het was!”

Wees welkom op 18 en 19 oktober. Kaartjes zijn te koop
via www.fanfarenistelrode.nl/night.

12

Woensdag 11 september 2019

BERNHEZE BOUWT

De juiste zaag
kiezen

- De handzaag: een flexibel,
meestal uit staal vervaardigd
zaagblad, verbonden met
een handvat. Deze zaag kun
je gemakkelijk met een hand
gebruiken, zo licht
- De ijzerzaag: met de ijzerzaag kun je dunne, ijzeren
buizen doorzagen en op
maat maken zoals gordijnrails. De zaag heeft een smal
zaagblad met veel, maar
kleine tanden
- De boomzaag: heeft een
typische beugelvorm, waartussen het zaagblad bevestigd wordt. Deze zaag
wordt vooral gebruikt voor
het zagen van takken
- De verstekzaag: met deze
zaag kun je in een hoek zagen. Dit kun je bijvoorbeeld
goed gebruiken voor plinten
op te maat te zagen voor de
hoeken
- De figuurzaag: dit zaagje
wordt vaak gebruikt voor
kleine en bochtige figuren
uit te zagen, bijvoorbeeld
voor decoratieve doeleinden
- De kettingzaag: deze ‘stoeremannenzaag’ wordt alleen gebruikt voor het groffe werk zoals het omzagen
van bomen
- De decoupeerzaag: een kort
zaagblad (5 à 10 centimeter
lang, ongeveer 1 centimeter
breed) dat met een motor
op en neer bewogen wordt.
Geschikt om figuren te zagen uit materialen tot enkele centimeters dik.
Bron: www.klustips.nl

Meer info:
info@beeten.nl
www.beeten.nl

Bedrijvenweg 16
5388 PN Nistelrode
0412 612594

www.humstijl.nl
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Verkeersdag voor senioren
GEORGANISEERD DOOR VEILIG VERKEER NEDERLAND AFDELING MAASLAND (REGIO OSS)
BERNHEZE - Wegens
groot succes organiseert
Veilig Verkeer Nederland,
afdeling Maasland
(Oss en regio)
donderdag 17 oktober
weer een Verkeersdag
voor senioren bij
Verkeersschool Kees van
Iersel in de Vinkelsestraat
14 in Heesch.
Oudere verkeersdeelnemers zijn
soms kwetsbaar. Zij hebben vaak
al lang geleden hun rijbewijs gehaald. Intussen zijn er verkeersregels veranderd, verkeerssituaties
aangepast en is het vooral veel
drukker geworden op de weg.
Daar komt bij dat mensen, naarmate ze ouder worden, te maken
kunnen krijgen met fysieke en
mentale veranderingen. Hoewel
senioren vaak jarenlange ervaring hebben in het verkeer, is de
kans op letsel bij een ongeval
daardoor voor senioren groter.
En het aantal senioren in ons land
groeit. Daarom is veilige mobiliteit voor senioren een belangrijk
doel voor Veilig Verkeer Nederland.
PROGRAMMA
In een theorieles word je door een
instructeur van Verkeersschool
Kees van Iersel op de hoogte gebracht van de veranderde
verkeers- en gedragsregels. Het
is voor veel senioren broodnodig om hun verkeerskennis op
te frissen. Neem de komst van
turborotondes. De een met een
fietspad er tegenaan, de ander
met een fietspad erop en bij weer
een andere ligt het er een eindje
vandaan en soms ook nog tweerichtingsverkeer op het fietspad.
Als automobilist, van welke leeftijd dan ook, moet je wel weten
hoe in zulke gevallen te handelen.

tingen verricht om de kracht in
armen en benen te testen. Is iedereen nog wel in staat om de
pedalen te bedienen en om te
schakelen en de richtingaanwijzers aan te zetten? En dan is er
tot slot ook nog de uitleg over
valpreventie en hoe men langer
mobiel kan blijven.

Maar er is meer dan alleen de
verkeersles. De deelnemers worden door Novadic-Kentron ook
bijgepraat over medicijnen en
alcohol in het verkeer. Feit is dat
dat in deze doelgroep behoorlijk
wat invloed heeft en het rijgedrag flink kan beïnvloeden.

Daarnaast kunnen deelnemers
een parcours afleggen op een
e-bike om de voor- en nadelen
van verschillende soorten elektrische fietsen te ervaren. Fietsen is
een gezonde en geliefde bezigheid van senioren, maar helaas
gebeuren er teveel ongelukken
omdat de berijder zijn fiets niet
de baas is. Fietsplezier Michel van
de Wetering geeft desgevraagd
advies over welke fiets het best
bij jou past. Het theoriedeel
duurt een halve dag en na afloop krijgt iedereen ook nog een
boekje mee waarin de nieuwste
verkeersregels worden uitgelegd.
Om alles thuis nog eens rustig na
te lezen of terug te zoeken.

Verder is er een gespecialiseerd
fysiotherapeut van FysioCentrumHeesch aanwezig die me-

Voor 48 deelnemers is er, naast
het theoretische gedeelte, ook
nog ruimte voor praktijk: ze krij-

“
Het

opfrissen
van de
verkeersregels is
broodnodig
gen één uur les van een rijinstructeur. In een heuse lesauto dus,
van acht lokale rijscholen. Eerst
even wennen aan de auto door
een kort ritje te maken over een
bekende weg. Daarna mag hij of
zij de zwakke punten aangeven,
bijvoorbeeld het invoegen op de
snelweg of het rijden op rotondes. Naar gelang de behoeftes en
mogelijkheden wordt het uur zo
optimaal mogelijk benut om de
rijkunsten bij te schaven en om
een goed advies te kunnen geven over de rijvaardigheid van de
deelnemer.
Er is een rijsimulator waar je als
deelnemer plaatsneemt in een

professionele autostoel achter
drie grote beeldschermen. Je
waant je in een auto omdat alles
aanwezig is; stuurinrichting, versnellingspook, drie pedalen, spiegels en de autogordel.
Eerst worden de deelnemers gevraagd geconcentreerd te rijden
en hard op de rem te duwen
wanneer er ‘STOP’ in beeld verschijnt. Daarna wordt er gekeken
hoe het gaat wanneer ze door de
instructeur een beetje worden afgeleid, zoals in de auto ook vast
wel eens voor zal komen.
Opticien Bogaerts en audicien
van Boxtel zijn aanwezig om
ogen en oren te testen en advies
te geven over het gehoor en het
zicht.
Van de deelnemers wordt een bijdrage gevraagd van € 10,- voor
het theoretisch deel (inclusief
theorieboekje) en € 20,- voor het
volgen van het praktijkdeel zowel
als het theoretische deel (inclusief
lunch en theorieboekje). De individuele bijdrage is beperkt gebleven dankzij subsidies van de gemeenten Oss en Bernheze.
Als je je inschrijft voor zowel de

theorie- als de praktijkles moet je
er rekening mee houden dat je de
hele dag aanwezig bent. Zonder
de praktijkles, dus alleen het theoriegedeelte, kun je je voorkeur
aangeven voor de voor- of de
namiddag.
Je kunt je voor deze verkeersdag aanmelden bij VVN afdeling
Maasland via
www.vvn-maasland.nl/verkeersdag of stuur een mail naar
info@vvn-maasland.nl met vermelding van je naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum,
aan welk programma je deel wilt
nemen (theorie of theorie + praktijk) en je voorkeur voor de voorof namiddag als je alleen theorie
volgt.
Je kunt jezelf ook telefonisch
aanmelden via 06-51580738. Inschrijving staat open voor iedereen uit de gemeente Bernheze.
De opfriscursussen van Veilig
Verkeer Nederland hebben een
informatief karakter en zijn dus
geen examen. Het opfrissen van
de verkeersregels is broodnodig
voor iedereen die aan het verkeer
deelneemt.
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Loop mee met vrijheidstocht
Bernheze

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

AGENDA
15 september 2019
Open Monumentendag
www.omd.nl
16.15 uur uur
Herdenking Vereniging van
Airborne Vrienden
Airborne Monument
Heeswijk-Dinther
19 september 2019
10.00 uur
Mantelzorgwandeling + lunch
Heeswijk-Dinther
28 en 29 september 2019
25 jaar Bernheze
Kleur en klank
Verenigingsgebouw Fanfare
Aurora, ’t Dorp 138, Heesch
28 september 2019
75 jaar bevrijding
Loosbroek
19.15 uur vrijheidstocht
20.45 en 21.45 uur
avondprogramma

28 september 2019

Herdenking Vereniging van
Airborne Vrienden
15 september 2019
Op zondag 15 september om 16.15 uur brengt de Vereniging van
Airborne Vrienden voor de laatste keer een bezoek aan het Airborne
Monument in Heeswijk-Dinther. U bent van harte welkom om deze
laatste herdenking bij te wonen.
Na 75 jaar actief te zijn geweest,
is besloten de vereniging op te
heffen. Ze heeft voldaan aan de
opdracht om de vriendschapsbanden met de bevrijders uit de
2e Wereldoorlog in stand te houden.
De Airborne Vrienden worden
vergezeld door enkele Amerikaanse gasten: mrs. Helen Nagell,
weduwe van pvt Ray Nagell, Bill
Galbraith, de burgemeester van
Reardan mrs Gail Daniéls, Byrne
Bennet (familie van Joe Mann)
en de vertegenwoordiger van de
US Embassy, colonel Sears.
Reardan in de staat Washington was de woonplaats van Joe
Mann, die heldhaftig zijn leven
gaf voor zijn medesoldaten.
Aan het programma werken

mee: het Sint Barbaragilde en
Sint-Willebrordusgilde, de nieuwe gemeentedichter Rebecca
Latupeirissa, leerlingen van basisschool Het Mozaïek en wethouder Peter van Boekel.

Gratis cursus Politiek
Actief in oktober

Op 28 september organiseren
we in Loosbroek activiteiten
rond 75 jaar vrijheid.

Sint-Antonius van Paduakerk
Vrijheidsconcert van Koor Amicanto uit Heeswijk-Dinther

Vrijheidstocht
Alle inwoners (ook kinderen)
kunnen meedoen aan de verlichte vrijheidstocht. De groepen
lopers starten op drie punten en
lopen ongeveer 1 km naar het
dorpsplein bij De Wis. Scouting
Heesch, Mira Ceti Nistelrode en
Stichting Jong Nederland Heeswijk-Dinther coördineren de
tocht op de drie startpunten.
Hier krijgen de eerste 75 kinderen een lampion. Op het plein
doen we hier nog iets bijzonders
mee.

De Wis
- Tentoonstelling met voorwerpen uit de oorlog en een gesproken diapresentatie over
het militaire vliegveld B-88
in Nistelrode. Organisatie:
Heemkundekring Nistelvorst.
Peter van den Broek uit Heesch
vult de ruimte verder in met
spullen die soldaten met zich
meedroegen.
- Documentaire ‘De Schakel’,
van Regio Filmproducties een
aaneenschakeling van verhalen, verteld door de mensen
die het met eigen ogen hebben zien gebeuren.
- STILLLEVEN, een maquette
die het verhaal verbeeldt van
de familie Voets uit Heeswijk-Dinther, een van de 75
oorlogsverhalen die zijn opgetekend door Crossroads Brabant.

Verzamelen op de drie startpunten om 19.15 uur:
- voor inwoners Heesch en
Loosbroek: Dorpsstraat 88,
Loosbroek
- voor inwoners Nistelrode en
Vorstenbosch: Dorpsstraat
22, Loosbroek (parkeerterrein
tegenover VOBRA)
- voor inwoners HeeswijkDinther: hoek Bergmolen,
Loosbroek
De tocht start om 19.30 uur. De
drie groepen komen om 20.00
uur samen op het dorpsplein
bij De Wis, waar burgemeester
Moorman het bevrijdingsvuur
ontsteekt.
Avondprogramma
Om 20.45 uur begint het avondprogramma. Er zijn twee sessies;
van 20.45 tot 21.30 uur en van
21.45 tot 22.30 uur.

1 t/m 31 oktober 2019
Regentonactie

18 oktober 2019
10.00 uur
Mantelzorgwandeling + lunch
Nistelrode

Meer informatie over het programma kunt u binnenkort lezen
in DeMooiBernhezekrant, op onze
website: www.bernheze.org,
www.Bezoekbernheze.nl
en onze Facebookpagina.

Het gebouw van fanfare AURORA staat op 28 en 29 september eens
een keer niet bol van muziek, maar de kleur spat deze dagen van
doeken en beeldvormen, speciaal gemaakt voor het 25-jarig bestaan van de gemeente Bernheze.

6 november 2019
10.00 uur
Mantelzorgwandeling + lunch
Tussen Heesch en Vinkel
19 november 2019
10.00 uur
Mantelzorgwandeling + lunch
Vorstenbosch

Meer info:
www.bernheze.org
www.facebook.com/
gembernheze

Wij verzoeken iedereen om op
tijd aanwezig te zijn in verband
met afsluiting van de toegangswegen tijdens de tocht.
U kunt parkeren achter het
sportpark van WHV. De omleiding wordt aangegeven.

Kleurrijke afsluiting
25 jaar Bernheze

2 oktober 2019
19.30 uur
Start cursus Politiek Actief
Gemeentehuis Heesch

18 december 2019
10.00 uur
Mantelzorgwandeling + lunch
Bij Menzel en Bus (Nistelrode)

Albertusschool
Toneelclub ‘Moeders’ speelt het
toneelstuk ‘Verzwegen Moeder’.

Wil je weten hoe politiek werkt, hoe de gemeenteraad in elkaar zit
en of jij daar een bijdrage aan kunt leveren, volg dan de cursus Politiek Actief. Iedereen kan de cursus volgen. Ervaring of opleiding niet
nodig.
Lijkt het je wat, stuur dan voor 22 september een e-mail aan
griffie@bernheze.org.

Een doorlopende workshop schilderen of tekenen op half afgemaakte doeken daagt je uit om
je creativiteit aan te boren. Een
unieke kans om het schilderen/
tekenen eens uit te proberen of als je hiermee al bekend bent - je
creativiteit bot te vieren. Kijk je
liever rond naar de kunstuitingen
van kunstenaars uit Bernheze en
deelnemers aan M-Art Pop-up,
ga gerust je gang. Zij hebben dit
feest gerealiseerd in samenwerking met de Muzelinck.
Tijdens de expositie is de bar

geopend. Loop gezellig binnen
op 28 en 29 september tussen
11.00 en 17.00 uur.
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Allemaal aan de ton
Ons klimaat verandert en dat is te merken. Steeds vaker hebben we
te maken met enorme hoosbuien, hitte of een lange periode van
droogte. Je kunt zelf helpen om overlast te voorkomen. Door mee
te doen aan de regentonactie van 1 oktober tot en met 31 oktober.
Plaats een regenton
Wanneer je regenwater opvangt
in een regenton, creëer je wateropslag in je eigen tuin. Dit
bespaart kostbaar drinkwater.
Bovendien komt het opgevangen water niet extra in het riool
terecht en hoeft dus niet meer
onnodig gezuiverd te worden.
Koop een ton met korting
Lever de kortingsbon in bij één
van de deelnemende bedrijven
en je krijgt van de gemeente direct € 20,- korting op een regenton naar keuze (assortiment kan
wisselen per deelnemend bedrijf).
Deelnemende winkels
- Karwei, Cereslaan 9 Heesch

- Tuincentrum Meijs, Bosschebaan 23 Heesch
- Pets Place Boerenbond, Graafsebaan 46 Heesch
Samen zetten we ons in voor
meer groen in de buurt.
De regentonactie is onderdeel
van de campagne Operatie
Steenbreek, georganiseerd in
de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss
en Uden en mede mogelijk gemaakt door Waterschap Aa en
Maas.
Meer informatie over de actie
of downloaden van de kortingsbon: www.bernheze.org
(zoekterm: steenbreek)

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN
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.

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens
Uit onderzoek is gebleken dat de
volgende personen niet meer wonen op het adres in de gemeente Bernheze waar zij volgens de
Wet basisregistratie personen
staan ingeschreven. Het onderzoek van de afdeling Burgerzaken leverde geen resultaat op.
Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Bernheze is van plan het bijhouden van hun persoonsgegevens
ambtshalve te beëindigen. Dit
kan voor hen grote persoonlijke en/of financiële gevolgen
hebben. Het formele besluit tot
uitschrijving wordt gepubliceerd
op de gemeentepagina’s in deze
krant.
- G.L. Marita,
geboren 05-09-1994
- C.C. Tercu,
geboren 21-09-1989
Heeft u informatie over hun
verblijfplaats of heeft u vragen,
neem dan contact op met het de
afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze via gemeente@
bernheze.org of 0412-45 88 88.

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.
- P. Tomczak,
geboren 12-07-1998
- K.W. gnot,
geboren 06-06-1981
- M.M. Staskiewicz,
geboren 24-07-1974
Besluitdatum: 02-09-2019
- Y. Gökkaya,
geboren 24-05-1988
Besluitdatum: 04-09-2019
- O.M. Stefanov,
geboren 17-11-1980
- G. Ratkatsis,
geboren 08-10-1970
Besluitdatum: 06-09-2019
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing.
Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze,
gemeente@bernheze.org of telefoon 0412-45 88 88.

Openbare bekendmaking
Op woensdag 18 september
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 het
bezwaarschrift dat door Achmea
Rechtsbijstand is ingediend namens een bewoner van de Wal-

terus van Houtstraat in Nistelrode. Het bezwaarschrift richt zich
tegen het besluit van het college
van burgemeester en wethouders
van 2 april 2019, waarbij het verzoek om handhavend optreden
ten aanzien van een erfafscheiding van de buren, is afgewezen.
19.45 uur: Behandeling van het
bezwaarschrift dat door Krijger
& Van Dun Omgevingsjuristen is
ingediend namens een inwoner
van Nistelrode. Het bezwaarschrift is gericht tegen het besluit
van het college van burgemeester
en wethouders van 17 april 2019
waarbij een in 2012 verleende
omgevingsvergunning voor het
vergroten van een rundveestal
aan de Kraaienweg in Nistelrode
is ingetrokken.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Melding maken uitweg
Er is melding gemaakt op grond
van artikel 2:12 lid 1 onder a van
de APV Bernheze 2018, voor:
- het verplaatsen van een uitweg
aan de Oude Veghelsedijk 49
in Vorstenbosch;
- het maken van een 2de uitweg
aan de Edmundus van Dintherstraat 29 in Heeswijk-Dinther;
- het maken van een 2de uitweg
aan het Weijen 13 in Nistelrode.
Deze meldingen zijn op 5 september 2019 geaccepteerd en
verzonden.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- Frans Halsstraat 2
Plaatsen erker
Datum ontvangst: 31-08-2019
Nistelrode
- Laar 29
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening en ombouwen winkelruimte naar cafetaria
Datum ontvangst: 30-08-2019
- De Oude Ros 22
Plaatsen dakopbouw
Datum ontvangst: 02-09-2019
- Berghemseweg 36
Verbouw woonhuis en plaatsen zwembad
Datum ontvangst: 02-09-2019
Heeswijk-Dinther
- Abdijstraat 4
Plaatsen dakkapel
Datum ontvangst: 03-09-2019
- Stoppelveldseweg 4
Vervangen dak
Datum ontvangst: 05-09-2019
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heesch
- Maasstraat 16
Plaatsen schuilhut en hekwerk
Verzenddatum: 02-09-2019
- Beemdgras 16
Plaatsen dakopbouw
Verzenddatum:06-09-2019
- Nieuwstraat 5a
Handelen in strijd met regels

ruimtelijke ordening en bouw
bedrijfsruimte
Verzenddatum: 02-09-2019
- Hoogstraat 3
Plaatsen tuinmuren
Verzenddatum: 03-09-2019
- Meursstraat ong.
Oprichten woonhuis met bijgebouw en handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 05-09-2019
- Plan de Erven kavel 19K03
Oprichten woonhuis
Verzenddatum: 05-09-2019
Nistelrode
- Harrie vd Venstraat 15
Uitbreiden woning
Verzenddatum: 02-09-2019
- De Oude Ros 22
Plaatsen dakopbouw
Verzenddatum: 05-09-2019
Heeswijk-Dinther
- Abdijstraat 4
Plaatsen dakkapel
Verzenddatum: 05-09-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Tijdelijke vergunning
Onderstaande
omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze
besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heesch
- Plan De Erven kavel 19K05
Tijdelijk plaatsen en bewonen
van woonunit
Verzenddatum:30-08-2019
Nistelrode
- Plan de Zwarte Molen kavel
K06
Tijdelijk plaatsen en bewonen
van een woonunit
Verzenddatum: 02-09-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
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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 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 bestuursrecht
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 beroepschrift,

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.

WWW.BERNHEZE.ORG

Te huur
Video Design Lunenburg

Opslagruimte voor bedrijven en zzp’ers
Nieuw te realiseren
in Nistelrode

VHS op DVD
nu €10,00

Beschikbaar vanaf eind 2019.
50m2 - 100m2 - 150m2
170m2 - 255m2
Meer informatie: 06-46111667
www.opslagunit.eu

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk, 06-22066338

Jong belegen maakt
‘leefbaarheid in Nistelrode’
minder belegen
19 september is er een avond met een serieuze doelstelling
NISTELRODE - Nederlanders zijn, vergeleken met mensen in veel andere landen, een
gelukkig volk. Dat blijkt keer op keer uit allerlei onderzoeken. Tegelijkertijd zijn er
ook mensen die het wat minder getroffen hebben en er zijn problemen in de samenleving die om een oplossing vragen. Ook in Nistelrode gaan we met dit thema aan
de slag en wel op 19 september. Samen met veel muzikaliteit en theater zorgt Jong
Belegen voor onderhoudende intermezzo’s.
Wat leeft
Om een goed beeld te krijgen van de leefbaarheid in de dorpskernen heeft ONS
welzijn, in opdracht van de gemeente,
een gebiedsscan gemaakt. Zes thema’s
zijn bestudeerd: veiligheid, sociale cohesie, financiële stabiliteit, opvoedingsklimaat, voorzieningenniveau en mantelzorg. Uit de scan blijkt bijvoorbeeld dat
inwoners van Nistelrode tevreden zijn
over de voorzieningen in het dorp en dat
veel mensen zich erg betrokken voelen bij
hun buurt. Dat is positief.
Er zijn ook minder positieve uitkomsten.
Bijvoorbeeld: bijna de helft van de ouderen ervaart eenzaamheid en veel ouders
hebben last van stress bij het opvoeden
van hun kinderen. En jongeren missen eigen ontmoetingsplekken in de buurt.
De gebiedsscan heeft nog veel meer interessante en opvallende uitkomsten
opgeleverd. ONS welzijn wil deze graag
met inwoners, professionals en vertegenwoordigers van organisaties in Nistelrode
bespreken. Samen met GGD Hart voor
Brabant, de Dorpsraad Nistelrode en

Burenhulp Nisseroi, organiseert ONS welzijn een bewonersavond op donderdag
19 september vanaf 19.00 uur in CC Nesterlé. Aan de deelnemers wordt gevraagd
hoe de leefbaarheid van Nistelrode verbeterd kan worden.
En ook het gelegenheidskwartet Jong
Belegen, bestaande uit Erna van Tilburg,
Anke Fransen en Mirjam van den Akker,
neemt de onderwerpen nog eens op muzikale wijze door.
Voor meer informatie en voor aanmelding voor de bewonersavond mail naar
leny.janssen@ons-welzijn.nl.
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OOGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP
PRINTPAPIER

AANGEBODEN
SCHILDER NODIG
VOOR BINNEN- OF
BUITENSCHILDERWERK?
Bel 06-39734942.
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413-292911/06-25416954.
Mario & Christa Bok.

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

Sint Servatiusstraat 52a - Heeswijk-Dinther - 0413 293 851 - www.paperpoint-online.nl

A4 printpapier 80 grams. Per pak
500 vel € 4,99. Hele jaar door
5 pakken € 19,99.
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
woordzoekermaken.nl
vorige week:
Annie van de Braak
Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413
Simone vanSintLeur
kan293851
de staatsloten
uit Heesch
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen

NIEUWE DESSOTAPIJTTEGELS
In allerlei kleuren/soorten. Grote
voorraad, scherpe meeneemprijs.
Vanaf € 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Werknemers van Bernheze
Ma-wo-do-vrij-za open.
Media worden uitgesloten van
Di- en za-middag op afspraak
deelname.
Datum _____________________
en zondag gesloten.

Teken lms

_____________________

j alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?
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OPSLAGUNITS IN
NISTELRODE
Afmeting 24, 40 of 48 m2
Geïsoleerd en verwarmd.
Eigen toegang door batch.
Informatie 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.
250M2 OPSLAGLOODS
+ 20M2 ZOLDER
Roldeur van 250(h) x 290(b) cm.
Delst 5 Nistelrode.
Info: 06-53210106.
NETTE KANTOOR RUIMTE
52 m2 verdeeld in twee ruimtes.
Tramstraat 13 Nistelrode.
Info: 06-19732270.

K L C P F

W H R H W U A L D U P O

GARFIELD

FANTASIA

FOOFUR

HEATHCLIFF

HERCULES

BOERDERIJ EXCURSIE
Heb je als vriendengroep,
buurtvereniging, organisatie
van een familiedag of dergelijke
interesse in een rondleiding op
een boerderij? Stuur een mail
naar zltobernheze@zlto.nl.
INPANDIGE RUIMTE
3 X 3 METER
In kapsalon Haar Lokaal
in centrum van Heesch.
Geschikt voor Schoonheidsspecialst, pedicure, nagelstyliste,
visagiste. Info: 06-46114671.

GEVRAAGD
HEB JIJ NOG JEU DE BOULE
BALLEN LIGGEN DIE NIET
GEBRUIKT WORDEN?
Heb je er één, twee of vier,
we komen ze graag ophalen.

MINIONS
Reünie De
Molenbeemden PLANES
1973

ANGO

13 SEPTEMBER - DE HERFST BEGINT

Hallo oud-klasgenoten en -leraren!

Tekst?

Wij, dat zijn
Mieke, Marie-Jose,
Maria en Gonny
e woordzoeker
isEly,
uitgeprint
op WoordzoekerMaken.nl

De reünie vindt plaats op 1 november ergens
in de buurt van Veghel.

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

PEDICURE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

UIFJE

(oud-leerlingen van LHNO De Molenbeemden in
Veghel), zijn een reünie aan het organiseren. Ben jij
net als wij in 1973 begonnen op deze school en lijkt
het je leuk om je oud-klasgenoten nog eens
te ontmoeten na deze lange tijd?
Meld je dan aan via:
reuniemolenbeemden73@hotmail.com.

ANSICHTKAARTEN VAN
HEESWIJK-DINTHER EN
LOOSBROEK
Dick van de Leest 06-55325484.

H. Leeijen, John F.
Kennedystraat 90 Heesch.
0412-451357.
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik haal
ze graag bij u thuis op.
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.
KNIP DIT UIT!
KRALENATELIER Sint-Oedenrode is verhuisd naar de
Markt, tegenover De Gouden
Leeuw. Openingstijden: dinsdag, donderdag, zaterdag van
10.00-12.00 uur en 13.0016.30 uur en op afspraak.
Tel. 06-31230566.

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

Zoek: BOES, FANTASIA, FOOFUR, GARFIELD, HEATHCLIFF, HERCULES,
KUIFJE, MINIONS, PLANES, RANGO

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.

Laat het ons weten via:
strandjeudeboulestoernooi@
gmail.com

Zie oplossing pagina 30
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Bernheze en
duurzaamheid
Beste Bernhezenaren,
De BECO, Bernhezer Energie Coöperatie, nodigt je uit om mee te
praten op de thema avond Bernheze en Duurzaamheid.
Op deze avond wordt gediscussieerd over nut en noodzaak dan
wel zin of onzin van de energietransitie. Voorafgaande aan de thema avond vindt voor de leden van de BECO de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering plaats.
Want, waar zijn we nu eigenlijk mee bezig?
Is het allemaal niet wat overdreven? Zonnevelden bij Heesch-west,
windmolens, daken met zonnepanelen, postcoderoosprojecten en
van het gas af; waar is het allemaal voor nodig?
Een speciale uitnodiging gaat uit naar de woordvoerders duurzaamheid van de gemeenteraad om mee te doen aan de discussie.
Een aantal van hen heeft zijn deelname al toegezegd. Verder zijn
als speciale gasten wethouder Rien Wijdeven en André Dippel, directeur om|Nieuwe Energie, gevraagd hun mening te geven over
dit onderwerp en deel te nemen aan de discussie.
Ledenvergadering BECO
Dinsdag 17 september van 19.30 tot 20.30 uur
Thema avond Bernheze en Duurzaamheid
Dinsdag 17 september vanaf 20.30 uur
Waar: De Nistel, Piet Geersdijk 2 in Nistelrode
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur en de Raad
van Commissarissen,
Peer Verkuijlen, voorzitter BECO

FILMHUIS DE PAS:
te zien in september
Zondag 29 september
19.00 uur - € 6,EDIE
Een mooie film over een oudere
vrouw die haar verloren tijd in wil
halen met daarbij prachtige landschapsbeelden.
Maandag 30 september en dinsdag 1 oktober 20.00 uur - € 6,THE WIFE
Glenn Close is magistraal als de
sterke vrouw die achter haar succesvolle man staat en uiteindelijk
haar eigen stem terugvindt.
Ticketsysteem
CC De Pas (en dus ook filmhuis

De Pas) is overgegaan op een
nieuw ticketsysteem.
Het filmabonnement wordt gedigitaliseerd en het abonnement
wordt vervangen door een FilmPASpoort. Dit kun je kopen via de
theaterkassa of website. Je hoeft
je nu niet meer op te geven voor
een film, maar koopt heel makkelijk online via www.de-pas.nl
of via de theaterkassa een kaartje
voor de film..
Films kosten vanaf september
€ 6,- per film en een FilmPASpoort kost € 45,- voor negen
films.

www.de-pas.nl/agenda/film

maakt werk van jouw recht
FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT
Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

www.rhadvocaat.nl

Staking in de jeugdzorg
Gwendy Jacobs, burgerlid Lokaal
Vorige week werd er voor het eerst, sinds het ontstaan van de jeugdzorg in
Nederland, gestaakt. De werkdruk neemt alsmaar toe en de tarieven en lonen
zijn niet toereikend. Ik werk sinds 2002 in de jeugdzorg. Afgelopen maart
ben ik na 17 jaar met mijn voeten in de klei gestaan te hebben, gestopt bij
mijn toenmalige werkgever, waar ik 14 jaar in dienst was. Reden; toenemende bezuinigingen waardoor ik enorme werkdruk ervaarde en ik me niet meer
kon ontwikkelen bij mijn werkgever.
Deze werkgever, die met man en
macht probeerde de kwaliteit van
zorg te waarborgen voor steeds
krappere tarieven en daarnaast
zijn stinkende best deed om zijn
werknemers met plezier te laten
werken.

Deze betrokkenheid en gedrevenheid is kenmerkend voor de
jeugdzorgwerkers, heel schrijnend dat ze nu voor het eerst
hun werk neerleggen, en wat mij
betreft terecht!

Op dit moment werk ik als medewerker sociaal wijkteam voor
de gemeente s-Hertogenbosch.
En ik hoop dat ik, met mijn praktijkervaring, mijn steentje kan
bijdragen aan het verbeteren van
de toeleiding naar de jeugdzorg.

Felicitaties aan Vorstenbosch
Jan Prinsen, SP Maatschappelijke Zaken
De SP afdeling Bernheze feliciteert de gemeenschap van Vorstenbosch met
de opening van de nieuwe Stuik. Een lang proces is tot een mooi einde gekomen. De bestaande gymzaal, die meer dan 40 jaar oud was, behoort tot het
verleden. In plaats daarvan kwam een nieuwe zaal vast aan gemeenschapshuis De Stuik te zitten. Hierdoor kan Vorstenbosch prima vooruit. Het verstrekt de samenhang in de gemeenschap en versterkt de leefbaarheid. MFA
De Stuik is nu geschikt voor veel activiteiten zowel overdag als ’s-avonds.
MFA De Stuik
Om de leefbaarheid te versterken in kleine kernen zijn Multi-Functionele Accommodaties
(MFA’s) onmisbaar. Op één plek
vinden veel ontmoetingen plaats
met allerlei verschillende doelstellingen. Kinderen krijgen er
de wekelijkse gymlessen en ouderen ontmoeten elkaar voor
gezelligheid en een bakje koffie.
In de avonduren kunnen gym-

en sportclubs er terecht, maar
ook gezelligheidsverenigingen,
kaartclubs en biljarters. Tijdens
grote evenementen als kermis en
carnaval is een gemeenschapshuis een prima locatie om samen
te zijn en het gezellig te maken.
De nieuwe Stuik voldoet aan al
die wensen uit de samenleving.
Een grote investering, die voor
jaren de leefbaarheid versterkt
in Vorstenbosch. Door de prima

financiële positie (weinig schulden en sluitende begrotingen)
van Bernheze, is het mogelijk om
in alle kernen gewenste voorzieningen te realiseren. De Stuik is
daar een mooi voorbeeld van. De
SP afdeling Bernheze wil daarom
de gemeenschap van Vorstenbosch van harte feliciteren met
de opening van dit prachtige gebouw. We komen er graag een
keer op de koffie.

Jan: ‘Op één plek vinden veel ontmoetingen plaats’

Heesch-West, nog niet zo best
Ruim 1.300 mensen zijn in de
pen geklommen om aan de gemeenteraden van de gemeenten ‘s-Hertogenbosch, Oss
en Bernheze kenbaar te maken dat ze niet blij zijn met de
plannen voor bedrijventerrein
Heesch-West.
Ook bij de inspreekavonden
klonken duidelijke woorden van
afkeer. Een duidelijk signaal waar
wij niet aan voorbijgaan. De kritiek is op een belangrijk aantal
punten ook terecht. Dat begon
met het te laat en niet volledig
informeren over de ontwikkelingen. Inhoudelijk is er ook het
nodige op aan te merken. Zware
industrie met alle aan- en afvoer
hoort wat ons betreft ook niet

zo dicht bij de kernen. Een structurele verkeersoverlast ligt zeker
op de loer.
Ook verdozing van het landschap, zoals die nu ingetekend
staat, verdient wat ons betreft
niet de schoonheidsprijs. Veel
kan en moet nog anders en
vooral beter. Er is nog volop
ruimte op bestaande bedrijventerreinen.
Ook de torenhoge windmolens
hebben onze aandacht. Er is teveel onduidelijkheid wat er nu
wel of niet komt en wie daar nog
over gaat. Wij blijven dit dossier
alert volgen en vinden dat er alles aan moet worden gedaan om
de leefbaarheid in onze dorpskernen overeind te houden.

Mathieu Bosch,
raadslid D66Bernheze
bernheze.d66.nl

INFORMATIE VOOR DE KERNEN
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Zaaien in plaats van maaien
Esther van Voorden, commissielid Progressief Bernheze
Op de bijeenkomst ‘Onderhoud bermen’ leerden wij dat er ruim 900 kilometer berm ligt in ons buitengebied. Hoewel een berm, een strook grond langs een weg, voor de meeste mensen weinig boeiend is,
zie ik mogelijkheden. De berm wordt vaak slechts gezien als verkeers- of wegenbouwkundig gegeven,
maar zo’n enorm aantal meters grond biedt kansen.
De gemeente is gelukkig al mooi
begonnen met bloeiende bermen
inzaaien en mensen hiervoor
warm te laten lopen. De tijd van
klakkeloos maaien is gelukkig
voorbij. We weten inmiddels dat
de bijen- en insectenpopulaties
drastisch afnemen en wellicht wil
niet iedereen deze diertjes binnen, ze vormen wel de basis van
een heel ecosysteem waarbinnen
ze eten, gegeten worden en zorgen voor bestuiving zonder welk

ons landschap en voedselketen
erg schraal zullen worden.
Ook vogels, egels en andere
zoogdieren leven van en in de
berm. We zouden deze dus kunnen gaan zien als verbinding of
omlijsting van de overheersende
monotone cultuur van gras en
maisplanten.
September is een mooie zaaimaand. De kleine investering die

gedaan wordt in zaad, kruidenen bloemenmengsels kan zich
eenvoudig en gratis verveelvoudigen.
Wellicht een idee om met scholen en liefhebbers zaad te winnen
voor komende jaren op andere
locaties en zodoende een hoop
te weten te komen over hoe de
natuur op een postzegel zo mooi
kan werken én de biodiversiteit
kan vergroten. Wat blijft het toch
een mooi woord!

De vrijwilliger

Ik heb er al meer over geschreven, maar ook de Bernhezer
maatschappij kan niet draaien
zonder ‘de vrijwilliger’. Het is
dan ook jammer om steeds vaker
te horen, dat het voor veel organisaties steeds lastiger wordt om
vrijwilligers voor de verschillende
functies te vinden. Net als in de
werkomgeving is het goed om
ook weer voldoende aanwas te
hebben omdat mensen nu eenmaal ook een keer iets anders
willen doen. Ook voor vrijwilligerswerk geldt dat vele handen
licht werk maken. En omdat het

steeds lastiger wordt om vrijwilligers te vinden, komt het vele
werk uit steeds minder handen.
Ik spreek uit ervaring: vrijwilligerswerk in de breedste vorm
geeft zoveel voldoening! Je komt
met verschillende mensen van
allerlei pluimage in contact, er
ontstaan zomaar nieuwe vriendschappen en teamgevoelens. En,
je kunt lief en leed delen. Dat
kwam ook afgelopen week in
mijn omgeving weer naar voren. We hebben zeer verdrietig
afscheid moeten nemen van
een zeer gewaardeerd lid van
Avesteyn. Ondanks deze droevige gebeurtenis is het toch mooi
om te zien hoe het groot aantal
vrijwilligers dit in grote saamhorigheid verwerkt.

KLASSE! is geschreven en uitgevoerd door Marian Janssende Goede. Daarmee onderscheidt KLASSE! vier doelgroepen
(profielen) binnen de groep autochtone laaggeletterden. Wat wil
deze doelgroep bereiken of leren? Deze cursussen noemen we
camouflagecursussen. Ze dienen als ‘opstapje’ naar een cursus
basisvaardigheden. De methode KLASSE! is gebaseerd op het idee
dat we mensen alleen kunnen bereiken als we hen aanspreken op
een manier die bij hen past. We duiken in de belevingswereld van
de vier doelgroepen, NTI’ers.

Elly
Al die tijd ben ik er voor anderen geweest, nu ben ik aan de beurt.
“Ik wil inzicht hebben in onze maandelijkse uitgaven en ik wil
mensen leren kennen via Facebook.”

Laten we elkaar dus helpen om
de vele vrijwilligers vacatures ingevuld te krijgen.
CDA Bernheze:
Altijd in de buurt!

Afgelopen week was er een bijeenkomst om samen na te denken over verbeteringen aan wegen en bermen in het buitengebied. Aanleiding was een
voorstel van Politieke Partij Blanco om daar een aantal structurele verbeteringen in aan te brengen. Kapotte wegranden, diepe kuilen in de berm, de
veiligheid op diverse wegen laat nog wel wat te wensen over.

Een betere oplossing is het aanbrengen van grasbeton stroken.
Deze halfopen ‘vluchtstrook’ is
slijtvaster en zorgt voor veel minder overlast.

Laaggeletterdheid is al jarenlang een probleem. Het aantal
Nederlanders dat moeite heeft met basisvaardigheden
neemt onverminderd toe. Het gaat om taal, rekenen en
digitale vaardigheden. Mensen die laaggeletterd zijn blijven
liever buiten beeld. De kansrijke methode KLASSE! zet in
op camouflagecursussen. Deze methode brengt duidelijk de
verschillende laaggeletterden in beeld.

Gerard
Wij willen zichtbaar worden in onze omgeving. “In mijn werk krijg
ik steeds kansen die ik moet laten lopen, dat wil ik niet meer.”
“Ik wil meepraten over wat anderen lezen.”

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

worden door auto’s of vrachtwagens. Ook zijn de wegen vaak
niet berekend op de steeds breder wordende landbouwvoertuigen.

Camouflagecursussen

Wesley
Met onze mogelijkheden bouwen aan de toekomst. “Ik wil een
eigen bedrijf beginnen.” of “Ik wil voor mijn werk een certificaat of
diploma halen.”

Gevaarlijke bermen

Samen met beleidsmedewerkers
van de gemeente hebben we
daarom vorige week gesproken
over het huidige beleid. Daarbij
worden bermen vaak met menggranulaat (gebroken puin) opgevuld.
Dat blijkt vaak maar kort te werken en zorgt bovendien voor vervelende stofwolken voor fietsers
en wandelaars die gepasseerd

Column Laaggeletterdheid

Fatima
Wij spreken Nederlands en kunnen een gesprek voeren en
discussieren in het Nederlands. “Ik wil een leuke baan en ik wil
mijn kinderen voorlezen.”

Erwin van Kessel, raadslid CDA Bernheze
De vrijwilliger, volgens de Dikke
van Dale ‘iemand die zich vrijwillig meldt voor iets’. In mijn
ogen doet de ‘Dikke van Dale’
deze mensen enorm tekort.
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Volgende stap is kijken welke
wegen hiervoor in aanmerking
komen. Wij denken daarbij aan
de wegen die zowel voor fietsers
als ander verkeer een doorgaande route vormen.
Het is zeker niet de bedoeling om
alle wegen in het buitengebied
te verbreden, maar alleen daar
waar het de verkeersveiligheid
ten goede komt.

Ik ben die Elly, want als ik over haar lees merk ik veel
overeenkomsten met mezelf...
Het zou fijn zijn als alle instanties en groepen vrijwilligers die met
deze mensen werken dit samen doen. Zo kunnen ze geholpen
worden en zich inschrijven voor
een cursus. Wil je iets bereiken?
Stap over die dempel heen en ga
ervoor!
Wil je meer over dit onderwerp
weten bel dan 088-3742525 of
ga naar www.ons -welzijn.nl.
Kijk ook eens op
www.ikwildatleren.nl.
Groet, Annie Jacobs

BEZORGING
DeMooiBernhezeKrant
op woensdag én donderdag

Boek & Babbel september 2019
BERNHEZE - Désirée de Rooij, bibliothecaris in bibliotheek Heesch,
nodigt je weer uit voor de Boek & Babbel bijeenkomsten in september.
In een ongedwongen sfeer vertelt zij over de nieuw binnengekomen romans
en informatieve boeken van de laatste maanden in de bibliotheken van Bernheze. Aanmelden voor Boek & Babbel is niet nodig; je kunt gewoon aan de
leestafel aanschuiven.
De data en tijden in september zijn:
Bibliotheek Heesch
Donderdag 19 september - 14.45 tot 15.30 uur.

Bibliotheek Heeswijk-Dinther
Vrijdag 20 september - 11.00 tot 11.45 uur.

BERNHEZE - Bij deze attenderen wij je erop dat
DeMooiBernhezeKrant op woensdag én op donderdag bezorgd
kan worden door onze bezorgers.
Ligt DeMooiBernhezeKrant op vrijdagochtend niet in je
brievenbus? Neem dan contact met ons op via 0412-795170 of
info@demooibernhezekrant.nl.
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Omdat jij het beste wilt voor je bedrijf,
willen wij het beste voor jou

Als ondernemer heb je je zaakjes graag goed voor elkaar. Want bij het runnen van een bedrijf, groot of klein, komt nogal wat kijken. Ondernemers kiezen voor hun vak, hun
expertise; dat is wat hen drijft. Maar natuurlijk wil je ook de zakelijke kant op orde hebben. Dan is het fijn als je je financiën, belastingen, salarisadministratie en alles wat
er nog meer bijkomt, met een gerust hart kunt overlaten aan specialisten in dit vakgebied. Van Soest & Partners is zo’n specialist. Al ruim veertig jaar zijn wij die vertrouwde
partner die voor jou en je bedrijf de zakelijke puntjes op de i zet. Een geruststellende gedachte. Doe jij waar jij goed in bent, doen wij de rest.
PERSONEEL
Heb je personeel of overweeg je personeel in dienst te nemen? Dan zijn
er nogal wat zaken waar je rekening mee moet houden. Wij bieden ondersteuning bij loonadministraties en loonbelastingen, maar adviseren je
ook over zaken als CAO, bedrijfsvereniging, het soort arbeidsovereenkomst dat je gaat afsluiten, arbeidsreglementen, ontslagprocedures, sociale voorzieningen, het aanmelden bij een pensioenfonds, arbodienst en
ziekengeldverzekering. En we helpen je bij het opzetten of bijhouden van
je personeelsadministratie. De medewerkers van onze speciale loonafdeling blijven continu op de hoogte van alle recente personeelsontwikkelingen; met hun kennis, ervaring en expertise staan zij graag voor je klaar.
ONTZORGEN
Ontzorgen, dat is waar wij voor staan. Of het nu gaat om de complete
financiële administratie, het samenstellen van de jaarstukken of het opstellen van de fiscale aangifte: wij zorgen dat jij er geen omkijken naar
hebt. Bij ons krijg je dat stukje persoonlijke aandacht dat jij en je bedrijf
verdienen. Want zoals jij achter jouw bedrijf staat, staan wij achter het
onze. We zijn er voor onze klant. Samen met onze partners hebben we
alle expertise in huis die nodig is, ook bij ingewikkelde of gecompliceerde
vraagstukken. Als specialist, als sparringpartner en coach, maar vooral als
accountantskantoor met een breed en compleet aanbod in professionele
dienstverlening.
VRAGEN?
Kom gerust eens bij ons langs of maak een vrijblijvende afspraak. Met
een kop koffie erbij bekijken we graag wat we voor je kunnen betekenen.
Voel je welkom!

Chris-Stan van Daal en Frank Hanegraaf

Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Ad Ploegmakers

Heesch - Cereslaan 4 - Heeswijk-Dinther - Plein 1969 1a
0412- 459000 - info@soestacc.com
www.soestacc.com
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HaDee in het park op zondag 15 september
op terrein Raadhuisstraat
‘Niet moeilijk, hoogdravend, commercieel of over de top, maar gewoon chill’
“Vorig jaar was de eerste editie
van HaDee in het Park een groot
succes, dus het is logisch dat er
nu een tweede editie komt”,
zegt Job Kil. “Heeswijk-Dinther
heeft diverse mooie groene
plekjes waar we dit evenement
kunnen houden. De organisatie
heeft daarom dit jaar weer voor
een andere mooie locatie gekozen”, vult Jet van Gerwen aan.

Chillen met familie,
vrienden, buren,
kennissen of alleen

Vorig jaar was de eerste editie van HaDee in het park

Doelstelling is om met zoveel
poespas als je zelf voor ogen
hebt, een middag te gaan chillen
met je familie, vrienden, buren,
kennissen of alleen. “Bijna alles
kan en mag. We willen gewoon
een ruimte bieden waar iedereen
elkaar kan ontmoeten om aansluitend te doen waar hij of zij
zin in heeft. Het maakt niet uit
of mensen spelletjes willen doen,
lezen, buurten, slapen of naar
muziek luisteren. Het is voor alles
en iedereen. Niet moeilijk, hoogdravend, commercieel of over de
top, maar gewoon chill”, vertellen Jet en Job.

Zij hebben samen met Jeroen van
den Broek, Eric van de Veerdonk,
Paul Bouwman en Ardith Manders de organisatie voor hun rekening genomen. Ze bieden van
alles aan, maar het staat iedereen
vrij om er wel of niet iets mee te
doen.
“We gaan een HaDee park
creëren waarbij we zelfs bomen
‘planten’. We zetten een tent en
plaatsen wat picknicktafels. Voor
kinderen komt de auto van vorig
jaar weer terug, die zij kunnen
‘versieren’ met krijtbordverf. Mits
ze zin hebben, dan. Niet strak georganiseerd of geregisseerd.”
Er is een lekker (speciaal) biertje
te verkrijgen, andere drankjes en
iets te eten met afwisselend muziek van Verdraaid Vinyl en Vinyl
45. “Er is wel iets te doen, maar
in welke mate je daarin mee gaat
is aan de bezoekers zelf”, zeggen Jet en Job. Dan uitnodigend:
“Kom gewoon allemaal lekker
een middagje relaxen bij Hadee
in het park.” De toegang is gratis.
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Theateravond compleet
met heerlijk diner vooraf

Een vreemde taal leren?

NISTELRODE – Een avond uit bij CC Nesterlé begint bij het tegenovergelegen Eetcafé ’t Pumpke. Met
het DINER + THEATERARRANGEMENT ontvang je een driegangenmenu en theaterticket (ter waarde van
€ 12,50) voor slechts € 32,50 per persoon.
De eerste voorstelling die bij Eetcafé ’t Pumpke op het theatermenu staat is ‘Door de Wind’ met
Karsten Kroon en Alice Rientjes.
Op 28 september geeft oud-wielrenner Kroon een kijkje in de ziel
van een topsporter. ‘Door de
wind’ gaat over vechten voor je
plek in het peloton en in je bestaan. Over ADHD en de onterechte labeling bij kinderen,
burn-out en de relatie met je ouders.
De overwinningen, strijd, humor
tussen de renners en de verhalen
tussen het koersen door. Wat gaf
hem de kracht om door te gaan
waar een ander allang gestopt
was? Sport en muziek zijn twee
grote pijlers in zijn leven. Daarom
wordt er bij zijn verhaal live gezongen door Alice. Met haar diepe, gelaagde stem zingt ze recht
je hart binnen.
Reacties uit het publiek: “Hier
heeft iedereen wat aan, prachtig”. “Een inspirerende voorstelling waarmee iedereen aan het
denken wordt gezet. Alice heeft

OSS - In een klassikale omgeving
met ervaren (native speaker)
docenten een vreemde taal
leren? Dat kan bij Volksuniversiteit Oss.
Welke taal wil jij leren?
Engels, Italiaans, Grieks,
Japans, Spaans, Frans, Latijn,
Russisch, Duits, Pools,
Arabisch, Indonesisch,
Portugees, Turks, Hongaars

een prachtige stem en
een mooie afwisseling
boeiende verhaal van
Een stuk over topsport
serieuze ondertoon”.

dit geeft
met het
Karsten.
met een

Tickets zijn verkrijgbaar via
www.nesterle.nl. Het DINER+
THEATERARRANGEMENT is te
reserveren via
info@eetcafetpumpke.nl.

Kaartjes winnen!
Vraag: In welk jaar won Karsten Kroon
de achtste etappe van de Tour de France?
Mail je antwoord naar info@nesterle.nl en maak kans op twee gra-

De lessen worden op drie verschillende locaties gegeven, in
Oss, Berghem én Uden, zowel
overdag als ’s avonds. De talenlessen worden op verschillende
niveaus aangeboden, in overleg
met een docent kan het instapniveau worden bepaald. Tussendoor overstappen naar een
hoger of lager niveau is ook mogelijk.
Meer nadruk op het spreken
van een taal gebeurt in de speciale conversatietrainingen van
24 weken (75 minuten per les).
Deze worden aangeboden in de
talen Engels, Spaans, Italiaans en
Frans.
Snel Spaans, Duits of Italiaans leren? Dat kan met de snelcursus
van 18 weken (2 uur per les).
De lessen worden gegeven aan
de hand van een (werk)boek en
de docenten vullen dit aan met

eigen lesmateriaal. Bij iedere taal
is er aandacht voor de grammatica, het lezen en schijven én het
spreken, hierdoor leert men de
taal ook écht meteen te gebruiken.

Hierdoor leert men
de taal ook echt
te gebruiken
Informatie avond: woensdag 18
september 19.00 tot 21.00 uur.
Locatie: Volksuniversiteit Oss,
Kruisstraat 94 in Oss.
Talen: Pools, Grieks, Russisch,
Hongaars, Indonesisch, Latijn,
Arabisch, Turks, Japans en Portugees.
Meer informatie en inschrijven
via: www.volksuniversiteitoss.nl
of mail
info@volksuniversiteitoss.nl
of bel 0412-638060.
Tijdens kantooruren (maandag,
dinsdag en donderdag van 9.00
tot 17.00 uur en woensdag en
vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur)
kun je ook altijd even binnen lopen bij Volksuniversiteit Oss aan
de Kruisstraat 94 in Oss.
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Auto & Motor
ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Wij halen het beste
uit uw motor!
ud
Onderheon
Band
Schade es
Accessoniring
Chip turatuur
Testappa

Spierings Motorservice
Graafsebaan 29A Heesch
0412 45 23 49
www.motortuning.nl

NIEUWS

Zet je mobiel
op niet storen
Niet gestoord worden tijdens
het autorijden? Je telefoon
heeft standaard een ‘niet
storen’-functie. En die stel je
heel makkelijk in. Bekijk de 4
stappen.
‘Niet storen’ voor Android
Als je je Android-telefoon instelt op ‘niet storen’ dan krijg
je geen meldingen van mails,
appjes en oproepen op je telefoon. Wat je wel of/niet te
zien/horen krijgt, kun je naar
eigen wens instellen.
- Swipe van boven naar beneden om het snelmenu te
openen.
- Je ziet nu de ronde ‘niet storen’-pictogram. Zie je hem
niet, swipe het snelmenu
verder naar beneden.
- Tik op ‘niet storen’ om de
functie te activeren.
- Je kunt de app instellen naar
jouw voorkeuren als je het
icoontje langer aanraakt.
Tip! Laat je telefoon automatisch antwoorden met
een bericht: Ik zit in de auto!
Bel zo terug.
‘Niet storen’ voor iPhone
Als je je iPhone instelt op ‘niet
storen’ dan krijg je geen meldingen van mails, appjes en
oproepen op je telefoon. Handig is dat ‘niet storen’ automatisch aan kan gaan als je
sneller dan 20 km/u beweegt.
- Ga naar ‘instellingen’.
- Tik op ‘niet storen’ om de
functie aan te zetten.
- Scroll verder naar beneden
voor persoonlijke voorkeuren.
- Zet ‘niet storen tijdens autorijden’ op automatisch en
stel een automatisch antwoord in: Ik zit in de auto!
Bel zo terug. Deze optie
werkt alleen met iMessage.

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

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
rood
2007auto’s
€ 2500,- en Renault
Twingo
1.2 Air
2008
•Citroën
In- C1
en1.0-12V,
Verkoop
van
lichte
bedrijfsauto’s
C1 1.0-12V,
•Citroen
Wielen
engrijsbanden2007 € 2950,- Volkswagen Up Bleumotion Sportive 2012
Citroen C3 Picasso 1.6 VTi

2010

Citroen C4 Coupe 2.0-16V VTS

2005

€ 4499,€ 5950,-

€ 5950,-

Een greep uit voorraad
Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart 2003
Citroen
C4 1.4-16V
Prestige
2006
Audi
A4 blauw
Metalic
div. opties
2001
Citroën C5 br.1.8 grijs met.
2004
Citroen C4 Picasso panoramadak 2009
Citroen Xsara picasso blauw met. 2003
2 Hyundai
CV 6 blauw
(belastingvrij)
1971
Atos
78 Dkm Airco
2006
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.
2004
Hyundai
Santa-Fe
2005
Citroen
Xara
Coupé2.0i-16V
1999
Daihatsu Yong yrv zwart
2002
Mercedes A140 long Elegance
2005
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met. 2001
Fiat
Scudo
combi,
8 pers. ex btw
1997
Nissan
Note
1.4 81Dkm
2012
Ford Focus stationcar, 16 16v
2002
Peugeot
307
1.4-16V
5
drs
2007
Ford Focus stationcar, zwart
2002
Ford
Ka Clio meeneemprijs
1998
Renault
1.2-16V
2009
Ford Transit connect, ex btw
2004
Renault Tucson
Megane2.0
Scenic
bull enMEENEEMPRIJS
side bars 2005
Hyundai

€ 2950,-

€ 4.950,2250,€€4.750,€ 3.950,€ 6999,€ 3.900,€€4.950,2750,€ 4.950,2999,€€1.500,€ 2.750,€ 3499,€ 1.999,€€1.999,8950,€ 3.499,€
3450,€ 2.750,€€ 3950,650,€ 3.250,999,€€7.750,-

Cabriolet

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje

Peugeot
CC 2.0-16V
Zwart
Mazda 2206
automaat,
28dkm

1987 € 8.250,-

2002
2005 € €3450,6.450,-

Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties 2002 € 3.800,2005 € 3750,Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat 1991 € 2.950,Mercedes 250 TD autom.youngtimer 1996 € 5.950,Peugeot 307 hdi break
2007 € 7.600,Bedrijfswagens
Peugeot 206 exclusief
CC cabrioBTW
2006 € 6.950,Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk 1994 € 750,Citroen
Berlingo 1.6 HDI
2009 € 4499,Renault Laguna break 1.6 16v 2000 € 1.450,Renault
Megane
Scenic
lgp, g3 2012
1999 € €6999,1.499,Ford
Transit
300s 2.2
TDCi 84DKm
Renault Twingo grijs metalic
2003 € 2.750,Peugeot
Partner
1.6
HDI
Long
2009
€
3450,Rover 25 5-drs bl., metalic
2002 € 2.999,Volkswagen
Kever
belastingvrij
2.750,Peugeot
Partner
1.6 HDI
2013 € €4450,VW Golf Cabrio lmv
1995 € 2.500,-

Peugeot 206 CC 2.0-16V

Renault Kangoo 1.5 dci 133DKm 2013

€ 5750,-

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
S O L U T I O N
Sticker réparateur.indd 1

É C O N O M I Q U E

-

Q U A L I T É

E T

S É C U R I T É
23/09/09 10:12

Tramstraat 18 - 5388 GG Nistelrode - (0412) 61 20 76 - info@autobedrijflangens.nl

SCHADEHERSTEL

Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service
• Audi A1 1.2, TSI, S-line navi,
clima, 17 inch, PDC enz, 2104

• Opel Vivaro 2.0 CDTI L2H1, 125.000 km, airco
3-pers., 2011

• Audi SQ5 313 PK! Camera, leder/alcantara,
zwenkbare trekhaak, 20 inch, enz.! 2014

• Peugeot 208 1,2i, GT-line, navi, camera, leder,
privacy glass, stoelverwarming, enz., 2016
• Renault Megane 1.6i,16V, dynamique, navi, PDC,
enz., 165.000 km, 2010

• Ford Focus Station navi, PDC, afn. trekhaak,
119.000 km, 2012
• Honda Insight 1.3i, hybride, navi,
airco, afn.trekhaak, 2009
verkocht
• Nissan Qashqai + 2.0i, 140 PK, tekna, navi,
camera 360, climatronic, panoramadak,
komt binnen
cruisecontrol, 2011
• Nissan Qashqai + 2.0i, 140 PK, I-way, navi,
camera 360, climatronic, panoramadak,
cruisecontrol, 2012

• Skoda Rapid 1.2 Tsi 105 PK,
PDC, navi, Cruise-Control 2015
• Volvo V50 1.6 ED Summum, leder, navi, PDC,
dakrail, enz. 151.000 km, 2011
• VW Polo 1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen +
spiegels, 239.000 km, 2006
• VW Touran 1.4 TSI navi, camera trekhaak,
stoelverwarming 2011

www.autobedrijflangens.nl

Onze service
Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
Fiat
zeer
40.00titanium,
km airco .......... 2007
Ford500
Fiesta
1.0apart
Ecoboost,
Fiat Panda 4200 km. ................................ 2009
vol opties
2016
Ford Fiesta 1.3i 51 kW ............................. 2004
Ford Focus
Focus 1.0
Ecoboost,
titanium,
Ford
C-Max
1.8i 16V
Ghia 55000km ..2006
71.000
km 1.4 16V 5-drs. .......................2014
Ford
Fusion
2006
Honda
1.4airco,
16V 5-drs.
automaat .........2005
Nissan Civic
Note 1.4
trekhaak
2008
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat ....... 2001
Opel Astra station, 1.0 turbo edition,
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km. ................ 2003
zonnedak,
km
2016
Mini
Cooper66.000
.............................................
2007
OpelCooper
Insignia1.6
2.0,16V
CDTi
sports, tourer 2015
Mini
.................................
2008
Opel
10.000
km19.000
........................
2005
Opel Agila
Mokka1.0X 1.4,
turbo,
km,
Opel
Agila
1.2 16V airco 70.00 km. ..........2018
2005
airco,
navigatie
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs... 2002
Peugeot
3081.2
1.65-drs
VTi airco,
trekhaak
Opel
Corsa
20.000
km. airco ....2010
2010
Opel
Omega
141.000
km. airco .. 1999
Peugeot
20082.0i
1.2 aut.
allure,
panoramadak,
Opel
1998
navi,Vectra
33.0001.6
km16V .................................2016
Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006

Opel Zafira
2.0Tce,
DTHairco,
.................................
2003
Renault
Clio 1.2
lichtmetalen
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km. ...... 2002
velgen, 97.000 km
2009
Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005
Renault
Scenic
Tce,.........................
bose
PeugeotGrand
206 2.0
16V1.2
GTI
2001
uitvoering
vol1.4i
opties!
kmkm. ............
2017
Peugeot 206
16V44.000
85.000
2006
Renault
1.2 16V
Tce, quiksilver
23.000 km,55.000km ..2004
PeugeotMegane
206 cc 1.6
Peugeot
206 rally car
..2004
bose uitvoering,
vol20i
leer16v heel apart en snel
2016
PeugeotModus
306 Break
1.6 ............................
1999
Renault
1.2, 87.000
km
2009
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km. ..... 2006
Volkswagen
2.0 TDI
highline 2003
Renault ClioPassat
1.6 16V
aircovariant
........................
111.000
Seat
Ibizakm1.4 16V Sensation 49.000 km2016
... 2006
Suzuki Jimny 4+4 ................................... 2000

Wordt
Suzukiverwacht:
Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010
Opel
Grandland
X 1.2,
turbo,km.
innovation,
Toyota
Aygo airco
20.000
.................. 2008
Volkswagen
Golfkm
cabriolet 85 kW 2.0 aut2019
...1994
automaat, 9.000
Volvo XC70 d5 automaat .......................... 2005

Toyota
1.5, aspiration,
km .........
2017
MotorYaris
Yahama
XJR 1300 18.000
grijs zwart
2003

www.autobedrijf-timmermans.nl --www.autoscout24.nl
www.autobedrijf-timmermans.nl
www.autotrack.nl--www.trekhaken.nl
www.trekhaken.nl

* Goede kwaliteit
* Diverse maten en soorten
aanhangwagens leverbaar
* Prima inruilmogelijkheden
* Ruime openingstijden
* Ruime keus en
onafhankelijk advies
* Snelle service van
o.a. reparatie
Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther
0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com
www.chrisvanvelzenaanhangwagens.com

26

Woensdag 11 september 2019

AAN HET WERK
BEN JIJ 13 JAAR OF OUDER?
Wij zijn met spoed op zoek naar

Extra
zakcen
bijverd tje
ienen!

huishoudelijke hulpen

die ons team komen versterken.
Kan jij goed zelfstandig werken?
Ben je representatief en heb je ervaring
als huishoudelijke hulp?
Wil je graag je eigen uren en dagen
kunnen inplannen?
Neem dan contact op via onze website www.hd-hh.nl
of bel naar 06-30463741.
Wij zijn werkzaam in héél Bernheze en de omliggende dorpen.
Graaf Wernerstraat 20 - Heeswijk Dinther - www.hd-hh.nl

We zijn op zoek naar

EEN BEZORGER
Per direct
HEESCH – Ongeveer 290 adressen

Broekhoek, Tillardhof, Brede Akker, Moerbosch, Stockhekken,
Oliemeulen, Krabbenhoek, Cruijsberg, Dijnakker, Paasakkers,
Hekkesteeg en gedeelte Bosschebaan.

EEN INVALKRACHT
voor onderstaande wijk

Woensdag 2 oktober
HEESCH – Ongeveer 285 kranten

De Eg, De Gaffel, De Ploeg, De Rijf, De Sikkel, De Wisboom,
De Zeis, De Zicht en Landerstraat.

INTERESSE?

Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of
bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi.
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Dodenakker op ‘t Retsel:

tentoonstelling vondsten uit 2009 op Industrieterrein ‘t Retsel

HEESWIJK-DINTHER - In 2009 zijn er archeologische opgravingen
verricht op het industrieterrein ‘t Retsel in Dinther. Deze zijn uitgevoerd door het Amsterdam archeologisch centrum (AAC) ofwel Diachron. Dit is gebeurd nadat er in 2005 door Archol bijvoorbeeld een
archeologisch veldonderzoek is verricht, waarbij proefsleuven zijn
gegraven. Daarbij is zoveel interessant materiaal gevonden dat men
besloot een definitieve archeologische opgraving te verrichten. Dat
was nodig om de archeologische vondsten veilig te stellen want de
verwachting was dat die bij het realiseren van het bedrijventerrein
verloren zouden gaan.
Tijdens deze opgravingen kreeg
het publiek ook de gelegenheid
het gebied te bezoeken en de
vondsten te bekijken. Het opgegraven materiaal bestond uit
verschillende soorten aardewerk,
bouwkeramiek, glas, metalen
voorwerpen, slakmateriaal, crematieresten, dierlijk botmateriaal, hout, houtskool en archeologisch plantkundig materiaal.
Men kwam tot de conclusie dat
er op ‘t Retsel in de tweede helft
van de midden-ijzertijd (vierde
eeuw voor Christus) een nederzetting heeft gelegen met een
woonstalboerderij en meerdere
putten. In de late ijzertijd tot de
midden-romeinse tijd (vanaf de
derde eeuw vóór tot de derde
eeuw na Christus) is er waarschijnlijk een plaats voor een
openbare godenverering en zeker een begraafplaats geweest.
Er zijn ongeveer dertig grafkuilen
en vijftig grafmonumenten uit
die periode gevonden.

Bron: Wojstapkroniek nr. 4-2013
door J. van Gemert.
Helaas zijn al deze vondsten,
zoals meestal gebruikelijk, afgevoerd naar het Provinciaal depot
aan de Waterstraat in ‘s-Hertogenbosch. Wij bieden nu onze
inwoners de mogelijkheid om enkele van die vondsten te bezichtigen in onze heemkamer aan de
Raadhuisstraat 21a. Tevens kun
je dan ook de andere vondsten
bekijken zoals die van Ten Wijer, opgegraven in eigen beheer
in 1982. Ook zal dan een diapresentatie van deze en andere
vondsten worden vertoond. Dit
is mogelijk op zaterdag 14 september van 10.00 tot 16.00 uur
en op zaterdag 12 oktober van
10.00 tot 16.00 uur.
Daarnaast is bezichtiging mogelijk gedurende de wekelijkse
openstelling op de woensdagen
van 14.00 tot 16.00 uur.
www.dewojstap.nl

Berne-Anders activiteit:
‘Mijn lot, mijn vechtlust’
Voorstelling door Nasrin Hamidi
Gevraagd

MEDEWERKER VARKENSHOUDERIJ M/V
Voor ons zeugen met speenbiggen bedrijf zijn wij op zoek naar een
medewerker die gedreven is en van aanpakken houdt.

HEESWIJK-DINTHER - De Afghaanse vluchtelinge Nasrin Hamidi
vertelt in deze voorstelling haar levensverhaal. Het is het verhaal
van haar zoektocht naar de vrijheid, voor haar en voor haar kinderen. Het was haar lot te moeten vluchten uit Afghanistan voor de
oorlog en voor het geweld. Haar vechtlust verhaalt over de kracht en
overlevingsdrang van mensen op de vlucht. Ze laat zien hoe ze haar
leven uiteindelijk weer oppakt.

Wij vragen:
* Ervaring in de sector heeft onze voorkeur maar motivatie
en zin om nieuwe dingen te leren is belangrijker
* Je weet van aanpakken en hebt verantwoordelijkheidsgevoel
* Bereid om zo af en toe weekenddiensten te draaien
Wij bieden:
* Een afwisselende en uitdagende functie met een passend loon
volgens de cao dierhouderij
* Doorgroeimogelijkheden
* Fulltime/deeltijd, uren in overleg
Lijkt je dit wat en heb je zin in een nieuwe uitdaging
neem dan contact op met Paul van der Velden.
Molenweg 4 Vorstenbosch
info@vanderveldenagro.nl - of 06-51751837

Nasrin Hamidi

In 1997 is zij samen met haar
drie kinderen naar Nederland
gevlucht. Later kwam ook haar
man naar Nederland en het
gezin was compleet. Ze vond
schrijven de beste manier om het
vluchten en het verlies van haar
land te kunnen verwerken.
“Als ik mijn gedichten er
gens
voordraag, merk ik dat ik niet

alleen mijn stille pijn tot een
geschreeuw breng, maar dat
ook heel veel vluchtelingen zich
herkennen in dit verhaal”, zegt
Nasrin. Nasrin Hamidi heeft in
Kazachstan filosofie gestudeerd
en in Afghanistan als docente
gewerkt. Op vrijwillige basis gaf
zij les over vrouwenrechten om
onder andere prostituees de mogelijkheid te bieden een ander
leven te beginnen. In de voorstelling zorgt haar zoon Hermes
voor een muzikale omlijsting.
Regie en productie zijn in handen van Jan Grosfeld. De voorstelling vindt plaats op woensdag 18 september om 20.00 uur
in de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther. De entree bedraagt
€ 10,-. Aanmelden voor kaarten
is noodzakelijk. Dit kan door een
mail te sturen naar
berne-anders@abdijvanberne.nl.
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Knutsel een
fantasievoertuig!

BERNHEZE - De voorstelling
Alice in Wonderland (4+) speelt
op 9 oktober in CC De Pas in
Heesch. De voorstelling is gebaseerd op de klassieker van Lewis
Carroll en sluit aan bij het thema
van de kinderboekenweek 2019:
Reizen. Alice reist door haar
fantasie en door het konijnenhol
naar Wonderland.
De bibliotheek mag twee vrijkaartjes weggeven voor deze
voorstelling. Wie deze kaartjes
wil winnen moet daar natuurlijk wel wat voor doen! Daarom
kunnen kinderen van 4 tot en
met 10 jaar op vrijdagmiddag
20 september van 14.30 tot
16.00 uur een fantasievoertuig
knutselen in de bibliotheken van
Bernheze. Er is in de bibliotheek
(beperkt) knutselmateriaal aanwezig, maar kinderen mogen
ook zelf knutselmateriaal meebrengen. Het kind dat het origineelste fantasievoertuig maakt,
wint de vrijkaartjes. De winnaar
wordt op 4 oktober bekendgemaakt. Daarnaast wordt er onder
alle deelnemers het boek ‘Alice in
Wonderland’ verloot.

Woensdag 11 september 2019

Liederentafel

Jeugdgroep Weversrijk
er zondag 10 november tijdens
de receptie van de grote Prins
(onthulling op 2 november) die
mogelijkheid gegeven worden.

HEESCH - De liederentafel
met zang en dans in CC De
Pas gaat deze maand weer
van start. Op woensdag 18
september is het weer zover.
Dan kan er opnieuw naar
hartenlust gedanst en meegezongen worden. Het orkest
speelt en zingt dan weer gezellige nummers die uitnodigen om mee te doen. De
tekst is terug te vinden in de
aanwezige liederenbundels.
Leeftijd en zangkwaliteiten
zijn van minder belang. Iedereen kan meedoen en iedereen
is welkom. Het wordt vast
weer gezellig. Vooral jongere
senioren die graag een dansje
wagen kijken ernaar uit om na
de zomerstop weer actief deel
te kunnen nemen. Het live
orkest bestaat uit Paul (gitaar
en zang), Henk (drums) en
Hent (accordeon). Dit drietal
wordt meestal aangevuld met
zangeres Willemien. De leiding is nog steeds in handen
van oudgedienden Jan en Ad.
De liederentafel vindt elke
derde woensdag van de
maand plaats in zaal de Misse van CC De Pas. Het orkest
speelt van 20.00 tot 23.00
uur maar de zaal is al een half
uurtje eerder open. Makkelijk
te onthouden dus! De entree
bedraagt € 2,-.

Lezing:
5 jaar Auschwitz
in Anus Mundi

Tot uiterlijk
15 september om
je aan te melden

WEVERSRIJK - Na het succes
van vorig jaar is ook dit jaar
de onthulling van het nieuwe
jeugdpaar en de presentatie van
de nieuwe jeugdraad bij jongerencentrum BOBz.
Op vrijdag 8 november zal dan
ook het nieuwe jeugdpaar onthuld worden tijdens de reguliere
BOBz avond.
Natuurlijk zal er geprobeerd worden om hier een speciale avond
van te maken. Omdat ook de
jeugdraad daar gepresenteerd
zal worden, zal behalve groep 7
en 8 ook groep 6 welkom zijn.
Volwassenen zijn tijdens zo’n
BOBz-avond natuurlijk niet welkom...
Om familie en bekenden toch
de gelegenheid te geven om
het jeugdpaar te feliciteren zal

De inschrijving voor Jeugdprins(es) van het Weversrijk is
twee weken geleden gestart.
De briefjes zijn uitgedeeld in de
groepen 6 (jeugdraad) en groepen 7/8 (jeugdprins(es) en/of
jeugdraad) waarmee je jezelf aan
kan melden om carnaval 20192020 op een leuke, net iets andere manier te beleven.
Je hebt nog tot uiterlijk zondag
15 september de gelegenheid
om je aan te melden. Dit geldt
ook voor Nistelrodese kinderen
die buiten Nistelrode naar school
gaan. Ken je iemand die dat wil,
geef het dan door!
Stuur je aanmelding naar
jeugd@de-wevers.com.
Onder alle inzendingen wordt er
dan een Prins of Prinses gekozen
die een fantastisch jaar gaat beleven. De overige aanmeldingen
kunnen weer deelnemen in de
jeugdraad.
Maar de elf beschikbare plekken
zijn bijna gevuld, dus wacht niet
te lang!

BERNHEZE - Bibliotheek Heesch
organiseert een lezing in het
kader van 75 jaar bevrijding op
donderdag 12 september om
19.30 uur. De lezing wordt verzorgd door Peter van den Broek
uit Heesch.
Het centrale punt van deze
lezing gaat over het boek
genaamd ‘Anus Mundi’, geschreven door Wieslaw Kielar,
een gevangene die 5 jaar
Auschwitz heeft overleefd.
Met dit boek als leidraad zal
de spreker vertellen over de
rassenhaat, eugenetica en uiteindelijk de Holocaust. Vrijheid
is een groot goed en aan de
hand van dit boek als leidraad
zal duidelijk worden hoe belangrijk het herdenken van de
bevrijding is!
Het bijwonen van de lezing is
gratis! Aanmelden is gewenst
via contactheesch@nobb.nl.

BERNHEZE SPORTIEF
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Nieuwe tenues voor drie teams Avesteyn
HEESWIJK-DINTHER - Bij voetbalvereniging RKSV Avesteyn
werden zaterdag
turnen
volleybal 31 augustus
handbal
drie teams in een schitterend
nieuw tenue gestoken.
Het JO11-1 team presenteerde zich op deze dag samen met
beide sponsoren, Van Zutphen
Elektro B.V. en AdVee dierenartwaterpolo
tafeltennis
sen. De handboogschieten
sponsoren werden
vertegenwoordigd door Dennis van
Zutphen (links) en Dennis van
Aarle (rechts) die bij deze gelegenheid werden toegesproken
vanuit de vereniging.
wielrennen

darten

golf

Bij AdVee dierenartsen staat de
V centraal: het vee, de veehouder en goede veterinaire zorg
en advies. Met specialistische
kennis en onafhankelijk advies

skien

snowboarden

leveren zij de best mogelijke,
onafhankelijke diergezondheidszorg. Van Zutphen Elektro heeft
een goede naam opgebouwd bij
particulieren, bedrijven, agrariers, industrie en aannemers. Zij
bieden hun klanten zeer goede
totaaloplossingen voor al hun
elektrotechnische vraagstukken.
Het JO13-1 team presenteerde zich op deze dag samen met
beide sponsoren, 2TEAM Investments en Van der Pol Transport
& Machineverhuur. De sponsoren werden vertegenwoordigd
door Erik van Kessel en Angela
van Berkel (links) en Wilco en
Brechje van der Pol (rechts) die
bij deze gelegenheid werden
toegesproken vanuit de vereniging.

kano

de regio Heeswijk-Dinther bekend als een uiterst betrouwbaar
aanhangwagenbedrijf, maar ook
ver daarbuiten.

Avesteyn JO13

Van der Pol Transport & Machineverhuur verzorgt naast diverse
vormen van transport en opslag
ook het plaatsen, ledigen en afvoeren van afvalcontainers. Ook
voor het leveren van diverse
soorten zand en grind ben je bij
dit bedrijf aan het juiste adres.
De
besloten
vennootschap
2TEAM Investments B.V. is gevestigd in Heeswijk-Dinther en is
actief in de branche beheer van
onroerend goed.
Het JO15-1 team presenteerde
zich op deze dag samen met beide sponsoren, Chris van Velzen
aanhangwagens en BOT architectuur. De sponsoren werden
vertegenwoordigd door Chris
van Velzen (rechts) en Bart en
Yvonne Naus (links) die bij deze

kaarten/bridgen

Avesteyn JO11

motorcross
TURKIJE/HEESCH Glenn Coldenhoff van het Standing Construct KTM team is in
de voorlaatste wedstrijd van het
wereldkampioenschap MXGP in
Turkije tweede geworden.
Coldenhoff werd derde in de eerste manche en reed in de tweede
manche tot in de laatste ronde
motorsport
aan de leiding. Toen werd hij

gelegenheid werden toegesproken vanuit de vereniging. Chris
van Velzen aanhangwagens is
gespecialiseerd in de productie,
verkoop en onderhoud van aanhangwagens. Door de totaalservice staan ze niet alleen binnen

BOT Architectuur is een klein,
flexibel architectenbureau uit
Heeswijk-Dinther. De kracht van
BOT Architectuur is het vertalen
van ideeën, wensen en fantasieen in een passend, functioneel
en architectonisch ontwerp.
De sponsoren maken het
mede mogelijk dat JO15-1 van
Avesteyn elke wedstijd representatief en professioneel het veld
op kan gaan. Het belang hiervan werd op deze dag nog eens
extra benadrukt en er werd veel
waardering uitgesproken voor
hun bijdrage en betrokkenheid
bij de vereniging.

Avesteyn JO15

Glenn Coldenhoff sterk tweede in MXGP van Turkije
gepasseerd en eindigde als tweede, wat hem ook in het dagklassement een tweede plaats opleverde.
“Het is zuur als je in de slotfase
wordt gepasseerd, ook met het
oog op het kampioenschap want
ik sta nu nog elf punten achter
Gautier Paulin die derde staat,
anders waren dit acht punten geweest. Ik sta stevig vierde maar

hopelijk kan ik in China nog eens
zo’n weekend draaien en derde
worden in de eindstand. Het zal
niet makkelijk worden omdat
ook Paulin er ongetwijfeld voor
zal gaan zitten. Aankomende
woensdag vertrekken we alweer
naar China waardoor we dus een
korte week hebben.’’
Foto: @shotbybavo

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 16 september 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en
wie weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Bloemsierkunst Ari-Jenne.

1. Hoe heet de bridgeclub uit Heeswijk-Dinther?

2. Wat gaan ze met z’n allen doen in Loosbroek?

3. Wat is de voornaam van de winnaar van Rondje Bernheze?

Bos bloemen
t.w.v. € 15,-

4. Wat gaat er woensdag 18 september weer van start in CC De Pas?

5. Wie kunnen computerhulp krijgen?

6. Met welke band kun je ‘Back to the 60’s?
Weijen 7 - Nistelrode
0412-611397 - nistelrode@ari-jenne.nl
‘t Dorp 13 - Heesch
0412-451848 - heesch@ari-jenne.nl

Winnaar vorige week:
Ruud van den Berg
Het antwoord was:
MOSSEL
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badminton

Beste badmintonvrienden bekend

voetbal

Winst voor HVCH

HEESCH - In de tweede bekerwedstrijd zaterdagavond stond de krachtmeting tegen Wilhelmina ’26 op
het programma. Na een wat rommelig begin profiteerde Sjoerd Schobbers van een foutje in de verdediging. Hij onderschepte de bal, speelde een verdediger van Wilhelmina voorbij en rondde goed af in
een één-op-één met de keeper.
HVCH wist het beste van het
spel te houden en zowel Robin
Knapp als Freek van Eemsbergen
wisten in de eerste helft het net
te vinden. Het is aan de keeper
van Wilhelmina te danken dat de
ruststand niet twee keer zo hoog
was.
De tweede helft begon letterlijk
met een koude douche. De regen kwam er met bakken uit en
daarmee verdween het goede
spel van HVCH. Er werden meer
foutjes gemaakt waardoor Wilhelmina wat beter in haar spel
kwam. Uiteindelijk resulteerde
dit in een enigszins discutabel doelpunt, waarbij volgens
de scheidrechter de bal door
de keeper over de doellijn geduwd was, wat overigens door
de (HVCH) grensrechter niet
geconstateerd werd. Deze actie

V.l.n.r.: Jens, Hugo, Mats en Thijmen

HEESCH - Vorige week vrijdag
organiseerde de Heesche Badminton Vereniging haar jaarlijkse vriendjes/vriendinnetjestoernooi.

Dat gebeurde volop. Zo’n 21
duo’s kwamen op de vrijdagavond, vaste speelavond van de
de badmintonvereniging, naar
sporthal ‘t Vijfeiken om deel te
Foto: Ruud Schobbers
nemen aan het toernooi. Oude
Tijdens dit toernooi laten jeugd- bekenden maar ook nieuwe gebracht de 3-1 op de borden wat Al met al een goed begin van het
leden zien hoe leuk de snelste zichten waagden zich fanatiek in
ook de eindstand werd.
seizoen van HVCH.
racketsport
van
Nederland
kan
de
strijd.
Na
een
avond
vol
spanvoetbal
hockey
tennis
basketbal
turnen
volleybal
handbal
zijn en hoe gezellig hun vereni- nende rondes mochten Mats en
ging is. Ieder jeugdlid neemt een Thijmen zich de winnaars van
voetbal
vriend of vriendin mee waarmee de avond noemen. Badmintonde hele avond een duo gevormd vrienden Jens en Hugo namen
wordt in de strijd om de dagprij- de welverdiende troostprijs mee
zen.
naar huis.
beugelen
boksen
badminton
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis
OSS/HEESWIJK-DINTHER - Op zit en creëerde kansen. Echter, misschien wel de 0-2 moeten
een zonnige zondagmiddag in Avesteyn kwam niet tot scoren vallen, maar was het de keeper
Oss mocht Avesteyn officieel en dus bleef Ruwaard overeind. van Ruwaard die het geluk aan
korfbal
beginnen aan het nieuwe seizijn zijde had.
zoen.
Tegenstander
in
deze
bepaardrijden
wielrennen
darten
golf
hardlopen
jeu de boule
korfbal
Avesteyn had het
kerwedstrijd was Ruwaard, uitNa de thee hetzelfde spelbeeld
balbezit en creëerde
komend in de vijfde klasse.
als in de eerste helft en het is
HEESWIJK-DINTHER - Hieron- De Korfrakkers D2 - Altior D1:
Wout van Delst die de 0-2 binkansen
der de uitslagen van de wed- 8-5
Avesteyn begon goed aan het
nenschiet vanuit een corner.
duel en dit leidde na twee mistrijden van afgelopen weekend Altior D2 - Prinses Irene D1: 8-1
De wedstrijd lijkt dan gespeeld
van Altior.
nuten al tot de 0-1. Het was Na ruim een half uur moest maar na een dik uur veranderd
Celeritas E1 - Altior E2: 0-8
biljarten
duivensport
judo
vissen
skien- Altior
snowboarden
kano Joost Goijaarts die na een goede
Avesteyn noodgedwongen wis- het spelbeeld en komt Ruwaard
Be Quick F1
F1: 1-6
Altior 2 - De Korfrakkers 3: 11-4 Altior W1 - BMC W1: 1-5.
voorzet van Dries Heerkens de selen door een kwetsuur aan de beter in de wedstrijd. Avesteyn
Melderslo 2 - Altior 3: 9-9
bal kundig in het netje werkte. enkel van Rick Vissers.
wordt slordiger en zo ontstaan
Avanti/Celeritas 4 - Altior 5: 8-6
In een overwegend scorende Ruwaard was volledig de kluts
er kansjes voor Ruwaard. Het
BMC MW 1 - Altior MW1: 16-5 thuisploeg bood Altior zo goed kwijt en kwam niet van de eigen Ook na de wissel bleef Avesteyn lukte Ruwaard echter niet om te
Altior R1 - Odisco R1: 2-9
als mogelijk tegenstand, maar helft af. Avesteyn had het balbe- domineren en vlak voor rust had scoren.
Altior A1 - SVOC’01 A1: 13-6
tegen de vele strafworpen en
schaken
kaarten/bridgen
dammen A2 - SVO/Klimop
Altior
A1: 3-7
zuivere afstandschoten
waren ze
Altior B1 - Oranje Wit B1: 21-2
niet opgewassen. Met de rustAltior B2 - NKV B1: 8-4
stand van 7-2 en einduitslag van
Altior B3 - Avanti B2: 2-12
16-5 hebben beide ploegen een
1cmKorfrakkers
b
Altior C1 - De
C1:
betere tweede helft laten zien,
2-13
wat in ieder geval voor Altior
SVO/Klimop C1 - Altior C2: 3-1
perspectief biedt voor de ko- BERNHEZE - Sinds vorige week draait de Special Gym vereniging! De groepen zelf zijn niet nieuw. Al
1,2 cm b
vijftien jaar is de Special Gym wekelijks te vinden in sportzaal Lindershof in Heesch. Daarnaast nemen
mende wedstrijden.
de groepen iedere twee jaar ook deel aan de Special Olympics Nationale Spelen en hebben zelfs al een
keer aan de internationale spelen in Amerika deelgenomen. De Special Gym is alleen sinds dit seizoen
een zelfstandige vereniging geworden. Wij staan voor deze doelgroep en onze passie om de gymsport
1,4cm b
voor iedereen toegankelijk te maken.
DE OPLOSSING

Avesteyn start nieuw
seizoen met overwinning

Altior
begonnen aan competitie

Gymmen met een lach, waar eenieder zichzelf zijn mag!

autosport

karten

motorsport

Op 13 augustus zijn Vicky
Vos-Vermeulen en Demi Jansen
met deze missie naar de notaris
geweest om een eigen vereniging op te richten: Special Gym.
Special Gym is een gymgroep
voor sporters met een motorische, cognitieve, gedragsmatige
of sensorische uitdaging. In deze
lessen is er extra begeleiding.
Vicky is ergotherapeut en wordt
ondersteund door verschillende
assistentcoaches. “We bieden
‘normaal’ aan waar mogelijk en
‘speciaal’ waar nodig. Wat de
uitdaging ook is die deze sporters
tegenkomen. Allemaal hebben
ze eigen kwaliteiten en allemaal
hebben ze het recht om met een
lach te komen gymmen!”
De lessen van Special Gym worden gegeven in Lindershof. Er

is een groep op donderdag van
16.30 tot 17.30 uur en een
groep op zondag van 10.00 tot
11.00 uur. Om te kijken of Special Gym bij jou past, kun je een

proefles komen volgen.
Neem daarvoor contact op met
specialgymvicky@gmail.com
of neem een kijkje op
www.specialgym.nl.

BERNHEZE SPORTIEF

Woensdag 11 september 2019

Nieuwe wedstrijdkleding Dames 1
Vorstenbossche Boys
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handboogschieten

Handboogschutter Sjef pakt
bronzen medialle
MOSKOU/HEESWIJK-DINTHER - Sjef van den Berg heeft bij de wereldbekerfinale de bronzen medaille gewonnen! Hij won met 7-1 van
Kom Woo-jin uit Zuid-Korea. Proficiat Sjef met dit mooie resultaat!

Lesprogramma
2019-2020 Sine-Cura
Aerobic, Zumba, Turnen, Bodyshape,
Ouder-peutergym en gym zonder toestellen

VORSTENBOSCH - Reeds vele
jaren is Tielemans Hekwerk
en Tuinhout BV uit Nuland
shirtsponsor van het eerste damesteam.

voetbal

Afgelopen weekend zijn weer
schitterende nieuwe outfits overhandigd die door de dames met
trots gedragen zullen worden bij
hun aanstaande debuut in de

derde klasse na de behaalde promotie afgelopen seizoen. Firma
Tielemans Hekwerk en Tuinhout
BV: nogmaals hartelijk dank voor
het trouwe sponsorschap!

Verlies met perspectief

BEMMEL/NISTELRODE - Prinses Irene verloor zondagmiddag,
na een 0-1 voorsprong door een
doelpunt van Tim van den Brand,
met 1-2 van SC Bemmel, dat
vorig seizoen promotie naar de
hoofdklasse op een haar na miste.

Het volledige lesprogramma
vind je op www.turnverenigingsinecura.nl.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Voor alle groepen geldt:
weet je het nog niet zeker, dan

ben je welkom voor twee gratis
proeflessen. Voor het aan- of
afmelden of voor meer informatie kun je contact opnemen met
Marita van de Ven,
0413- 229750 of
sine-cura@hotmail.com.

biljarten

Martijn van
der Linden kampioen ROYAL
HEESWIJK-DINTHER - Elk jaar wordt een week voor de competitieaanvang het zogenaamde ‘Minitoernooi’ gehouden. Een week
lang voorwedstrijden om te bepalen wie er in de finale komt. Als
schrijver van dit stukje (Jan van Vorle) kan ik me niet aan de indruk
onttrekken dat er combines gesmeed worden om bepaalde mensen
uit die bewuste finale te houden.

Ondanks het verlies gaf de wedstrijd veel positieve aanknopingspunten voor coach Meulendijk.
Met veel jonge talenten in het
elftal deed zijn ploeg, zeker in de
tweede helft, weinig onder voor
de een klasse hoger uitkomende
opponent.

gym

HEESWIJK-DINTHER - Het nieuwe seizoen van Sine-Cura is weer
begonnen. De Zumba- en Aerobiclessen in CC Servaes zijn gestart
op 19 augustus. De turnlessen, damesgym en ouder-peutergym in
sporthal Bernrode en sporthal De Zaert zijn gestart op 26 augustus.

HGC viert 60-jarig bestaan!

HEESCH - Afgelopen zaterdag vierde de Heesche Gymclub haar 60-jarig bestaan. In navolging van de
eindejaarsvoorstelling aan het eind van het vorige seizoen, was er zaterdag een feestdag voor alle leden, kaderleden en bestuur.
De dag begon voor de jeugdige
leden met een vossenjacht in de
buurt van sportzaal Lindershof.
Vervolgens waren er activeiten
rondom het thema ‘Circus’ georganiseerd in de sporthal.

jong en oud was er wat te doen.
Na afloop was er gelegenheid
voor alle leden en hun ouders
om gezamenlijk te drinken op
het 60-jarig bestaan van hun
vereniging.

De feestcommissie had overal
aan gedacht; een circusparcours,
spelletjes, popcorn, suikerspinnen, poffertjes, een ballonnenclown en glittertattoos; voor

Met name wil het bestuur Berno
van den Hombergh bedanken,
omdat hij maar liefst elf jaar lang
in het bestuur van HGC heeft
gezeten!

Op dinsdag leek dit het geval.
We noemen hem speler A, die
tot dan alle wedstrijden had gewonnen en in de laatste kansloos
ten onder ging. Echter de finale
lonkte nog. Totdat speler B een
opgelegde kans mist en speler
C in de gelegenheid stelt in de
finale te mogen spelen, samen
met speler B natuurlijk.
Op de finaledag speelden nog
acht spelers tegen elkaar. De
spanning was dinsdag echter
weg en aan het eind van de dag
stond de volgende eindstand op
het bord:
1. Martijn van der Linden
2. Ad van der Pas
3. Davy van der Vorst.
Een jaar lang mag Martijn de
‘Cor van der Pas’ trofee op de
schouw zetten.

Vanaf 11 oktober start het Bernhezer Libre Toernooi voor de
tiende keer. 10 oktober is de finaledag. Dit jaar wordt het toernooi gehouden in de locatie van
NAL aan de Zijlstraat in Heeswijk-Dinther. Doordeweeks vanaf 19.00 uur en in het weekend
vanaf 11.00 uur. Gratis entree.
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Fotograaf:
Wim Rijkers

DONDERDAG 12 SEPTEMBER
Goede Doelen Week
Nistelrode
Herinner je wie jij bent
Centrum MAIA Nistelrode
Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek
Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

HEESCH • HEESWIJK-DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

Evenementen

Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Lezing over het boek
‘Anus Mundi’
Bibliotheek Heesch
PAGINA 28
Film: De Ondergrondse
vergeet niet & De Schakel
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
VRIJDAG 13 SEPTEMBER
Goede Doelen Week
Nistelrode
Workshop Guru Rinpoche
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Herinner je wie jij bent
Centrum MAIA Nistelrode
Theatervoorstelling: En ze
leefden nog lang en gelukkig
CC Nesterlé Nistelrode
Keezbordavond
‘t Gildebergske Vorstenbosch
ZATERDAG 14 SEPTEMBER
Open Monumentendag
Bernheze
PAGINA 14 EN 15
Antiek- en rommelmarkt
Loosbroek
PAGINA 9
Start: Lips Groen 45+
dubbeltennis toernooi
TC Telro Nistelrode
Goede Doelen Week
Nistelrode
Tentoonstelling
vondsten uit 2009
Heemkamer Heeswijk-Dinther
PAGINA 27
Jublileum popkoor Noiz
Hoessenbosch Berghem
Bernhezer Business Event
Landgoed Weijenhof Nistelrode
Pubquiz Mama’s wens
Café Kerkzicht Loosbroek

Angela Groothuizen
CC Nesterlé Nistelrode

Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

ABBA Fever | Tribute Avond
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Ton Bons, Helderziende
waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

ZONDAG 15 SEPTEMBER
Open Monumentendag
Bernheze
PAGINA 14 EN 15
Goede Doelen Week
Nistelrode
Creatief vlechten
Molen Windlust Nistelrode
Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
Lezingen ‘Plekken
van Plezier’
Landgoed De Berkt Heesch
HaDee in het Park
Raadhuisstraat Heeswijk-Dinther
PAGINA 23
Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Herdenking vereniging
van Airborne vrienden
Airborne monument
Heeswijk-Dinther
PAGINA 16
MAANDAG 16 SEPTEMBER
Computer- en smartphone
inloop
De la Sallestraat 3 Heesch
Kaartmiddag
CC De Pas Heesch
Poedja - Visualisaties Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DINSDAG 17 SEPTEMBER
Bijeenkomst prostaatkanker
Bernhoven Uden
PAGINA 4
De Ronde van Bernrode
Heeswijk-Dinther
PAGINA 5
Senioren-computerhulp
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

Ledenvergadering en
Thema avond BECO
De Nistel Nistelrode
PAGINA 20
WOENSDAG 18 SEPTEMBER
Rikmiddag
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
Marianne Huisman, Helderziende waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode
Berne-Anders activiteit:
‘Mijn lot, mijn vechtlust’
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 27
Liederentafel
CC De Pas Heesch
PAGINA 28
Start cursus: Intuïtieve
ontwikkeling
De La Sallestraat 3 Heesch
PAGINA 4
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DONDERDAG 19 SEPTEMBER
Workshop ‘de biotensor’
Centrum MAIA Nistelrode
Mantelzorgwandeling
en lunch
Heeswijk-Dinther
Ophalen oud papier
buitenbied
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg
en De Zwarte Molen Nistelrode
Boek & Babbel
Bibliotheek Heesch
PAGINA 21
Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek
Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Boek & Babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
PAGINA 21
Middag voor 85-plussers
CC Nesterlé Nistelrode
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Voertuig knutselen
Bibliotheken Bernheze
PAGINA 28
ZATERDAG 21 SEPTEMBER
Power Horse Competition
Heibloemsedijk 10b
Heeswijk-Dinther
Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek
Familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode
Blinden- en slechtzienden
rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
Dinerconcert ‘HeeswijkDinther 75 jaar bevrijd’
De Muziekfabriek
Heeswijk-Dinther
ZONDAG 22 SEPTEMBER
Power Horse Competition
Heibloemsedijk 10b
Heeswijk-Dinther
Keezavond
CC Servaes Heeswijk-Dinthter
PAGINA 2
Open dag
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
Opening & Pleinfeest
Plein 1969 Heeswijk-Dinther
Uurtje klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther
Summerfést XXL after party
Feesttent achter de Ketel
Vorstenbosch
PAGINA 2
Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Sollicitatie inloopavond
Jumbo Wiegmans Heesch

Bewonersavond
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 18

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

MAANDAG 23 SEPTEMBER
Computer- en smartphone
inloop
De la Sallestraat 3 Heesch

Alzheimercafé
Pieter BrueghelHuis Veghel
PAGINA 6

VRIJDAG 20 SEPTEMBER
Reiki 1
Centrum MAIA Nistelrode

CDA Bernheze
Thema avond eenzaamheid
CC De Pas Heesch

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

