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Drie x 90 jaar:
’t leven draait 
om tevreden zijn’
NISTELRODE - Ze gingen samen naar school bij de nonnen langs het klooster. 

Afgelopen maanden bereikten ze alle drie de leeftijd van 90 jaar en kijken ze samen, in 

‘Op de koffie bij… ‘, terug op de tijd die geweest is. 90 Jaar wijsheid zit aan tafel en de 

mooiste quotes en inzichten komen langs. Alle drie nog goed van lijf en leden en zoals 

ze in koor beamen: “We zijn heel blij dat we 90 zijn geworden en nog zo vitaal zijn.” 

Drie verschillende levens in één dorp; ze gingen naar dezelfde school, trouwden

in dezelfde trouwzaal in het gemeentehuis van Nistelrode en gaan nog steeds naar 

dezelfde kerk. Met alle kinderen lekker dichtbij huis, wonen ze alle drie zelfstandig.

Mevrouw van Grunsven-Gunt-
lisbergen, ofwel Dina, was ge-
trouwd met Jan van Grunsven. 
Hij werkte bij Heijmans als met-
selaar en samen kregen ze twee 
kinderen, Henk en Gerard. Ze 
woont achteraf in De Mortel en 
haar grote hobby zijn haar bloe-
men en de biologische groen-
tetuin. Dina: “Ik koop nooit 
groente, want heb alles zelf; sla, 
selderij, bonen, wortelen en heb 
gisteren nog drie courgettes de 
diepvries ingedaan.” Ze groeide 
op als oudste van het gezin en 
zegt: “Ik denk dat ik iets kan en 
doe dat dan gewoon.” Zo haalde 
ze haar rijbewijs weer en kan tot 
haar 95ste jaar weer vooruit.

Mevrouw van de Heijden-van de 
Hurk, Tonny, geef je ook geen 90 
jaar. Ze is geboren in Nistelrode, 
waar ze trouwde met Toon; beter 
bekend als Toontje dun Brouwer. 
Ze emigreerde naar Australië. Als 
het niet leuk zou zijn, kwamen ze 
terug, werd afgesproken. Ze ble-
ven er drie jaar en toen de eerste 
dochter Grace zes maanden was 
kwamen ze met de boot terug, 
het was mooi geweest. 33 Jaar 
woonde ze op het Laar, waar 
ze een opfokbedrijf met kippen 

hadden. Deze werd tot twee keer 
toe uit voorzorg, in verband met 
de kippenpest, geruimd. Het was 
hun kostwinning, dus werd deze 
ook weer opgestart. In 1990 ver-
kochten ze de boerderij en ver-
huisden ze naar de Achterstraat 
verhuisde, waar ze nog steeds 
woont. Zij geniet volop van haar 
kinderen die allemaal dichtbij 
wonen, ook geniet ze van haar 
kleinkinderen: “Ik blijf graag op 
de hoogte van de wereld van 
nu. Het is ook zo fijn dat er te-
genwoordig veel meer geluisterd 
wordt dan vroeger. Vrouwen de-
den gewoon wat ze gezegd werd 
en dat accepteerde je gewoon.”
Tonny had graag door willen le-
ren en had graag gewild dat er 

naar de zuster geluisterd werd, 
toen deze bij haar vader kwam 
vertellen: “Tonny moet je door 
laten leren, ze heeft de capaci-
teit.” Haar vader was duidelijk: 
“Nee hoor, er is werk genoeg en 
ze weet al veel te veel, ze gaat 
gewoon werken.” Ondanks dat 
Tonny graag had willen leren, 
kijkt ze heel tevreden terug op 
hoe haar leven liep. Net als Ti-
neke, ook zij kan niet anders dan 
content terugkijken. Tineke Ha-
negraaf-van de Ven groeide op 
bij Donzel, een geweldige tijd. 
“Ik had mijn kinderen en alle 
ouders van nu, graag hetzelfde 
gegund. Ze trouwde met Jan Ha-
negraaf die werkte bij de Heide-
maatschappij. Na een tijd kwam 
hij bij de gemeente Nistelrode te-
recht als opzichter en comman-
dant van de brandweer. Het was 
echt een prachtige tijd volop met 
de kinderen.” 
Ze woonde in de Pastoor Groe-
nenstraat en kregen vier kinde-
ren: Ans, Dorien, Simon en Jo-
han. Tineke is helemaal tevreden 
met hoe het gelopen is: “Ik had 
mijn leven niet anders gewild.”
Dina leerde ook niet door en ging 
net als de andere twee werken. In 
gezinnen oppassen en poetsen. 

Tekst: @DMBK Foto’s: Marcel van der Steen 

Vele mooie verhalen vertellen 
de dames hierover en Dina heeft 
naast haar gezin ook nog heel 
lang voor haar ouders gezorgd. 
Ondanks dat zij nog weinig hulp 
nodig heeft, vindt ze het fijn dat 
ze langs haar zoon woont; heer-
lijk dichtbij de kinderen.

Oorlog en de kerk
We gaan even mee in de verha-
len van de 90-jarigen. In 1940, 
ze zijn 10 jaar als de oorlog be-
gint, gaan ze op klompen naar 
school. Op hun 14de jaar is de 
oorlog over, maar voelen nog 
lang de naweeën. Ze gingen da-
gelijks naar de kerk en op zondag 
wel vaker. Ook hier beginnen ze 
weer positieve verhalen over te 
vertellen. 

Tineke en Tonny gaan nog steeds 
met regelmaat naar de kerk, een 
traditie die er van kinds af aan in-
zit, zet je niet zomaar opzij: “De 
pastoor doet het echt goed, de 
preken zijn meestal heel actueel 

en hij doet het echt goed voor de 
kerk hier.”
Tineke vertelt over vroeger: “Ter-
wijl je naar de kerk liep had je 
lekker tijd om bij te kletsen met 
vriendinnen.” 
En dat doet ze nog steeds graag, 
ook schrijft ze veel: zoals ze 
schreef in een ABC voor haar 

90ste verjaardag, waarin ze haar 
leven beschrijft: ‘De P is van pra-
ten en dat doe ik tegen iedereen, 
en daarom ben ik nooit alleen’. 
De positiviteit straalt van alle drie 
de dames af en dat is wat men-
sen trekt. “Je moet het zelf doen, 
anders ben je eenzaam”, onder-
schrijft ook Dina, die achteraf in 

De Mortel woont, waar niet ie-
dereen zomaar aankomt, daarom 
is het ook zo fijn dat ze haar rij-
bewijs heeft. 
Tevreden zijn met wat je hebt en 
oog voor je medemens hebben 
en dat zeggen ze ook tegen de 
kinderen: ‘Zorg goed voor el-
kaar’. 

Toekomst
Onthoud het goede en laat het 
minder goede achter. Een regel 
om de jaren, waarin zij ook veel 
verlies kennen, door te komen. 
Ze hebben stiekem veel gemeen; 
Tonny en Tineke hebben veel 
verhalen over de vele declama-
ties die ze deden. Ze zijn nog 
allemaal actief en ondanks dat 

ze nog allemaal goed zelfstan-
dig vooruit kunnen, hebben ze 
wel een antwoord op de vraag: 
‘Wat willen jullie dat wij, jonge-
re mensen, nog voor jullie rege-
len voor jullie 95 jaar worden?’: 
“Een gewoon bejaardenhuis. 
Wij zijn 90 jaar, maar mankeren 
niet genoeg om naar een ver-
zorgingstehuis te kunnen. Ook 
al is het mooi dat we zelfstandig 
kunnen wonen, we zouden zelf-

standig moeten kunnen wonen 
in een huis, waar we elkaar kun-
nen ontmoeten wanneer we zelf 
willen. Niet omdat een ander dan 
beslist waar je eet en met wie.” 
Want ze vinden het pittig dat ze 
al zolang alleen zijn, dat hebben 
ze ook gemeen. De echtgenoten 
zijn alle drie al zo’n 14 tot 17 jaar 
geleden gestorven. Eenstemmig 

bijna vertellen ze: “En dat valt 
nog eens tegen: alleen zijn. Het 
alleen thuiskomen na een feest of 
uitvaart, je kunt je verhaal tegen 
niemand kwijt. Je bent zolang sa-
men geweest ook.” 
“Al is de communicatie er wel 
veel beter op geworden”, zegt 
Tineke: “Er is veel meer contact. 
Vroeger had je een brief, maar 
verder moest je maar wachten 
tot je weer iemand zag. Wanneer 

je kinderen op vakantie zijn, kun 
je toch contact houden.”

Bij de tijd blijven dus. Meegaan 
met de veranderingen die de 
nieuwe tijd met zich meebrengt. 
De dames zijn van de koffie over-
gestapt naar een lekker glas wijn, 
proosten op de mooie verhalen 
en op dat ze 90 jaar mochten 

worden en op, wie weet: “De 
laatste keer dat we bij elkaar zijn, 
want je weet het nooit. En an-
ders… spreken we gewoon weer 
af.”

Het minder leuke achter je laten 
en het goede meenemen naar de 
toekomst; geen verwachtingen 
meer op 90-jarige leeftijd, de 
toekomst neem je dan zoals die 
komt. 

Tineke, Tonny en 
Dina proosten op 
90ste verjaardag

Tineke: 
‘Had niet 

anders gewild’

Dina, Tineke en Tonny voor het gemeentehuis waar ze alledrie in trouwden

‘Je moet het zelf doen, anders ben je heel eenzaam’Tonny: 
‘Zorg goed
voor elkaar’

Dina: 
‘Ik verveel 
me nooit’

We zijn heel 
blij dat we 90 
zijn geworden 
en nog zo 
vitaal zijn
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Camiel vindt het geweldig wat de club 
voor hem doet want: “Nu ben ik erbij, 
kom ik nog eens ergens en maken we er 
vaak een mooi dagje van.” En De Kachel-
ders vinden het op hun beurt weer fan-
tastisch dat zij dankzij ALS op de Weg, de 
fiets gratis in bruikleen hebben. 

Daarom organiseerden zij de afgelopen 

tijd een aantal sponsoracties (streetrace 
en sponsortocht ALS Moergestel). In to-
taal werd € 2.999,75 ingezameld. 

Een bedrag dat overgemaakt wordt aan 
de stichting ALS op de Weg. Voor infor-
matie of donatie aan Stichting ALS op de 
Weg zie www.alsopdeweg.nl, Instagram 
of de Facebookpagina.

Camiel door ALS op de  weg

Hoewel hij het maar vreemd vond 
dat hij ‘zomaar’ een pen uit zijn 
handen liet vallen, stond Camiel 
Bissels er begin 2018 natuurlijk 
niet bij stil dat het symptomen 
van ALS waren. Een afschuwe-
lijke, ongeneeslijke aandoening 
van het zenuwstelsel waarbij 
spieren één voor één uitvallen en 
de levensverwachting slechts en-
kele jaren is. 

Nadat hij snel erna uitval in zijn 
armen en handen kreeg beland-
de hij in de medische molen, 
waarna in augustus de diagnose 
ALS volgde. Het hoeft geen uit-
leg dat de wereld dan even stil 
staat. “Ik ben met mijn vrouw 
op fietsvakantie gegaan waarbij 
we de boodschap hebben laten 
bezinken. Gelukkig zitten we op 
één lijn en waren we het er al snel 
over eens dat je niet beter wordt 

door in een hoekje te gaan zit-
ten”, vertelt Camiel. 

Daar is genoemde dan ook he-
lemaal de man niet naar. Camiel 
staat nog steeds zo goed en zo 
kwaad als kan midden in het le-
ven. Hij is al vele jaren actief be-
trokken bij dorpsmagazine D’n 
HaDeejer en is sportief. Circa 
vijftien jaar geleden sloot hij zich 
aan bij TWC De Kachelders die 
aan de hand van een fietsagenda 
wekelijks trainen en toertochten 
maken. 

Camiel is overigens ook betrok-
ken bij het beheer van die agen-
da en het maken van routes voor 
toertochten. Deelname aan trai-
ning of toertochten is vrij. Camiel 
is echter een liefhebber en hoort 
tot de harde kern die wekelijks 
zijn opwachting maakt voor een 

sportief rondje. “Ik ben een vas-
te klant”, bevestigt hij met een 
lachje om uit te leggen: “Er staan 
altijd mensen op je te wachten en 
dat stimuleert je om te gaan. Je 
fietst samen en je kletst met el-
kaar. Het is ook een sociaal ge-
beuren.” 

Dat de leden van TWC De Ka-
chelders het hart op de juiste 
plek hebben lieten en laten ze 
zien. Camiel verloor in korte tijd 
dusdanig veel spierkracht dat 

het steeds lastiger werd om te 
schakelen en remmen. In januari 
fietste hij voor het laatst zelfstan-
dig. Dat wil echter niet zeggen 
dat hij de wind niet meer om zijn 
oren voelt suizen. Dankzij Stich-
ting ALS op de Weg is er gratis 
een tandemracefiets in bruikleen. 
“Stichting ALS op de Weg ver-
strekt hulpmiddelen die mensen 
met ALS in staat stellen zolang 
mogelijk optimaal mee te draaien 
in de maatschappij. Van rolstoel-
bussen, een I-pad, of stoelen tot 
een speciaal pak waarmee ge-

zwommen kan worden, ‘been-
trainers’, maar ook aangepaste 
fietsen”, vertellen Kachelders 
voorzitter John Korsten en lid 
Mari Dobbelsteen. 

De heren fungeren als piloot. Dat 
wil zeggen dat zij voorop zitten. 
Camiel hoeft niet méér te doen 
dan te peddelen. Dat klinkt een-
voudiger dan het is: “Je moet je 
fietspatroon aan elkaar aanpas-
sen. Verder is het zaak continu 
goed op te letten en doorlopend 

te communiceren over elke hob-
bel en drempel die er komt. Ook 
een bocht kan niet snel gemaakt 
worden. Opgeteld kan het heel 
snel mis gaan”, leggen de heren 
uit. Camiel moet blind kunnen 
vertrouwen op zijn piloot. Niet 
iedereen durft de verantwoor-
ding aan, John en Mari gelukkig 
wel. Zodoende wordt er weke-
lijks minimaal één tocht gemaakt. 
De tochten zijn intussen zo aan-
gepast dat indien nodig er een 
extra pauze ingelast wordt. Iets 
wat niemand vervelend vindt.

TEKST EN FOTO: WENDY VAN LIJSSEL

HEESWIJK-DINTHER - Nadat hij afgelopen jaar de diagnose ALS kreeg, 

zit zelfstandig wielrennen er voor Camiel Bissels niet meer in. Echter 

dankzij Stichting ALS op de Weg die hem een speciale tandemracefiets 

in bruikleen gaf én zijn club TWC De Kachelders en zijn ‘piloten’, 

kan hij nog wekelijks mee op pad. Als ‘dank je wel’ namens Camiel, 

organiseerde De Kachelders de afgelopen tijd enige acties en wordt aan 

Stichting ALS op de Weg bijna € 3.000,- gedoneerd. 

V.l.n.r.: John Korsten, Camiel Bissels en Mari Dobbelsteen

Je wordt niet beter
door in een hoekje
te gaan zitten

De heren 
fungeren
als piloot

TWC De Kachelders

‘Er staan altijd mensen
op je te wachten en dat 

stimuleert je om te gaan’

20

Jean:
‘Met een pistool 
schieten is 
het leukst’

2932
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Willie:
‘Toen we begonnen 
hadden we nul ervaring’
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Salade met brie, noten en avocado

BENODIGHEDEN
150 gram veldsla
150 gram cherrytomaten
komkommer, ongeschild
200 gram brie
150 gram ongezouten walnoten en cashewnoten
2 avocado’s
3 eetlepels olijfolie
3 eetlepels witte wijnazijn

WERKWIJZE
Verdeel de sla over de borden. Snijd de komkommer, 
avocado en de brie in ongeveer gelijke stukken en halveer 
de tomaatjes. Doe dit allemaal in een kom en hussel het 
door elkaar. Doe vervolgens de noten erbij. Meng de 
olijfolie en witte wijnazijn tot een dressing en giet dit over 
het mengsel. Verdeel het mengsel over de borden.

Eet smakelijk!

VOOR 4 PERSONEN

Het VerhAal presenteert:
Jules Deelder, Özcan Akyol, Björn van der Doelen en Alex Roeka

JULES DEELDER
Dichter sinds de vroege jaren 
zestig. Jazzconnaisseur. Acteur 
in populaire reclamespots. Zijn 
kracht is dat hij zijn verhalen niet 
voorleest, maar voordraagt. Is na 
Toon Hermans de best verkochte 
dichter van Nederland. Schreef 
recentelijk een kinderboek. 

ÖZCAN AKYOL
Naast romancier is Akyol co-
lumnist voor onder andere het 
Brabants Dagblad, VARAgids en 
Nieuwe Revu. Zijn interesse voor 
voetbal resulteerde in 2014 in 
de publicatie van het boek ‘Hé 
scheids, jij hebt thuis zeker niks 
te vertellen’. Akyol is regelmatig 

te zien bij programma’s als ‘De 
Wereld Draait Door’ en ‘Pauw’. 

BJÖRN VAN DER DOELEN
Voormalig profvoetballer Björn 
van der Doelen stopte nog voor 
z’n 30ste met voetballen om 
(onder andere) muziek te gaan 
maken. Inmiddels is hij alweer 
vijf albums verder. Een karakter 
waarbij de glimlach nooit ver 
weg is. Die een verhaal kan ver-
tellen. Geen poëtisch gelul maar 
ware woorden. Van der Doelen 
houdt zijn luisteraars graag een 
spiegel voor in zijn echte, op-
rechte, soms een ‘bietje’ onge-
makkelijke maar bovenal goud-
eerlijke verhaaltjes

ALEX ROEKA
Alex Roeka werd geboren in Ra-
venstein. Verbleef in zijn jeugd 
op verschillende kostscholen, 
waar zijn liefde voor muziek en 
poëzie werd gewekt. Intussen 
speelt Roeka al zo’n twintig jaar 
in alle theaters van Nederland en 
af en toe ook in België. 

Hij werkt gestaag door aan 
wat inmiddels zijn ‘Muziekthe-
ater Van De Autobiografische 
Stroom’ is gaan heten. Hij heeft 
diverse prijzen gewonnen, zo-
als de Annie M.G. Schmidtprijs, 
twee Edison’s en de Nederlandse 
Oeuvreprijs Kleinkunst en Caba-
ret. 

Volgende week weer nieuwe na-
men! Zaterdag 17 augustus van 
19.00 tot 00.00 uur. Zondag 18 
augustus van 9.00 tot 19.00 uur

De route
Langs de Aa van het oude Raad-
huis in Veghel naar De Kilsdonkse 
Molen in Heeswijk-Dinther. Het 
is een fiets-, wandel- en vaar-
route. Je hoeft niet te verdwalen 
en ook geen kruimelpaadjes te 
volgen, de route wordt duide-
lijk met wegwijzers aangegeven. 
Een week voor de start kun je de 
route downloaden. Bij de start 
van de route (in Veghel én bij 
De Kilsdonkse Molen) kun je een 
papieren versie ophalen.

Jules Deelder Özcan Akyol Björn van der Doelen Alex Roeka

Recept

31 juli en7augustusverschijnt er geen krant

www.tipmooibernheze.nl
Ga naar

• Anoniem
• Gratis

•  In 3 minuten

Van Bernheze 
voor Bernheze

facebook.com/
� oryaheesch

Openingstijden: 
Maandag gesloten

Dinsdag t/m donderdag van 15.00 tot 23.00 uur
Vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 24.00 uur

Zondag van 12.00 tot 22.00 uur.
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Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

Oorverdovend stil
‘Ze zullen toch niet allemaal meteen op vakantie zijn gegaan’, 
vraag ik me elke werkdag af als ik mijn straat in rijd. Het is nu 
ruim een week schoolvakantie en ik heb nog niet één keer geremd 
omdat er een bal verkeerd geraakt werd en op straat belandde 
in plaats van tegen de garagedeur. Ook zie ik geen speurtochten 
uitgeschreven op de stoep met bijvoorbeeld de tekst ‘vraag bij 
nummer zes een appel’. Ik hoor geen kinderen met hun gezicht 
naar een boom met handen voor hun ogen tot twintig tellen. Ik 
heb ’s avonds nog niet mijn voordeur open gemaakt voor een paar 
hard wegrennende, quasi-onzichtbare belletjestrekkers.
Een tijdje geleden is Jantje Beton begonnen met de No 
Game Challenge, waarbij kinderen en hun ouders worden 
uitgedaagd zo lang mogelijk de digitale speelwereld te 
negeren. Maar ik denk dat Jantje Beton alleen maar campagne 
heeft gevoerd in de steden, met hun No Game Challenge. Ze 
hebben de stadskinderen uitgedaagd om hun game console 
eens te laten staan deze zomervakantie, maar zijn daarbij de 
plattelandsnieuwbouwjongeren vergeten. Jantje Beton denkt 
waarschijnlijk dat die kinderen, met alle ruimte die ze tot hun 
beschikking hebben, wel raad weten, maar niets lijkt minder 
waar. De Playstation lijkt ook hier de strijd om aandacht te hebben 
gewonnen.
Ik hoop dat ik het mis heb en dat het overdag een drukte van 
jewelste is in mijn wijk. Ik hoop dat gedurende mijn werkdag 
automobilisten gek worden van plotseling overstekende kinderen 
en hun snelheid wel daarop moeten aanpassen. Ik hoop dat die 
chagrijnige buurman even verderop al meerdere malen heeft 
gedreigd die bal lek te steken, die elke keer in zijn tuin belandt en 
zijn bloemenperkje heeft vernield.

Ik kan het me jammer genoeg niet voorstellen 
dat ik het mis heb. Dat bloemenperkje van die 
chagrijnige buurman ligt er dag in, dag uit 
belachelijk netjes bij, als ik thuis kom van mijn 
werk en ik zie al helemaal geen lekke bal in de 
goot tegenover zijn huis liggen.

Tot nu toe is deze zomervakantie 
oorverdovend stil.

Ik kan het me jammer genoeg niet voorstellen 
dat ik het mis heb. Dat bloemenperkje van die 
chagrijnige buurman ligt er dag in, dag uit 
belachelijk netjes bij, als ik thuis kom van mijn 
werk en ik zie al helemaal geen lekke bal in de 

vakantietip

Bernheze
Fiets3
daagse

STARTLOCATIES

DINSDAG 23 JULI:     
CC de Pas
De Misse 4
Heesch 

WOENSDAG 24 JULI:   
Café - Zaal Stanserhorn
Heibloemsedijk 7  
Heeswijk-Dinther

DONDERDAG 25 JULI:   
Café - Zaal ‘t Tramstation,
Raadhuisplein 5
Nistelrode 

Routes en starttijden
Starten kan tussen 9.00 en 12.00 
uur en finishen tot uiterlijk 17.00 
uur. Elke dag zijn er nieuwe rou-
tes van circa 40 of 60 kilometer. 
De routes zijn helemaal uitge-
schreven, op onduidelijke punten 
worden pijlen geplaatst. 

Inschrijfgeld
Je mag zelf weten of je één, twee 
of drie dagen meefietst. Inschrijf-
geld is € 3,- per dag of € 7,50 

voor drie dagen. Kinderen tot en 
met 11 jaar fietsen gratis mee. 

Levensmiddelenloterij 
en fietsloterij
Dagelijks ding je mee naar leuke 
prijzen in de levensmiddelenlote-
rij en maak je kans op een prach-
tige fiets. 
De fiets wordt op donderdag 25 
juli verloot. 

Deze mooie prijs wordt moge-
lijk gemaakt door onze trouwe 
sponsoren Fietsplezier Heesch, 
van Esch in Heeswijk-Dinther en 
Fietsplus Rini in Nistelrode. 

Het winnende lot voor de fiets 
wordt na 13.00 uur bekendge-
maakt bij de finish. 

Nieuw logo
Inmiddels heeft TRV-Bernheze 
naast een nieuw logo ook een 
nieuwe website. Neem eens een 
kijkje op www.bezoekbernheze.nl.

Voor informatie over evenemen-
ten kun je terecht op onze 
Facebookpagina: trv-bernheze.

BERNHEZE - Zin om lekker te fietsen in de omgeving van Bernheze? En te genieten van de mooie omge-
ving? Fiets dan één, twee of drie dagen mee met de 22ste Bernheze Fiets3daagse die dit jaar plaatsvindt 
van 23 tot en met 25 juli. 

Lekker fi etsen
 in de omgeving

‘t Dorp 108 - Heesch - 0412-451523
info@fietsplezierheesch.nl
www.fietsplezierheesch.nl

Abdijstraat 28 - Heeswijk Dinther
0413-293054

info@vanesch-tweewielers.nl
www.vanesch-biketotaal.nl

Laar 27 - Nistelrode - 0412-611231
info@fietsplus-rini.nl
www.fietsplus-rini.nl

VAKANTIEPLEZIERTIPLEUKUITJE VAKANTIEPLEZIERTIPLEUKUITJE
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
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.

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

Helpt u Zorgboerderij van der Wijst 
mee aan een zorgbus?

Zorgboerderij van der Wijst is 
al 20 jaar een gespecialiseerde 
zorgboerderij in het buitenge-
bied van Vorstenbosch. 

Deze kleinschalige zorgonderne-
ming is voor velen al geruime tijd 
een fijne dagbestedingsplek. De 
zorgboerderij heeft als doel om 
mensen met een verstandelijke 
beperking en N.A.H. (niet aan-
geboren hersenletsel) een pas-
sende dagbesteding te bieden 
waarbij niet de productiviteit 

maar de persoonlijke ontwikke-
ling en het welzijn voorop staat.

Stichting MVI zet zich nu samen 
met Zorgboerderij van der Wijst 
in om nog beter op de zorgvraag 
van deze groep deelnemers te 
kunnen inspelen. Dit houdt in 
dat ze zorgen dat de deelnemers 
die niet verkeersveilig zijn op een 
verantwoorde manier van en 
naar de zorgboerderij vervoerd 
worden met geschikte begelei-
ding. De zorgbus zal dagelijks 

rijden in de regio Veghel, Eerde, 
Erp, Bernheze, Uden en Oss. 
Ook zal de bus ingezet worden 
voor sociale activiteiten.

Om deze zorgbus te kunnen re-
aliseren, wil Zorgboerderij van 
der Wijst een beroep op u doen 
voor een financiële en sociaal 
maatschappelijk bijdrage. U kunt 
voor een relatief laag bedrag 
uw bedrijf opvallend promoten 
en tevens deze zorgafhankelijke 
mensen direct helpen aan ver-

voer. Kijk voor meer informatie 
op www.stichtingmvi.nl of bel 
0162-239801.

VORSTENBOSCH - Zorgboerderij Van der Wijst in Vorstenbosch gaat een samenwerking aan met Stich-
ting Mobiliteit voor Iedereen uit Made om het vervoer van en naar de dagbesteding te kunnen optimali-
seren. Dit houdt in dat zij samen met de stichting een bus gaat realiseren waardoor zij ook de komende 
jaren zeker is van veilig en modern vervoer voor de cliënten. 

Dagbesteding voor mensen met een
verstandelijke beperking

Vergaderlocatie • Paardenpension

Derptweg 12 • 5476 VX  Vorstenbosch
Tel. 0413 - 35 16 12 • Mob. 06 - 13 91 54 74zorgboerderijvanderwijst.nl

Derptweg 12 - Vorstenbosch
0413-35 16 12
06-13 91 54 74
www.zorgboerderijvanderwijst.nl

Nieuw in Heesch - Huidtherapie 
Gevestigd in het nieuwe Gezondheidscentrum

aan de Gildestraat.
• Ook voor het aanmeten van steunkousen
• Tevens werkzaam in Gezondheidscentrum Nistelrode: 
 De Beekgraaf 58a, 5388 CV, Nistelrode 
• Mogelijk vergoed door uw zorgverkeraar
• Gratis intake op beide locaties

073-7113193
info@huidgericht.nl
www.huidgericht.nl

Specialist
in acne, 

laseren en
oedeem

Boekentips 
Ook al is het vakantie, dat wil niet zeggen dat jouw ziekte, of die 
van je familieleden, vakantie neemt en je even lekker gezond kan 
zijn. Dit zorgt voor wat aanpassingen en over aanpassingen zijn 
er vele boeken geschreven. Hieronder een paar boeken die laten 
zien dat ziek zijn, of een beperking hebben niet altijd meevalt. Dit 
zou je zomaar eens een aantal tips op kunnen leveren. 

Martine Bijl, RINKELDEKINK

Rinkeldekink’ van Martine Bijl gaat over de hersenbloeding die zij 
kreeg in september 2015. Na haar langdurige herstel in een reva-
lidatieoord, waar zij vrijwel alles opnieuw moest leren, bracht ze 
nog enkele maanden door in een ziekenhuis, waar ze behandeld 
werd voor depressie.

Judith Noordzij, IK WAS ADVOCAAT. NU BEN IK MEZELF

Na een toptijd, een topstage en een topbaan volgde een burn-out. 
Een burn-out op 27-jarige leeftijd. Tijdens haar herstel ontdekte Ju-
dith Noordzij beetje bij beetje wie zij is en wat haar gelukkig maakt. 

Bianca Toeps, MAAR JE ZIET ER HELEMAAL NIET AUTISTISCH UIT

Bianca Toeps (1984) is fotograaf, websitebouwer en blogger op 
Toeps.nl. Ze blogt en twittert veel over autisme. Dit is haar eerste 
boek, waar ze zelf de omslag voor fotografeerde en ontwierp.

Sara Gottfried, HET BREIN BODY DIEET

Over Het Brein Body Dieet
‘Dit is het eerste dieetboek dat de oorzaken aanpakt.’ - Nouveau
‘Dit is hét dieetboek voor deze zomer’ - Vriendin

Femke van der Laan, STAD VOL BALLONNEN

Femke van der Laan schreef een jaar lang wekelijks in Het Pa-
rool over haar leven in de stad na de dood van haar echtgenoot 
Eberhard, de burgemeester van Amsterdam. Haar columns wer-
den talloze keren gelezen en gedeeld. Stad vol ballonnen is een 
liefdevolle en ontroerende schets van rouw in het dagelijks leven.
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Hulp aan dementerende stimuleren  

Stichting 2109
Als vrijwilliger in een dagop-
vang voor vroeg dementeren-
den in Maarssen bedacht Stefan 
dat mensen met dementie een 
stuk veiliger de straat op zouden 
kunnen als anderen zien wat er 
aan de hand is. Stefan: “Toen ik 
ging googelen, bleek de stichting 
2109 daarvoor al een button te 
hebben ontwikkeld. Vergelijk de 
2109-button met de blindenstok; 
als je die ziet houd je meer reke-
ning met iemand en bied je snel-
ler hulp aan als dat nodig lijkt.” 

De button
De button bevat een symbool 
voor dementie èn praktische in-
formatie. Op de voorkant staan 
een groen gezichtje met blauwe 

vergeet-me-nietjes en daaronder 
een centraal telefoonnummer. 
Op de achterkant staat een per-
soonlijke code. 
Wanneer een dementerende is 
verdwaald, kan men het centra-
le nummer bellen, waar door de 
persoonlijke code de juiste con-
tactpersoon kan worden gealar-
meerd.   

Missie en uitdaging
Stefans missie is de button be-
kend te maken en het gebruik te 
stimuleren. Als fervent deelnemer 
aan de vierdaagse - hij haalde al 
eens geld op voor de Stichting 
2109 - bedacht hij daarvoor deze 
tocht. Stefan: “De uitdaging is 

om acht dagen op te starten. 
Soms om 6.00 uur, soms om 4.00 
uur, afhankelijk van de afstand 
van die dag.” Zoon Moos rijdt 
mee op de elektrische ‘volgfiets’ 
met alles wat ze onderweg nodig 
hebben. 
Via Facebook en WhatsApp zijn 
andere praktische zaken ge-
regeld, zoals voor elke avond 
slaapplekken en in verschillende 
plaatsen fysiotherapeuten voor 
massages. “Iedereen werkt be-
langeloos mee.” 

Bekendheid
In de gemeenten die Stefan van 
8 tot en met 15 juli doorkruiste 
vertelde hij bestuurders over de 
2109-button. Eén burgemeester 
en 25 zorgwethouders hebben 
gehoor gegeven aan zijn oproep 
om even mee te lopen en met 

hem te praten. Op woensdag 
10 juli liep Stefan van Asten naar 
Middelrode en liep wethouder 
Rein van Moorselaar in Bernheze 
even mee. 

Van Moorselaar: “Ik wist niet van 
het bestaan van deze button. 
Het helpt bij bewustwording. 
Het aantal mensen met demen-
tie neemt de komende jaren flink 
toe. 
Omdat mensen langer thuis blij-
ven wonen, gaan we ze overal 
tegenkomen en moeten we hulp 
bieden die nodig is. Ik ga dit zeker 
meenemen in het overleg met de 
werkgroep dementievriendelijk 
Bernheze.” 

Voor meer informatie over 
Stichting 2109 en de button zie 
www.2109.nl.

HEESWIJK-DINTHER - Stefan Vreugdenburg (55) liep 
in acht dagen van Maastricht naar Den Helder, een 
tocht van zo’n 420 kilkometer. Hij vraagt daarmee 
aandacht voor Stichting 2109, die zich inzet voor 
herkenbaarheid en veiligheid van mensen met 
dementie. Wethouder Van Moorselaar liep hem 
tegemoet bij CC Servaes. 

V.l.n.r.: Moos, Stefan en wethouder Van Moorselaar  Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Marcel van der Steen

Moos en Stefan

Vergelijk de 
2109 button 
met de 
blindenstok
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KBO Bernheze
KBO Kluscafé
LOOSBROEK - De vrijwilligers 
van het kluscafé zijn zaterdag 
20 juli weer aanwezig bij Harrie 
en Rien van Zoggel in de Ach-
terdonksestraat 7. 

Al hebben er veel mensen va-
kantie, toch staan onze vrijwilli-
gers weer voor je klaar. Je bent 
van harte welkom van 9.30 tot 
11.30 uur om je aangeboden 
spullen te laten repareren. Als er 

nieuwe onderdelen nodig zijn, 
helpen de vrijwilligers hierbij.

We kunnen bijvoorbeeld jouw 
tuingereedschap slijpen en denk 
ook eens aan speelgoed wat nog 
gerepareerd kan worden. Pro-
blemen met je fiets proberen we 
ook op te lossen. Weggooien is 
zonde voor het milieu én voor 
je portemonnee. Het kluscafé is 
voor alle inwoners van Bernheze. 
Elke derde zaterdag van de 
maand staan de mensen van het 

Kluscafé voor je klaar. Alle data 
van het kluscafé voor 2019 wor-
den vermeld op de evenemen-
tenkalender op de achterzijde 
van DeMooiBernhezeKrant en 
op www.loosbroek.nu. 
Voor meer informatie of vragen 
kun je altijd terecht bij Henk de 
Mol (0413-229619), Jan van 
Eerd (0412-480658) of bij Betsie 
van Zutphen (0413-229692).

Geef je apparaten een tweede 
kans, weggooien kan altijd nog!

Bos bloemen 
t.w.v. € 15,-
Bos bloemen 

1. Wat moet je hebben in schrijven volgens Annie Jacobs? 

2. Wat vindt er op zaterdag 20 juli plaats in Loosbroek van de KBO?

3. Wat wil Zorgboerderij v.d. Wijst graag aanschaffen? 

4. Welk festival vindt plaats op zaterdag 31 augustus in Nistelrode?

5. Waar draait het leven om, volgens Tonnie, Dina en Tineke?

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 22 juli 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie weet 
mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Miranda’s Bloemensalon.

Winnaar vorige week: 
Sieny van Aar

Het antwoord was:
RADIJS

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

KBO BERNHEZE
Fijne vakantie

Zie pagina 31

Gratis Fietsknooppuntenkaart

Dansen op zondagavond
in CC Servaes

Van 19.30 tot 22.30 uur kunnen 
de beentjes van de vloer, waarbij 
er zowel in paren wordt gedanst 
als ook individueel (linedance).
Dit jaar zal er voor het eerst een 
korte stop zijn. Op zondag 28 
juli en op zondag 4 augustus is er 
geen dansen.
Vanaf zondag 11 augustus gaan 
de dansavonden weer gewoon 
door. De entreeprijs zal vanaf 
11 augustus € 2,50 per persoon 
bedragen. Iedereen die van dan-
sen en muziek houdt is van harte 
welkom. Kom rustig een keertje 
kijken! En meedoen!
Voor meer aanvullende informa-
tie stuur een mailtje naar 
secretariaat@ccservaes.nl of bel 
met 06-20216398 (Tonny van 
der Ven).

HEESWIJK-DINTHER - Zoals bekend, of misschien ook niet, is er op zondagavond in CC Servaes de 
gelegenheid om te dansen op afwisselende muziek, die door een enthousiaste dj ten gehore wordt 
gebracht.

Luisterboeken 
Een van de meest populaire hobby’s is lezen. Lezen kan eigenlijk 
altijd en overal. Een boek is dé manier om een paar uurtjes plezie-
rig door te brengen. Maar wat te doen als je geen boeken (meer) 
kunt lezen? Dan is een luisterboek, ook wel audioboek genoemd, 
natuurlijk een grote uitkomst!

Wat is een luisterboek?
In de jaren ’80 kwam een 
beperkte productie van au-
dioboeken tot stand in Am-
sterdam, in de omgeving van 
Annie M.G. Schmidt. De kin-
derboekenschrijfster was in 
haar ouderdom zeer slecht-
ziend geworden en haar li-
teraire vrienden hadden een 
voorleesclubje gevormd. 
Renate Rubinstein kwam op 
het idee om dit voorlezen te 
structureren en schakelde haar 
neefje Maurits Rubinstein in. 
Voor audiocassettes van auteurs die voorlazen uit eigen werk 
bleek in Nederland een markt te bestaan.

Titels in de LuisterBieb
Welk verhaal wil jij beluisteren? De LuisterBieb heeft zo’n 2.600 
titels. Van romans tot hoorcolleges. 
Ga naar www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb/titels-in-de-luister-
bieb.html en je ziet in één oogopslag welke titels er allemaal als 
luisterboek te leen zijn. Titels met een (g) zijn gratis titels, die ie-
dereen kan luisteren. Ook als je geen lid van de bibliotheek bent! 
Natuurlijk kun je ook gewoon de bieb in jouw woonplaats binnen-
lopen en vragen om advies! 

Hieronder een aantal op het moment erg populaire boekentitels; 
allemaal ook verkrijgbaar als luisterboek.

Ilja Leonard Pfeijf fer: GRAND HOTEL EUROPA

Esther Verhoef: NOUVEAU RICHE

Yuval Noah Harar: SAPIENS

Michelle Obama: MIJN VERHAAL

Suzanne Vermeer: IJSKOUD

Dan Brown: ROBERT LANGDON 5 OORSPRONG

Astrid Holleeder: JUDAS

Karin Bloemen: MIJN WARE VERHAAL

Jelle Hermus: STEEDS LEUKER

Stephen Hawking: DE ANTWOORDEN OP DE GROTE VRAGEN

Paolo Cognetti: DE ACHT BERGEN

6. Dankzij welke stichting kan Camiel toch mee fietsen?
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
18 tot en met 24 juli

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

Gekookte
kipham

100 gr. € 1,35

Gebakken
hamburger

100 gr. € 0,85

Kip Cordon Bleu
4+1 gratis

Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
      info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

Openingstijden van maandag 22 juli 
tot en met zaterdag 11 augustus:

Maandag 8.00-13.00 uur
Dinsdag 8.00-13.00 uur
Woensdag 8.00-13.00 uur
Donderdag 8.00-13.00 uur
Vrijdag 8.00-18.00 uur
Zaterdag 8.00-16.00 uur

Aangepaste openingstijden in de zomerperiode
Van Mook De Echte bakker:
Aangepaste openingstijden winkel Nistelrode
Zaterdag 20 juli tot en met zaterdag 10 augustus
Maandag gesloten
Dinsdag, woensdag en donderdag 8.00-13.00 uur
Vrijdag 7.30-18.00 uur
Zaterdag 7.00-16.00 uur

Ambachtelijke Slagerij Van den Tillart is gesloten:
Nistelrode zaterdag 20 juli 14.00 uur tot en met dinsdag 6 augustus
Vorstenbosch vrijdag 26 juli 16.00 uur tot en met maandag 12 augustus

Van Mook
De Echte Bakker

Juul van den Heuvel doet 
het op zijn manier
‘Ik ben al mijn hele leven creatief’

“Ik ben al mijn hele leven cre-
atief.” Dat stelt de intussen 
17-jarige Juul zelf vast. Niet met 
kleurpotloden, maar op andere 
vlakken. “Op 2-jarige leeftijd liep 
ik al met een wegwerpcamera-
tje rond om foto’s te maken. 

Toen ik groter werd, ben ik ook 
gaan filmen en heb ik me foto- 
en filmbewerkingsprogramma’s 
‘eigen’ gemaakt. Ik ben ook mu-
ziek gaan maken. Ik ben aange-
sloten geweest bij de plaatselijke 
fanfare en als 10-jarige draaide 
ik als dj voor het eerst op de So-
lexrace. Dat doe ik trouwens nog 
elk jaar”, zegt Juul. 

Naast creativiteit heeft de jon-
geman ook een goed stel herse-
nen. Na de basisschool begon hij 
op het gymnasium, maar vooral 
de klassieke talen daar, waren 
weinig inspirerend, zodat er een 
overstap gemaakt werd naar de 
havo. Het afgelopen jaar was er 
een vrije schoolopdracht met als 
thema ‘zelfportret’ waarbij ge-
wezen werd op deelname aan 
een wedstrijd van het Rijksmuse-
um in Amsterdam hangende aan 
Rembrandt van Rijn. Hoewel hij 

het een hele kluif vond, maakte 
Juul er serieus werk van. “Ik heb 
het gezicht van de ‘meester’ uit 
een schilderij gehaald en daar een 
ets van gemaakt in vier tinten”, 
vertelt hij. Tot zijn verrassing 
werd ook zijn ets geselecteerd uit 
8.400 inzendingen wereldwijd en 
hangt nu samen met anderen in 
een expositie van 15 juli tot en 
met 15 september in genoemd 
museum. 

Met een presentatie van wat hij 
kan en deed, is Juul de strenge 
selectierondes doorgekomen 
van de genoemde Akademie en 
begint daar na de vakantie een 
nieuw avontuur. 

“Er worden opleidingen gegeven 
in foto/film, grafisch/ruimtelijk, 
illustratie/animatie en beeldende 
kunst. Ik denk dat fotografie en 
grafisch ontwerpen me het meest 
trekt, maar ik laat het om te be-
ginnen allemaal op me afkomen 
om dan uiteindelijk te bepalen 
wat het gaat worden”, meldt hij. 

Tot het zover is hangt hij niet 
achterover. Juul somt op: “Afge-
lopen maandag was de opening 
van de expositie, ik loop momen-
teel voor de vijfde keer mee met 
de Vierdaagse van Nijmegen, 
heb een bijbaantje en er is me 
gevraagd om grafische onder-
steuning bij een evenement.” 

Vragend naar zijn toekomst be-
denkt hij hardop, “dat ik wellicht 
ooit een ontwerpbureau open”, 
om direct toe te voegen: “Maar 
dan wel op mijn manier en zeker 
niet doorsnee.”

HEESWIJK-DINTHER – Hij stond als 2-jarige amper stevig op zijn beentjes of hij had al een fotocamera 
in zijn knuistjes. Een hobby die hij met het verstrijken van de jaren uitbouwde, als ook filmen, muziek 
maken en meer. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Juul van den Heuvel na de vakantie naar de 
Akademie voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch gaat om het creatieve wat door zijn aderen vloeit, 
verder uit te bouwen. Ondertussen kan iedereen de ets die hij maakte van Rembrandt van Rijn in het 
Rijksmuseum gaan bekijken. 

Juul met fotocamera Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Ik open wellicht
ooit een 
ontwerpbureau
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PAROCHIENIEUWSBERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

Steun toeverlaat

Tom van den Berg Uitvaartzorg

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

In samenwerking met Yarden

Eikenhoek 45, 5473 GW Heeswijk-Dinther, www.tomvandenberguitvaartzorg.nl

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Dankbetuiging

Overweldigend was de belangstelling tijdens het ziek zijn,
en afscheid van  mijn man, ons pap en onze trotse opa.

Theo van Gorp
 

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden,
maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet

en vergroot de moed om verder te gaan.
 

Ricky van Gorp, kinderen en kleinkinderen.

Bedevaart naar Kevelaer

Naar wie zou je gaan, zeker als je 
in nood verkeert? Op wie doe je 
dan een beroep? Wie is dan voor 
jou vooral een bron van inspira-
tie, bemoediging en kracht? 
Dat is voor christenen allereerst 
Jezus. Maar ook zijn moeder, 
Maria, speelt in het leven van 
veel gelovigen hierbij een be-
langrijke rol. Zij is degene die 

vele gelovigen naar Jezus heeft 
geleid, zeker als we in nood ver-
keren, wanneer we ergens mee 
zitten en geen uitweg weten. 
Wanneer we bij Maria komen, 
zal zij onze nood aan Jezus voor-
leggen.

Hopelijk mogen we dit op onze 
pelgrimstocht naar Kevelaer met 

Maria en met elkaar gaan bele-
ven. 
Wil je samen met anderen op 
bedevaart? Dan kun je voor 
meer informatie en aanmelding 
contact opnemen met Peter en 
Mia Stoltz, 06-28958281. De 
kosten bedragen € 20,- per per-
soon. Opgeven kan tot en met 
18 augustus.

BERNHEZE - Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om vanuit Bernheze, Oss, Ravenstein, Veghel, 
Landerd, Uden en omstreken op bedevaart naar Kevelaer te gaan en wel op zaterdag 24 augustus. Het 
thema dit jaar is: ‘Heer, naar wie zouden wij gaan’? 

Verklaring tegen antisemitisme

‘Met grote zorg zien zowel de 
Rooms-Katholieke Kerk in Ne-
derland als de Protestantse Kerk 
in Nederland dat het antisemi-
tisme sterker wordt. Telkens zijn 
er incidenten die ertoe leiden 
dat een onveilig klimaat kan 
ontstaan voor de Joodse ge-
meenschap in Nederland. Dat is 
ontoelaatbaar. Voor de kerken 

is het blijvende gesprek met de 
Joodse gemeenschap in Neder-
land van groot belang’, schrijven 
de kerken in hun verklaring. 

‘We rekenen het ook tot onze 
verantwoordelijkheid er alles 
aan te doen om antisemitisme 
in de hele samenleving tegen te 
gaan en om initiatieven te on-

dersteunen die daar een dam 
tegen opwerpen. Hierbij roepen 
wij de overheid alsook de gehele 
samenleving op om alles te doen 
wat in haar vermogen ligt om 
antisemitisme te bestrijden. Wij 
zijn als kerken vanzelfsprekend 
bereid tot nader overleg en ver-
dere samenwerking’, zo beslui-
ten de kerken hun verklaring.

BERNHEZE - De Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland spreken zich in een geza-
menlijke verklaring uit tegen een toenemend antisemitisme in ons land. De twee grootste kerkgenoot-
schappen in Nederland sluiten daarmee aan bij een gevoel van urgentie over dit onderwerp in politiek 
en samenleving. Parochie De Goede Herder wil deze verklaring op plaatselijk niveau verspreiden om te 
voorkomen dat antisemitisme zich verder nestelt in de haarvaten van onze samenleving. 

Weijen 7 - Nistelrode
0412-611397 - nistelrode@ari-jenne.nl
‘t Dorp 13 - Heesch
0412-451848 - heesch@ari-jenne.nl

Bos Bloemen 
t.w.v. € 15,-

1. In welk land woont Freek Spits van de column luchtpost? 

2. Waar hangt de ets van Juul tentoongesteld? 

3 Wat is het favoriete land van Edwin Daandels? 

4. Wie treedt er op 27 juli op bij Eetcafé ‘t Pumpke tijdens de muziekzomer? 

5. Wat is voor Jean al jaren een schot in de roos? 

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

Bloemsierkunst Ari-Jenne Nistelrode
Aangepaste openingstijden
Maandag 15 tot en met zaterdag 20 juli.
Maandag 12 tot en met zaterdag 17 augustus.
Maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 13.00 uur.
Zaterdag 9.00 tot 16.00 uur.

Vakantiesluiting 
Maandag 22 juli tot en met zondag 11 augustus. 

Bloemsierkunst Ari-Jenne Heesch
Aangepaste openingstijden
Maandag 22 juli tot en met zondag 11 augustus. 
Maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 13.00 uur.
Zaterdag 9.00 tot 16.00 uur.

Afsluiting kerkplein St. Servatiuskerk
HEESWIJK-DINTHER - Het kerkplein van de St. Servatiuskerk in Dinther zal zaterdag 27 juli afgesloten 
zijn voor alle verkeer. Dit geldt zowel voor voetgangers als voor het overige verkeer. De afsluiting zal 
gemarkeerd worden met rood-witte linten. De afsluiting duurt 24 uur. De toegang is gedurende deze tijd 
voor iedereen verboden. Houd hier dus rekening mee! Bij dringende gevallen kun je contact opnemen 
met Mari van Zutphen, 06-51229214.

Zaterdag 
27 juli

St. Servatiuskerk
Kerkplein 
gesloten



Woensdag 17 juli 2019 11
  

Feston tapijten Heesch
Al 25 jaar een begrip in Heesch

De vakantieperiode is gestart en 
de caravans gaan vanuit de op-
slag de oprit op om vakantieklaar 
gemaakt te worden. 

Voor u de tip: Wij maken tapijt 
op maat; ook voor uw camper, 
caravan of boot. Evenals de kus-
sens (her-)stofferen waarvoor u 
uit een groot aantal meubelstof-
stalen uw keuze kunt maken. 

Interieur en stoffering
Onze werkzaamheden bestaan 
uit het afwerken van karpetten 
op maat met garen (festonneren) 
of met band van katoen of leer. 
En volumekarpetten leveren we 
ook op de gewenste maat.
We leveren en leggen alle soorten

vloerbedekking van: tapijt & 
vinyl voor slaapkamers, keuken, 
woonkamer en trap. De trend 
van nu is PVC in hout- en tegel-
motief, wat wij verkopen en leg-
gen natuurlijk. Ook hebben we 
PVC-vinyl: Vinyl met de harde 

toplaag van PVC. Dit alles is ook 
geschikt bij vloerverwarming en 
heeft weinig onderhoud nodig.

Onze specialiteit is het leggen en 
afwerken van traplopers.
Ook voor kleinmeubelen zoals 
eetkamerstoelen enzovoort. 

Zomer
Voor raamdecoratie en zonwe-
ring op maat kunt u kiezen uit 

ons groot assortiment: 
- Gordijnen, vitrage, inbetweens 

met platte- , vlinder-, of wave-
plooi. 

- Houten-, aluminium- of bam-
boo-jaloezieën met of zonder 
band. 

- Plissées, vouwgordijnen met 

en zonder topdown/bottom 
up. 

- Rolgordijnen in alle kleuren en 
soorten stof.

We verkopen ook verschillende 
soorten horren: inklem-, plissé-
rolhorren en hordeuren. 

Tevens leveren en leggen wij 
kunstgras voor tuin en balkon en 

voor schilderwerken kunt u ook 
bij ons terecht. 
Dus wilt u van uw huis uw 
thuis maken: kom langs in onze 
showroom en profiteer van onze 
aanbiedingen. Gratis inmeten en 
offerte. 

Neem eens een kijkje op onze 
website: 
www.festontapijtenheesch.nl 

HEESCH - Wij zijn een klein familiebedrijf waarin nu 
drie generaties werkzaam zijn. Eigenaren Theo en 
Henny van de Lockand en hun zoon Maarten en dochter 
Claudia en zelfs kleinzoon Jaimy. Wij staan voor een 
eerlijk advies, voorlichting, vakkundig werk en goede 
service. En we nemen graag de tijd voor onze klanten.
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Broekhoek 52 - 5384 VR Heesch - 0412-451394 - www.festontapijtenheesch.nl - info@festontapijtenheesch.nl

Het pand van Feston tapijten Heesch

ONDERNEMEND BERNHEZE

‘Wij zijn ook Veluxdealer’

Sint Donatus officier
LOOSBROEK - Zo begint het lied 
over Donatus, dat verder gaat 
met de tekst ‘In het leger der Ro-
meinen’. Elk jaar in juli wordt in 
Loosbroek de beschermheilige 
van ‘de donder en bliksem’ ver-
eerd.

Bij deze gelegenheid wordt ook 
het Gilde St. Barbara uit Dinther 
uitgenodigd en wordt de dienst 
opgeluisterd door het gildekoor. 

Dit volgens de berekeningen al-
weer voor de 37ste keer. In de 
kerk wordt nog steeds een reli-
kwie bewaard van deze heilige.

Na afloop is er, zoals ieder jaar, 
weer de mogelijkheid om in de 
mooie pastorietuin een kopje 
koffie te nuttigen. 

Tijdens dat moment brengt het 
Gilde een vendelhulde aan alle 

aanwezigen en maakt de voor-
zitter van de parochie Loosbroek 
even gebruik van de tijd om een 
dankwoord uit te spreken en de 
hoop het gilde volgend jaar weer 
te mogen begroeten.

BESCHERMHEILIGE 
VAN ‘DE DONDER EN 
BLIKSEM’ VEREERD
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Doe jij waar je goed in bent, doen wij de rest

WET-EN REGELGEVING
Als ondernemer dien je te voldoen aan veel wetten en regels. Wij 
bieden ondersteuning bij het voldoen aan deze verplichtingen, zoals 
het samenstellen of controleren van de jaarrekening en het verstrek-
ken van controleverklaringen, onder andere bij subsidie-verantwoor-
dingen. Wij doen ons werk graag en goed en bieden professionele 
dienstverlening in een laagdrempelige en informele sfeer. Dat vinden 
wij maar heel gewoon. Als accountantskantoor leveren wij een diver-
siteit aan diensten, maar je kunt ons ook alles in handen geven. In 
een totaalpakket regelen wij al jouw zaken. Gewoon onder één dak. 
Handig en overzichtelijk. Goed geregeld, voor zowel de korte als op 
de lange termijn. Kun jij rustig blijven ademhalen, nu én straks.

ONTZORGEN
Ontzorgen, dat is waar wij voor staan. Of het nu gaat om die comple-
te 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 com-
pleet 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!

Je hebt je zaakjes graag goed voor elkaar. Want jij bent die ondernemer die er vol voor gaat. Bij het runnen van een onderneming komt nogal wat kijken. Vooral ook aan die za-
kelijke kant. Dan is het fijn als je al die bijkomstigheden als financiën, belastingen en salarisadministratie 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 graag de zakelijke puntjes op de i zet. Een geruststellende 
gedachte. Doe jij waar jij goed in bent, doen wij de rest.

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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Tweewielerservice Dinther; 
de hele zomer geopend!

Toen Peter 21 jaar was en al en-
kele jaren als fietsenmaker werk-
te in en om Den Dungen, werd 
hij getipt over een winkelpand 

dat in zijn dorp al even te koop 
stond. Samen met Rita ging hij 
deze uitdaging aan. Rita: “Ben je 
pas net 21 jaar en dan koop je 
samen een winkelpand. Dat was 
wel wat! Maar we hebben heel 
veel hulp gehad van onze familie 
en vrienden.”
Peter en Rita hebben van 1980 
tot 1990 hun fietsenwinkel in 

Den Dungen gehad. Het liep als 
een tierelier en het was er zelfs 
iedere avond zo druk dat het 
op een gegeven moment teveel 

werd. Rita: “De winkel groeide 
ons boven het hoofd. Toen zei 
Peter plots: “We gaan het ver-
kopen.” Ik ben vandaag de dag 
nog blij dat hij dat zei. We namen 
onszelf in bescherming.” En alsof 
het zo moest zijn fietsten Peter 
en Rita door Heeswijk-Dinther, 
zagen een huis dat hen aansprak 
en besloten de sprong te wagen. 

HEESWIJK-DINTHER - Peter en Rita van Beek runnen al 
vanaf 1993 hun Tweewielerservice Dinther aan ’t Retsel, 
met tussendoor een korte zijstap naar Loosbroek en de 
Sint Servatiusstraat. Hoe zijn deze twee ondernemers 
zo verslingerd aan fietsen geraakt en hoe zijn zij, 
als echtpaar uit Den Dungen, in Heeswijk-Dinther 
terechtgekomen? 

U
IT

G
EL

IC
H

T
U

IT
G

EL
IC

H
T

De Morgenstond 27 (’t Retsel) - 5473 HE Heeswijk-Dinther - 0413-224141 - tweewielerservicedinther@kpnmail.nl - www.tweewielerservicedinther.nl

ONDERNEMEND BERNHEZE

Bij een nieuwe fi ets krijgen klanten gratis twee servicebeurten

Rita: “Een paar jaar later kwam 
’t Retsel op. We besloten daar 
een huis te bouwen en opnieuw 
een fietsenwinkel te beginnen. 
We waren, naast De Halm en 
Heesakkers Beton, de eerste on-
dernemers op ’t Retsel. Dat is 
een goede keus geweest, we zit-
ten hier nog steeds goed en vol 
plezier! Omdat het steeds druk-
ker werd, kwam Hans Rijkers bij 
ons werken; een fietsenvakman 
in hart en nieren. 
We hebben de dealerschappen 
van Gazelle, Rih, Qwic en Cor-
tina. Om goed op de hoogte te 
blijven van alle nieuwe technie-
ken, zeker bij de elektrische fiets, 
volgen Peter en Hans regelma-
tig bijspijker-cursussen van deze 
merken. Met kennis van zaken 
en een ruime ervaring verkopen 
we elektrische fietsen, stadsfiet-
sen, kinderfietsen; zowel nieuw 
als tweedehands.
Bij een nieuwe fiets krijgen klan-
ten GRATIS twee servicebeurten. 
Ook repareren we fietsen en ver-
kopen fietsonderdelen- en ac-
cessoires. Wij zijn de hele zomer 
geopend!”

Dinsdag, woensdag en donder-
dag van 8.00 tot 17.30 uur.
Vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur.
Zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur.
Maandag gesloten.

Tweewielerservice Dinther Hans en Peter
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Uit eten gaan, uitslapen, boeken lezen, 
lamlendig niets doen of wilde avontu-
ren beleven. Dit kan toch eigenlijk het 
hele jaar door wel. Het lijkt nu vreemd 
dat we tientallen jaren de bouwvakva-
kantie als dè vakantie zagen. Tegen-
woordig pakt iedereen lukraak een 
weekend, een midweek of week va-
kantie als hij of zij daar zin in heeft. 
Wat ik me nu afvraag is: Zou er een 
moment komen dat we helemaal niet 
meer doen aan een ‘vakantieperiode’? 

Wel belangrijk: 
doe door het

jaar heen 
wat je echt
leuk vindt.

Terwijl veel mensen er al een carna-
valsvakantie, voorjaarsvakantie en 
een weekend met een vriend(in), ge-
zin of wie weet met wie, op hebben 
zitten, is zowat iedereen deze laatste 
weken helemaal gestrest naar de ‘va-
kantieperiode’ toe aan het werken. Die 
stress zorgt er inderdaad voor dat je 
hierna vakantie nodig hebt. ‘Vakantie 
per se in deze tijd nodig hebben’ zit in 
je hoofd, volgens mij. Het is nog niet 
eens zolang geleden dat wij, zoals zo-
veel gezinnen, gewoon thuis onze tijd 
‘uitzaten’, omdat we het gewoonweg 
niet konden betalen om weg te gaan. 

Wel belangrijk: doe door het jaar heen 
wat je echt leuk vindt.
Waarschijnlijk nog wat erfgoed uit 
mijn tijd als horecaondernemer; ik 
vind het heerlijk om in deze periode 
lekker door te werken! Ik ga liever 
buiten deze vakantieperiode weg, 
aangezien de winterperiode mij an-
ders veel te lang duurt én het is veel 
rustiger werken. Weinig telefoontjes 
en geen gesjees. En ‘no worries’ ik 
zal de laatste zijn die andere onderne-
mers lastigvalt. 

Een tijd waarin er veel gedaan kan 
worden in weinig tijd. Voor mij zorgt 
deze periode voor rust om creatieve 
ideeën op te doen, leuke acties te be-
denken en lekker achterstallig werk 
weg te werken. Ons bedrijfs-DNA na-
kijken en aanvullen waar nodig.

Wat is je bedrijfs-DNA? 
Je bedrijfs-DNA bevat alle facetten 
van je bedrijf. Vanaf je missie, ‘Waar-
om doe je dit?’, ‘Wat heb je te bie-
den?’, tot aan het logo, tot aan je ele-
vator pitch of tot aan een persbericht. 
Wanneer je deze informatie allemaal 
voor jezelf op een rij hebt, dan wordt 
het steeds makkelijker om één lijn te 
voeren in vormgeving, krachttermen 
en teksten: voor je website, je social 
media, je praatje als iemand vraagt 
wat je nou eigenlijk doet, of je pers-
berichten.

In ons bedrijfs-DNA staat duidelijk 
verwoord dat wij heel blij worden 
van mensen helpen; specifiek onder-
nemers. Wij gebruiken daarom deze 
‘komkommertijd’ om een nieuwe 
dienst in de schappen te zetten waar-
mee we ondernemers kunnen helpen. 
Hiermee gaan we nog meer ‘know 
how’ en netwerk delen. Meer hierover 
lees je op www.bernhezemedia.nl.
Tijdens deze rustige ‘vakantieperio-
de’ is het kantoor twee weken dicht, 
maar onze service gaat gewoon door. 
Wij monitoren de websites van onze 
klanten 24/7. Ook zijn we online be-
reikbaar voor vragen en om je offline 
social netwerk bij te werken.

Iedereen een fijne vakantie en tot 
snel!

www.bernhezemedia.nl

Column Ondernemend Bernheze
Rian van Schijndel

Geen vakantieperiode meer?
BERNHEZE - ‘De vakantieperiode breekt aan…’ zo beginnen alle columns 
zo’n beetje in deze tijd van het jaar. En wat ik me dan afvraag: Is dat wel 
zo? Gaan we inmiddels niet gewoon heel het jaar door op vakantie met z’n 
allen? Het hele jaar vliegen vliegtuigen af en aan en zien we rijen dik bij de 
tolwegen staan.

VVV-informatiepunt Servaes 
open tijdens zomervakantie

De openingstijden van het informatiepunt 
zijn van maandag tot en met vrijdag van 
10.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 
10.00 tot 14.00 uur. Op zon- en feestda-
gen is het informatiepunt gesloten. 

Tijdens de openingstijden kun je ook 
een bezoek brengen aan het Knekelhuis, 
(ingang tussen de kerk en het gemeen-
schapshuis), dat onlangs officieel is geo-
pend. In dit nieuwe educatiecentrum van 
IVN Bernheze vind je een groot informa-

tiebord waarop veel informatie te vinden 
is over de natuur en het landschap rond-
om Beekdal de Aa. 

Ook kun je er met je smartphone diverse 
QR codes ophalen met specifieke infor-
matie. 

Loop eens binnen bij het VVV-informatie-
punt en/of het Knekelhuis: je zult verrast 
zijn door wat jouw directe omgeving je te 
bieden heeft!

HEESWIJK-DINTHER - Zoals bij velen bekend is, of misschien juist nog helemaal niet, 
is dat er in CC Servaes (naast de Dintherse Kerk) een VVV-informatiepunt geopend 
is, waar je onder meer VVV-cadeaubonnen, wandel- en fietskaarten en leuke boekjes 
en andere artikelen kunt kopen. Daarnaast zijn er ook gratis folders beschikbaar van 
bezienswaardigheden, activiteiten en evenementen in Heeswijk-Dinther en directe 
omgeving. 

Foto: Marcel van der Steen

‘Ga je mee op reis 
door het kasteel?’
Zomervakantie kinderactiviteit

De zomeractiviteit bestaat uit:
* een koffertje om zelf te versieren met 

mooie stickers, net zoals de koffers van 
de baron en barones

* een kasteelpotloodje
* een paspoort met speurtocht
* een natuur doe-boek met puzzeltjes en 

stickers.

Je bezoek aan het kasteel wordt compleet 
met de instructies voor de leuke wande-
lapp ‘Vossenstreken’, je ontdekt Land-
goed Heeswijk tijdens een wandeling (ook 
voor de kleinsten!) met een bezoek aan 
de uitkijktoren De Heeskijk.
De zomeractiviteit (€ 2,50 per persoon 
exclusief entree) is online te verkrijgen 
tegelijk met je entree voor het kasteel of 
in de kasteelwinkel. Dagelijks te doen van 
11.00 tot 17.00 uur (maandag gesloten). 
Deze kinderactiviteit volgt dezelfde route 
als de expositie Reizen op Stand voor vol-
wassenen, een gezellig uitje voor de hele 
familie! 
Wil je meedoen met een kinderrondlei-

ding door het kasteel? Dat kan deze zo-
mervakantie op woensdagmiddag 15.00 
uur en vrijdagochtend 11.00 uur. 
Reserveren hiervoor kan online. 

Meer info vind je op 
www.kasteelheeswijk.com.

HEESWIJK-DINTHER - De baron en barones van Kas-
teel Heeswijk hebben verre reizen gemaakt. Ga je 
mee op reis door het kasteel? Met een paspoort in de 
hand ga je op reis door het kasteel: je ziet hele oude 
koffers van de baron en barones. Sommige hebben hele 
verre reizen gemaakt, dit kun je zien aan de stickers 
op deze koffers. Je komt bijzondere souvenirs tegen en nog 
meer reisbenodigdheden. Reis je mee? Dit kan tot en met zondag 1 september.

VAKANTIEPLEZIERTIPLEUKUITJE VAKANTIEPLEZIERTIP

vakantietip
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Heesch
0412–206006 

Dagwinkel Schouten in Loosbroek

Altijd vers, altijd vriendelijk  

John is een bekend gezicht in en 
buiten de dagwinkel. In 2001 
nam hij de zaak over van Harrie 
en Ans Lunenburg, nadat hij de 
nodige ervaring had opgedaan 
bij een supermarkt in Nistelro-
de. “In 1999 ben ik bij Harrie en 
Ans komen werken, om proef te 
draaien. 
Het is natuurlijk heel anders, van 
zo’n grote supermarkt naar een 
kleine dagwinkel”, vertelt John. 
“Maar ik geniet iedere dag van 

mijn werk hier!”, voegt hij daar 
enthousiast aan toe.

Bij Dagwinkel Schouten vind je 
alles wat je ook in de grote super-
markt vindt: van verse groenten 
van een lokale ondernemer tot 
alle gangbare medicatie. Voor al-
lerlei verse producten werkt John 
graag samen met lokale onder-
nemers. Zo komt het brood van 
Bakkerij Doomerink, worden de 
groenten geleverd door Van Aar-

le uit Schijndel en komen de ei-
eren van pluimveebedrijf Stipkip 
uit Uden. “En sinds kort hebben 
we gegrilde kip in ons assorti-
ment, die we in de winkel gril-
len”, vertelt John. “We proberen 
met de tijd mee te gaan en re-
gelmatig nieuwe producten aan 
ons assortiment toe te voegen. 
De gegrilde kippen zijn een groot 
succes!”
Naast een breed assortiment vind 
je bij Dagwinkel Schouten ook 
een hoge graad van service. Zo 
worden bijvoorbeeld boodschap-
pen aan bedrijven bezorgd, maar 
ook aan huis als men slecht ter 
been is of geen auto meer kan 
rijden. John zit dagelijks in zijn 
auto om de boodschappen rond 
te brengen, wat hij graag doet 
voor zijn klanten. “We zijn de 

enige winkel in het dorp en ik 
vind het belangrijk dat iedereen 
in zijn eigen dorp boodschappen 
kan doen.”
Daarnaast hebben John en Anne 
in 2013 een winkel geopend op 
Vakantiepark Dierenbos in Vin-
kel, waar je naast hetzelfde as-
sortiment als in de dagwinkel ook 
speelgoed vindt.
Niet alleen John werkt met veel 
plezier in de winkel, ook de me-
dewerkers beleven plezier in hun 
werk. “Annemieke werkt hier al 
17 jaar, Daniëlle 12,5 jaar en we 
hebben 15 parttimers in dienst 
die vaak langere tijd blijven ‘han-
gen’. Dat vind ik een goed teken. 
We hebben het samen dan ook 
goed naar onze zin”, zegt John 
daarover.
Ben je benieuwd naar het assor-

timent van Dagwinkel Schouten? 
Aan de Dorpsstraat 47 ben je 
maandag tot en met donderdag 
van 8.00 tot 18.00 uur, vrijdag 
tot 19.00 uur en op zaterdag tot 
16.00 uur welkom. 

ACTIE
Wil je de gegrilde kip eens 
proberen? Gebruik dan de 
kortingscoupon op pagina 28
(5 kippenbouten voor € 5,-) die 
je tot en met 3 augustus in kunt 
leveren.

LOOSBROEK – Dagwinkel Schouten is een van de 
weinige voorzieningen in Loosbroek en is een belangrijk 
onderdeel van de Loosbroekse gemeenschap. John 
Schouten staat samen met zijn vrouw Anne aan het roer 
van de dagwinkel, wat hij met veel plezier doet.
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Dorpsstraat 47 - 5472 PJ Loosbroek - 0413 229 396

John in zijn dagwinkel Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Michel Roefs

ONDERNEMEND BERNHEZE

Vakantie! Let goed op waar 
je een duik gaat nemen

Zwemmen in plas of sloot
Door de droogte wordt het wa-
ter in de beken en sloten minder 
ververst. Het spoelt niet door en 
de temperatuur van het water 
wordt hoger. Dit veroorzaakt 
onder andere algengroei. Deze 
algen, zoals blauwalgen, kun-
nen giftige stoffen afscheiden. 

Bij aanraking of inname bestaat 
kans op huidirritatie, duizelig-
heid, ademhalingsproblemen 
en ernstige maag- en darm-
klachten. Deze klachten kunnen 
zowel bij mensen als bij (huis)
dieren optreden. Let nu daarom 
extra goed op! Spring niet zo-
maar in de sloot maar controleer 
op www.zwemwater.nl waar het 
veilig is om te zwemmen. Per 

dag kunnen de resultaten ver-
schillen.

Bij het vermoeden van 
blauwalg kun je dit doorgeven 
aan Waterschap Aa en Maas 
via www.aaenmaas.nl of via 
088-1788000. Als het Water-
schap heeft vastgesteld dat er 
sprake is van blauwalg, worden 
borden geplaatst om mensen te 
waarschuwen om het water te 
mijden.

Leven in de sloot
Door de hogere watertempera-
tuur neemt ook het zuurstofni-
veau van het water af. Hierdoor 
heeft het waterleven het moei-
lijk. Dit is bijvoorbeeld te zien 
aan naar zuurstof happende vis-
sen of erger; vissterfte. Zie je dit, 
meld het dan ook bij Waterschap 
Aa en Maas via 088-1788000. 
Waar mogelijk verplaatst het 
Waterschap vissen of verwijdert 
dode vis.

BERNHEZE – Het is mooi weer en wat is er dan lekkerder dan een duik te nemen in het water? Maar let 
wel op waar je dat doet. Door de inmiddels langdurende droogte met warme periodes, is het water in 
de beken en sloten steeds minder fris. Waar moet je op letten en wat kun je doen?

CONTROLEER OP
WWW.ZWEMWATER.NL

OP VEILIGHEID

vakantietip
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Drie x 90 jaar:
’t leven draait 
om tevreden zijn’
NISTELRODE - Ze gingen samen naar school bij de nonnen langs het klooster. 

Afgelopen maanden bereikten ze alle drie de leeftijd van 90 jaar en kijken ze samen, in 

‘Op de koffie bij… ‘, terug op de tijd die geweest is. 90 Jaar wijsheid zit aan tafel en de 

mooiste quotes en inzichten komen langs. Alle drie nog goed van lijf en leden en zoals 

ze in koor beamen: “We zijn heel blij dat we 90 zijn geworden en nog zo vitaal zijn.” 

Drie verschillende levens in één dorp; ze gingen naar dezelfde school, trouwden

in dezelfde trouwzaal in het gemeentehuis van Nistelrode en gaan nog steeds naar 

dezelfde kerk. Met alle kinderen lekker dichtbij huis, wonen ze alle drie zelfstandig.

Mevrouw van Grunsven-Gunt-
lisbergen, ofwel Dina, was ge-
trouwd met Jan van Grunsven. 
Hij werkte bij Heijmans als met-
selaar en samen kregen ze twee 
kinderen, Henk en Gerard. Ze 
woont achteraf in De Mortel en 
haar grote hobby zijn haar bloe-
men en de biologische groen-
tetuin. Dina: “Ik koop nooit 
groente, want heb alles zelf; sla, 
selderij, bonen, wortelen en heb 
gisteren nog drie courgettes de 
diepvries ingedaan.” Ze groeide 
op als oudste van het gezin en 
zegt: “Ik denk dat ik iets kan en 
doe dat dan gewoon.” Zo haalde 
ze haar rijbewijs weer en kan tot 
haar 95ste jaar weer vooruit.

Mevrouw van de Heijden-van de 
Hurk, Tonny, geef je ook geen 90 
jaar. Ze is geboren in Nistelrode, 
waar ze trouwde met Toon; beter 
bekend als Toontje d’n Brouwer. 
Ze emigreerde naar Australië. Als 
het niet leuk zou zijn, kwamen ze 
terug, werd afgesproken. Ze ble-
ven er drie jaar en toen de eerste 
dochter Grace zes maanden was 
kwamen ze met de boot terug, 
het was mooi geweest. 33 Jaar 
woonde ze op het Laar, waar 
ze een opfokbedrijf met kippen 

hadden. Deze werd tot twee keer 
toe uit voorzorg, in verband met 
de kippenpest, geruimd. Het was 
hun kostwinning, dus werd deze 
ook weer opgestart. In 1990 ver-
kochten ze de boerderij en ver-
huisden ze naar de Achterstraat, 
waar ze nog steeds woont. Zij 
geniet volop van haar kinderen 
die allemaal dichtbij wonen, ook 
geniet ze van haar kleinkinde-
ren: “Ik blijf graag op de hoogte 
van de wereld van nu. Het is ook 
zo fijn dat er tegenwoordig veel 
meer geluisterd wordt dan vroe-
ger. Vrouwen deden gewoon 
wat ze gezegd werd en dat ac-
cepteerde je gewoon.”
Tonny had graag door willen le-
ren en had graag gewild dat er 

naar de zuster geluisterd werd, 
toen deze bij haar vader kwam 
vertellen: “Tonny moet je door 
laten leren, ze heeft de capaci-
teit.” Haar vader was duidelijk: 
“Nee hoor, er is werk genoeg en 
ze weet al veel te veel, ze gaat 
gewoon werken.” Ondanks dat 
Tonny graag had willen leren, 
kijkt ze heel tevreden terug op 
hoe haar leven liep. 
Net als Tineke, ook zij kan niet 
anders dan content terugkijken. 
Tineke Hanegraaf-van de Ven 
groeide op bij Donzel, een ge-
weldige tijd. “Ik had mijn kinde-
ren en alle ouders van nu, graag 
hetzelfde gegund. Ze trouwde 
met Jan Hanegraaf die werkte bij 
de Heidemaatschappij. Na een 
tijd kwam hij bij de gemeente 
Nistelrode terecht als opzichter 
en commandant van de brand-
weer. Het was echt een prachtige 
tijd volop met de kinderen.” 
Ze woonden in de Pastoor Groe-
nenstraat en kregen vier kinde-
ren: Ans, Dorien, Simon en Jo-
han. Tineke is helemaal tevreden 
met hoe het gelopen is: “Ik had 
mijn leven niet anders gewild.”
Dina leerde ook niet door en ging 
net als de andere twee werken. In 
gezinnen oppassen en poetsen. 

Tekst: @DMBK Foto’s: Marcel van der Steen 

Vele mooie verhalen vertellen 
de dames hierover en Dina heeft 
naast haar gezin ook nog heel 
lang voor haar ouders gezorgd. 
Ondanks dat zij nog weinig hulp 
nodig heeft, vindt ze het fijn dat 
ze langs haar zoon woont; heer-
lijk dichtbij de kinderen.

Oorlog en de kerk
We gaan even mee in de verha-
len van de 90-jarigen. In 1940, 
ze zijn 10 jaar als de oorlog be-
gint, gaan ze op klompen naar 
school. Op hun 14de jaar is de 
oorlog over, maar voelen ze nog 
lang de naweeën. Ze gingen da-
gelijks naar de kerk en op zondag 
wel vaker. Ook hier beginnen ze 
weer positieve verhalen over te 
vertellen. 

Tineke en Tonny gaan nog steeds 
met regelmaat naar de kerk, een 
traditie die er van kinds af aan in-
zit, zet je niet zomaar opzij: “De 
pastoor doet het echt goed, de 
preken zijn meestal heel actueel 

en hij doet het echt goed voor de 
kerk hier.”
Tineke vertelt over vroeger: “Ter-
wijl je naar de kerk liep had je 
lekker tijd om bij te kletsen met 
vriendinnen.” 
En dat doet ze nog steeds graag, 
ook schrijft ze veel: zoals ze 
schreef in een ABC voor haar 

Tineke: 
‘Had niet 

anders gewild’

Dina, Tineke en Tonny voor het gemeentehuis waar ze alledrie in trouwden

We zijn heel 
blij dat we 90 
zijn geworden 
en nog zo 
vitaal zijn
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Tekst: @DMBK Foto’s: Marcel van der Steen 

90ste verjaardag, waarin ze haar 
leven beschrijft: ‘De P is van pra-
ten en dat doe ik tegen iedereen, 
en daarom ben ik nooit alleen’. 
De positiviteit straalt van alle drie 
de dames af en dat is wat men-
sen trekt. “Je moet het zelf doen, 
anders ben je eenzaam”, onder-
schrijft ook Dina, die achteraf in 

De Mortel woont, waar niet ie-
dereen zomaar aankomt, daarom 
is het ook zo fijn dat ze haar rij-
bewijs heeft. 
Tevreden zijn met wat je hebt en 
oog voor je medemens hebben 
en dat zeggen ze ook tegen de 
kinderen: ‘Zorg goed voor el-
kaar’. 

Toekomst
‘Onthoud het goede en laat het 
minder goede achter’, een regel 
om de jaren, waarin zij ook veel 
verlies kennen, door te komen. 
Ze hebben stiekem veel gemeen; 
Tonny en Tineke hebben veel 
verhalen over de vele declama-
ties die ze deden. Ze zijn nog 
allemaal actief en ondanks dat 

ze nog allemaal goed zelfstan-
dig vooruit kunnen, hebben ze 
wel een antwoord op de vraag: 
‘Wat willen jullie dat wij, jonge-
re mensen, nog voor jullie rege-
len voor jullie 95 jaar worden?’: 
“Een gewoon bejaardenhuis. 
Wij zijn 90 jaar, maar mankeren 
niet genoeg om naar een ver-
zorgingstehuis te kunnen. Ook 
al is het mooi dat we zelfstandig 
kunnen wonen, we zouden zelf-

standig moeten kunnen wonen 
in een huis, waar we elkaar kun-
nen ontmoeten wanneer we zelf 
willen. Niet omdat een ander dan 
beslist waar je eet en met wie.” 
Want ze vinden het pittig dat ze 
al zolang alleen zijn, dat hebben 
ze ook gemeen. De echtgenoten 
zijn alle drie al zo’n 14 tot 17 jaar 
geleden gestorven. Eenstemmig 

bijna vertellen ze: “En dat valt 
nog eens tegen: alleen zijn. Het 
alleen thuiskomen na een feest of 
uitvaart, je kunt je verhaal tegen 
niemand kwijt. Je bent zolang sa-
men geweest ook.” 
“Al is de communicatie er wel 
veel beter op geworden”, zegt 
Tineke: “Er is veel meer contact. 
Vroeger had je een brief, maar 
verder moest je maar wachten 
tot je weer iemand zag. Wanneer 

je kinderen op vakantie zijn, kun 
je toch contact houden.”

Bij de tijd blijven dus. Meegaan 
met de veranderingen die de 
nieuwe tijd met zich meebrengt. 
De dames zijn van de koffie over-
gestapt naar een lekker glas wijn, 
proosten op de mooie verhalen 
en op dat ze 90 jaar mochten 

worden en op, wie weet: “De 
laatste keer dat we bij elkaar zijn, 
want je weet het nooit. En an-
ders… spreken we gewoon weer 
af.”

Het minder leuke achter je laten 
en het goede meenemen naar de 
toekomst; geen verwachtingen 
meer op 90-jarige leeftijd, de 
toekomst neem je dan zoals die 
komt. 

Tineke, Tonny en 
Dina proosten op 
90ste verjaardag

‘Je moet het zelf doen, anders ben je eenzaam’Tonny: 
‘Zorg goed
voor elkaar’

Dina: 
‘Ik verveel 
me nooit’
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Pijnklachten in uw vakantie? 
Fysio Steins Hoogstraat helpt u!

Onze praktijk is gespecialiseerd in 
de behandeling van algemene fy-
siotherapeutische klachten (nek, 
rug, knie, schouder et cetera), 
Oedeem- en Oncologietherapie, 
Etalagebenen, Revalidatie na een 
operatie, aanhuisbehandelingen 
en medische fitness. 
Tot onze nieuwste therapieën be-
hoort pijnverlichting met TENS bij 
chronische pijnpatiënten. Binnen 
Fysio Steins wordt de TENS ver-
zorgd door Nana, Inge, Marian-
ne en Inge in samenwerking met 
Schwa-medico. 

Heeft u al lange tijd chronische 
pijnklachten en al van alles gepro-
beerd om van uw klachten af te 
komen zonder resultaat? Dan is 
het mogelijk dat TENS uw klachten

kan verlichten! Het TENS-appa-
raat wordt aan u voorgeschreven 
door de pijnkliniek en door onze 
praktijk aangemeten. U wordt 
geïnstrueerd hoe u het apparaat 
moet gebruiken en na een proef-
periode kunt u, als u er baat bij 
heeft, er zelf mee aan de slag. 

Douaneverklaring TENS 
Helaas moeten we vertellen dat 
omwille van de veiligheid en 
wet-/regelgeving het niet is toe-
gestaan uw TENS-apparaat mee 
in de cabine van het vliegtuig te 
nemen. Een douaneverklaring 
kan daar niets aan veranderen. 
Wel mag het TENS-apparaat in 
uw koffer (in het bagageruim) 
meegenomen worden naar uw 
vakantiebestemming.

Soms lukt het ook om de pijn-
klachten te verminderen door ge-
bruik te maken van CureTape®. 
Waarvoor wordt CureTape® ge-
bruikt? Het Medical Taping Con-
cept kent een erg breed en ge-
varieerd toepassingsgebied. Met 
musculaire tapes kan de spierac-
tiviteit worden genormaliseerd en 
met bindweefseltaping kunnen 
gewrichten worden gecorrigeerd 
of gestabiliseerd.
Met lymfetapes kan oedeem 
(lymfevocht toename) worden 
behandeld. Ook zwellingen/
blauwe plekken behoren tot de 

mogelijkheden en via een seg-
mentale benadering is het mo-
gelijk om interne organen of het 
onbewuste zenuwstelsel te beïn-
vloeden.
Tapetechnieken kunnen met el-
kaar gecombineerd worden, wat 
in de dagelijkse praktijk betekent 
dat een probleem op meerdere 
niveaus tegelijk kan worden be-
handeld.

Een kleine greep uit de moge-
lijke indicaties: klachten door 
overbelasting, afwijkingen in de 
houding, sportblessures (bijvoor-

beeld spierscheuring), littekens, 
menstruatieklachten, groeipijn, 
hooikoorts en botkneuzingen.
Graag bespreken we dit met u.

Neem gerust contact met ons op 
via 0412-453608 of 
info@fysiosteins.nl. 
Bezoek ook eens onze website: 
www.fysiosteins.nl.

HEESCH - Fysio Steins wenst iedereen een fijne 
vakantie. Heeft u pijnklachten, weet dan: we zijn de 
gehele vakantieperiode geopend en staan voor u klaar 
om al uw lichamelijke klachten te verhelpen zodat u 
een fijne vakantie heeft. 
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Hoogstraat 11 - 5384 BJ Heesch - 0412-453608 - info@fysiosteins.nl - www.fysiosteins.nl

De therapeuten van Fysio Steins Hoogstraat

ONDERNEMEND BERNHEZE

Fysio Steins
Hoogstraat
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FIETSplezier-Michel-van-de-Wetering

fietsplezier_heesch

Een hele fi jne vakantie gewenst!

Op 15 augustus, tijdens de loterij van Mini Heesch, is 
de hoofdprijs deze supermooie Cortina U4 Transport. 

Wie komt er een kans wagen?

Cortina U4 Transport

Wij zijn met vakantie vanaf vrijdag 19 juli 
17.30 uur tot en met maandag 5 augustus

’t Dorp 108 Heesch - 0412-451523

www.fietsplezierheesch.nl

De vakantietijd breekt weer aan. Dat betekent 
óók dat potentiële insluipers weer volop hun 
kans grijpen. Ook in jouw huis?

Met het zogenaamde kerntrekken 
weet een inbreker in minder dan 
twintig seconden de deur open 
te breken, door een schroef in de 
cilinder te plaatsen en vervolgens 

met een stuk gereedschap de hele 
cilinder simpel uit het slot te trek-
ken. Hoppa, je deur is open. 

Kerntrekbeveiliging
Om je huis écht te beveiligen is 
dus meer nodig dan een gewoon 
slot op je deuren. Kies op de eer-
ste plaats voor een slot met kern-
trekbeveiliging. Dan is jouw deur 
absoluut niet meer open te breken 
via deze simpele inbrekersmetho-
de. Ook je ramen zijn een interes-
sant lokkertje. Ook daarin kun je 
zelf veel doen om het insluipers 
zo lastig mogelijk te maken. Want 
één ding is helder: inbrekers hou-
den niet van teveel gedoe. 

Service en kwaliteit
Wil jij nou ook geen gedoe, maar 

wél een veilig huis? Neem dan ge-
woon even contact op met Deur-
meesters in Heeswijk-Dinther. Hun 
experts komen graag bij je langs 

voor een gratis check en advies. 
Dan weet je zeker dat het goed 
zit. Want Deurmeesters is dé spe-
cialist in sloten, deurbeslag, veilig-
heid, monteren en onderhouden, 
maar ook in toegangscontroles, 
camerabeveiliging, intercoms en 
elektronische sloten. En kwaliteit 
én service staan altijd bovenaan. 

Aanbieding
Profiteer nu van de aantrekkelijke 
aanbieding voor twee nieuwe slo-
ten, veilige cilinders en deurbeslag 
voor zowel je voor- als je achter-
deur. 

Maak snel een afspraak of kom 
langs in de showroom. Welkom!

HEESWIJK-DINTHER - Je hebt een goed slot op je voor- 
en achterdeur en je sluit de boel keurig af, niet alleen als 
je de deur uitgaat maar ook ’s nachts. Ook de ramen doe 
je stevig dicht. Nee, bij jou komen ze echt niet zomaar 
binnen. Denk je. Maar de praktijk vertelt iets anders.
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Retselseweg 6 - 5473 HC Heeswijk-Dinther - 0413 724993 - advies@deurmeesters.nl - www.deurmeesters.nl

Henk geeft uitleg over een intercom systeem Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Marcel van der Steen

ONDERNEMEND BERNHEZE

Voordeurslot met kerntrekbeveiliging De showroom
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Camiel door ALS op de  weg

Hoewel hij het maar vreemd vond 
dat hij ‘zomaar’ een pen uit zijn 
handen liet vallen, stond Camiel 
Bissels er begin 2018 natuurlijk 
niet bij stil dat het symptomen 
van ALS waren. Een afschuwe-
lijke, ongeneeslijke aandoening 
van het zenuwstelsel waarbij 
spieren één voor één uitvallen en 
de levensverwachting slechts en-
kele jaren is. 

Nadat hij snel erna uitval in zijn 
armen en handen kreeg beland-
de hij in de medische molen, 
waarna in augustus de diagnose 
ALS volgde. Het hoeft geen uit-
leg dat de wereld dan even stil 
staat. “Ik ben met mijn vrouw 
op fietsvakantie gegaan waarbij 
we de boodschap hebben laten 
bezinken. Gelukkig zitten we op 
één lijn en waren we het er al snel 
over eens dat je niet beter wordt 

door in een hoekje te gaan zit-
ten”, vertelt Camiel. 

Daar is genoemde dan ook he-
lemaal de man niet naar. Camiel 
staat nog steeds zo goed en zo 
kwaad als het kan midden in het 
leven. Hij is al vele jaren actief 
betrokken bij dorpsmagazine 
D’n HaDeejer en is sportief. Circa 
vijftien jaar geleden sloot hij zich 
aan bij TWC De Kachelders die 
aan de hand van een fietsagenda 
wekelijks trainen en toertochten 
maken. 

Camiel is overigens ook betrok-
ken bij het beheer van die agen-
da en het maken van routes voor 
toertochten. Deelname aan trai-
ning of toertochten is vrij. Camiel 
is echter een liefhebber en hoort 
tot de harde kern die wekelijks 
zijn opwachting maakt voor een 

sportief rondje. “Ik ben een vas-
te klant”, bevestigt hij met een 
lachje om uit te leggen: “Er staan 
altijd mensen op je te wachten en 
dat stimuleert je om te gaan. Je 
fietst samen en je kletst met el-
kaar. Het is ook een sociaal ge-
beuren.” 

Dat de leden van TWC De Ka-
chelders het hart op de juiste 
plek hebben lieten en laten ze 
zien. Camiel verloor in korte tijd 
dusdanig veel spierkracht dat 

het steeds lastiger werd om te 
schakelen en remmen. In januari 
fietste hij voor het laatst zelfstan-
dig. Dat wil echter niet zeggen 
dat hij de wind niet meer om zijn 
oren voelt suizen. Dankzij Stich-
ting ALS op de Weg is er gratis 
een tandemracefiets in bruikleen. 
“Stichting ALS op de Weg ver-
strekt hulpmiddelen die mensen 
met ALS in staat stellen zolang 
mogelijk optimaal mee te draaien 
in de maatschappij. Van rolstoel-
bussen, een I-pad, of stoelen tot 
een speciaal pak waarmee ge-

zwommen kan worden, ‘been-
trainers’, maar ook aangepaste 
fietsen”, vertellen Kachelders 
voorzitter John Korsten en lid 
Mari Dobbelsteen. 

De heren fungeren als piloot. Dat 
wil zeggen dat zij voorop zitten. 
Camiel hoeft niet méér te doen 
dan te peddelen. Dat klinkt een-
voudiger dan het is: “Je moet je 
fietspatroon aan elkaar aanpas-
sen. Verder is het zaak continu 
goed op te letten en doorlopend 

te communiceren over elke hob-
bel en drempel die er komt. Ook 
een bocht kan niet snel gemaakt 
worden. Opgeteld kan het heel 
snel mis gaan”, leggen de heren 
uit. Camiel moet blind kunnen 
vertrouwen op zijn piloot. Niet 
iedereen durft de verantwoor-
ding aan, John en Mari gelukkig 
wel. Zodoende wordt er weke-
lijks minimaal één tocht gemaakt. 
De tochten zijn intussen zo aan-
gepast dat indien nodig er een 
extra pauze ingelast wordt. Iets 
wat niemand vervelend vindt.

TEKST EN FOTO: WENDY VAN LIJSSEL

HEESWIJK-DINTHER - Nadat hij afgelopen jaar de diagnose ALS kreeg, 

zit zelfstandig wielrennen er voor Camiel Bissels niet meer in. Echter 

dankzij Stichting ALS op de Weg die hem een speciale tandemracefiets 

in bruikleen gaf én zijn club TWC De Kachelders en zijn ‘piloten’, 

kan hij nog wekelijks mee op pad. Als ‘dank je wel’ namens Camiel, 

organiseerde De Kachelders de afgelopen tijd enige acties en wordt aan 

Stichting ALS op de Weg bijna € 3.000,- gedoneerd. 

V.l.n.r.: John Korsten, Camiel Bissels en Mari Dobbelsteen

Je wordt niet beter
door in een hoekje
te gaan zitten

De heren 
fungeren
als piloot

TWC De Kachelders

‘Er staan altijd mensen
op je te wachten en dat 

stimuleert je om te gaan’
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Camiel vindt het geweldig wat de club 
voor hem doet want: “Nu ben ik erbij, 
kom ik nog eens ergens en maken we er 
vaak een mooi dagje van.” En De Kachel-
ders vinden het op hun beurt weer fan-
tastisch dat zij dankzij ALS op de Weg, de 
fiets gratis in bruikleen hebben. 

Daarom organiseerden zij de afgelopen 

tijd een aantal sponsoracties (streetrace 
en sponsortocht ALS Moergestel). In to-
taal werd € 2.999,75 ingezameld. 

Een bedrag dat overgemaakt wordt aan 
de stichting ALS op de Weg. Voor infor-
matie of donatie aan Stichting ALS op de 
Weg zie www.alsopdeweg.nl, Instagram 
of de Facebookpagina.

Camiel door ALS op de  weg

V.l.n.r.: John Korsten, Camiel Bissels en Mari Dobbelsteen

Vanaf 19.00 uur
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AAN HET WERK

INTERESSE?
Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi. 

Per direct 
HEESCH – ongeveer 290 adressen
Broekhoek, Tillardhof, Brede Akker, Moerbosch, Stockhekken, Oliemeulen, Krabbenhoek, 
Cruijsberg, Dijnakker, Paasakkers, Hekkesteeg en gedeelte Bosschebaan.

Extrazakcentjebijverdienen!

BEN JIJ 13 JAAR OF OUDER?
We zijn op zoek naar een
BEZORGER IN HEESCH

Extrazakcentjebijverdienen!

Vanaf 14 augustus

‘Dat doen waar je   blij van wordt’

Sollicitatietips in boeken

Solliciteren via LinkedIn, Aaltje Vincent
Al sinds 2009 het bestverkochte sollicitatieboek! 
Netwerken is dé manier om nieuw werk te vinden. 

Solliciteren Is Werken, G. Lettinga
Werkboek met in te vullen vragenlijsten, gericht 
op het ontdekken van de passende functie.

Functie: Sollicitant – solliciteren nieuwe stijl, 
G. Bolte
Hoe je je moet voorbereiden, waar je je op moet 
instellen, hoe je je het beste presenteert.

100 Vragen Over Solliciteren, Frank van Luijk
Een goede voorbereiding helpt! En over 
voorbereiden gaat dit boek.

Succesvol solliciteren voor introverte mensen,
Eline Sluys
Als introvert persoon is het soms moeilijk om jezelf 
te ‘verkopen’ tijdens een sollicitatiegesprek. Eline 
laat zien dat alleen al de verandering van de eigen 
mindset zorgt voor een meer ontspannen gesprek.

Solliciteren. De een draait er zijn hand niet voor om en voor de ander is het een regelrechte ramp. Hierbij 
een vakantieboekentip: leesboeken waar je meteen mee aan de slag kunt. Om je zo goed mogelijk voor 
te bereiden op een sollicitatiegesprek is er een groot aantal boeken op de markt die je de fijne kneepjes 
van het vak leren. Hieronder een vijftal echte aanraders!
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is op zoek naar

EEN GASTVROUW OF 
GASTHEER MET PASSIE EN PIT

• Heb jij een dienstverlenende instelling en ben je graag in 
contact met de gasten?

• Heb jij interesse in moderne, ambitieuze restaurants met variatie 
en innovatie hoog in het vaandel?

• Ben je actief, doelgericht en altijd in ontwikkeling om te zorgen 
dat de gast zo goed mogelijk bediend wordt?

• En ben je op zoek naar een fijne werkplek waar je deel kunt zijn 
van een jong en klein team dat samenwerkt om Restaurant PIT 
zo succesvol mogelijk te maken?

Nieuwsgierig geworden?
In dat geval nodigen wij jou van harte uit om bij ons te solliciteren. 

Voor een volledige beschrijving van de vacature
verwijzen wij naar onze website: www.restaurantpit.nl

Meer informatie over deze vacature kun je inwinnen bij
Eltjo Scheepers, via 0413-320016.

We ontvangen graag je persoonlijke motivatiebrief met CV. 
Graag uitsluitend solliciteren per e-mail naar: info@restaurantpit.nl 

Raadhuisplein 7 - 5473 GC Heeswijk-Dinther - Noord-Brabant
0413 320016 - info@restaurantpit.nl - www.restaurantpit.nl

‘Dat doen waar je   blij van wordt’
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PRAKTISCHE INFORMATIE

De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 0412-45 88 88
(voor storingen in openbare ruimte 
buiten openingstijden: 
06-53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 0412-45 88 88
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur

Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13 
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25 
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

15 september 2019
Open Monumentendag
www.bernheze.org

AGENDA

GEMEENTEBERICHTEN

Openbare bekendmaking

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft in zijn vergade-
ring van 9 juli 2019 besloten het 
Besluit ‘Aanlijnen honden Bern-
heze 2019’ aan te passen. De 
aanpassing houdt verband met 
een wijziging van de hondenlos-
loopgebieden in natuurgebied de 
Maashorst. Het besluit treedt in 
werking op de dag na deze be-
kendmaking en kan worden ge-
raadpleegd via www.overheid.nl.

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens

Uit onderzoek is gebleken dat 
de volgende personen niet meer 
wonen op het adres in de ge-
meente Bernheze waar zij vol-
gens de Wet basisregistratie 
personen staan ingeschreven. 
Het onderzoek van de afdeling 
Burgerzaken leverde geen resul-
taat op. Het college van burge-
meester en wethouders van de 
gemeente Bernheze is van plan 
het bijhouden van hun persoons-
gegevens ambtshalve te beëin-
digen. Dit kan voor hen grote 
persoonlijke en/of fi nanciële ge-
volgen hebben. Het formele be-
sluit tot uitschrijving wordt gepu-
bliceerd op de gemeentepagina’s 
in deze krant.
- S.A. Agnieszka, 
 geboren 11-02-1989
- W.M. Bartkowicz, 
 geboren 22-09-1989
- M.P. Bartkowicz, 
 geboren 06-12-1986

Heeft u informatie over de ver-
blijfplaats van deze personen of 
heeft u vragen, neem dan con-
tact op met de afdeling Burger-
zaken van de gemeente Bern-
heze via 0412-45 88 88 of ge-
meente@bernheze.org. 

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.
- S. Alaani, geboren 03-08-1979
- B. Alaani, geboren 12-11-2018
- M. Al Mohammad, 
 geboren 01-06-1993  
Besluitdatum: 05-06-2019
- K.C. Socko, geboren 14-05-19
- J. Celda Casas, 
 geboren 04-04-1996
- D.J. Zawade, 
 geboren 20-04-1986
Besluitdatum: 07-06-2019
Procedures 4b en 7a zijn van 
toepassing.
Met vragen kunt u contact opne-
men met de afdeling Burgerza-
ken van de gemeente Bernheze, 
telefoon 0412-45 88 88 of 
gemeente @bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

Evenementenvergunning 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffi ng verleend aan:
- Stichting Jeugdvakantieweek 

Heesch voor het organiseren 
van de Jeugdvakantieweek 
‘Mini Heesch’ op 12, 13, en 16 
augustus van 08.30 tot 16.00 
uur, 14 augustus van 08.30 
uur tot de volgende dag en 15 
augustus 2019 van 08.30 tot 
20.00 uur op het natuurpark 
De Hooge Vorssel (nabij het 
Bomenpark), Heesch. De be-
schikkingen zijn verzonden op 
15 juli 2019.

Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Incidentele festiviteit
Café ’t Tunneke, ’t Dorp 148, 
Heesch heeft een kennisgeving 
gedaan van een incidentele fes-
tiviteit op 19 juli 2019. Van deze 
mogelijkheid kan maximaal 6 
keer per jaar gebruik worden ge-
maakt. Tijdens de festiviteit gel-
den ruimere geluidsnormen dan 
normaal. Voor de exacte normen 
verwijzen wij u naar artikel 4:3 
van de APV, die te vinden is op 
www.bernheze.org.

Melding maken uitweg
Er is melding gemaakt op grond 
van artikel 2:12 lid 1 onder a van 
de APV Bernheze 2018, voor het 
maken van:
- een uitweg naar Meerkensloop 

36, Heesch;
- een uitweg naar Middelste 

Groes, kadastraal bekent als A 
5347 in Heesch;

- een 2de uitweg naar Donzel 
1a, Nistelrode.

Deze meldingen zijn op 10 juni 
2019 geaccepteerd. Verzendda-
tum: 10 juni 2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening

Vaststelling wijzigingsplan 
Keltenweg 3 Nistelrode
Burgemeester en wethouders 

hebben het wijzigingsplan ‘Kel-
tenweg 3 Nistelrode’ gewijzigd 
vastgesteld (artikel 3.9a Wet 
ruimtelijke ordening). Het plan is 
te raadplegen op www.ruimtelij-
keplannen.nl met de code NL.IM-
RO.1721.WPKeltenweg3-vg01.
Inhoud: Het plan houdt in het 
wijzigen van de functieaandui-
ding ‘intensieve veehouderij’ 
naar ‘wonen’ aan de Keltenweg 
3 in Nistelrode.
Inwerkingtreding: Het vast-
stellingsbesluit en daarmee het 
wijzigingsplan treedt de dag na 
afl oop van de beroepstermijn 
in werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist. 
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing

Vastgesteld bestemmingsplan 
Hoefstraat ong. Heesch
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat 
de gemeenteraad in de verga-
dering van 27 juni 2019 het be-
stemmingsplan ‘Hoefstraat ong. 
Heesch’ gewijzigd heeft vastge-
steld. Het plan is te raadplegen 
op www.ruimteljikeplannen.nl
onder code NL.IMRO.1721.
BPHoefstraatong-VG01. De ge-
meenteraad besloot tevens geen 
exploitatieplan vast te stellen.
Inhoud: Deze inbreidingslocatie 
ligt aan de Hoefstraat in Heesch, 
ten noorden van de tennisbanen. 
Het plan maakt de bouw van 
maximaal vier (senioren)wonin-
gen mogelijk.
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afl oop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Donderdag 25 juli Burgerzaken gesloten
Op donderdag 25 juli 2019 doen 
we technische aanpassingen aan 
ons automatiseringssysteem. 

Dat betekent dat u op die dag 
geen producten van de afdeling 
Burgerzaken (zoals paspoorten, 
id-kaarten, rijbewijzen en uit-
treksels) kunt aanvragen of op-
halen. Maar ook dat we op 24 
juli geen spoedaanvragen in be-
handeling nemen. Onze excuses 
voor het ongemak. 

Openingstijden van 
onze afhaalbalie
Maandag 8.30-17.00 uur
Dinsdag 8.30-17.00 uur
Woensdag 8.30-19.00 uur
Donderdag 25 juli: gesloten
Vrijdag 8.30-12.00 uur

Heeft u vragen? 
Kijk dan op onze website 
www.bernheze.org of bel met 
ons Publiekscentrum, telefoon 
0412-45 88 88.

Gemeente Bernheze

De gemeente op social media

Maak altijd een afspraak

Naar de gemeente?

We zijn op zoek naar:

- Senior medewerker 
fi nanciële administratie

- Beleidsmedewerker 
duurzaamheid, milieu en 
circulariteit

- Gemeentesecretaris/
Algemeen directeur

Iets voor jou? 
Meer informatie op 
www.werkeninnoordoost
brabant.nl 

VACATURES
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PROCEDURES
Openingstijden zie colofon

Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken tijdens openingstijden op afspraak 
inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken 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 schriftelij-
ke inspraakreactie aan het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze reageren op de stukken. Neem 

voor het indienen van een mondelinge 
inspraakreactie contact op met de be-
treffende 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 pu-
blicatiedatum een schriftelijke zienswij-
ze indien bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Bernheze. Neem 
voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze contact op met de betreffen-
de afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na verzenddatum van dit besluit 
bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze. Het bezwaar heeft geen schorsen-
de werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit 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 be-
sluit beroep indienen bij de sector be-

stuursrecht 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 be-
sluit beroep indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gra-
venhage. Het beroep heeft geen schor-
sende werking. Er zijn griffierechten 
verschuldigd.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijk-
heden.

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig 
met een ingediend bezwaar- of beroep-
schrift, de voorzieningenrechter van de 
rechtbank verzoeken om een voorlopi-
ge voorziening te treffen. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, de voorzitter van de afdeling ver-
zoeken 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.

GEMEENTEBERICHTEN

Vastgesteld bestemmingsplan 
Meerstraat 22 Heeswijk-Dinther
Het college van burgemeester 
en wethouders maakt bekend 
dat de gemeenteraad in de 
vergadering van 27 juni 2019 
het bestemmingsplan ‘Meer-
straat 22 Heeswijk-Dinther’ ge-
wijzigd heeft vastgesteld. Het 
plan is te raadplegen op www.
ruimteljikeplannen.nl onder 
code NL.IMRO.1721.BPMeer-
straat22-VG01. De gemeente-
raad besloot tevens geen exploi-
tatieplan vast te stellen.
Inhoud: Het bestemmingsplan 
maakt realisatie van een mini-
camping mogelijk. Daarnaast 
strekt dit plan ertoe om ook ju-
ridisch-planologisch te regelen 
en meteen twee omissies in het 
vigerende bestemmingsplan te 
herstellen. Voor wat betreft dit 
laatste gaat het om het herstellen 
van de ligging van het bouwblok 
(vormverandering) en de op-
genomen aanduiding ‘specifie-

ke vorm van agrarisch’ terug te 
wijzigen in ‘specifieke vorm van 
bedrijf’.
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afloop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing

Wet milieubeheer 

Algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer is ingekomen:
- Duratherm Nederland bv heeft 

een melding Besluit lozen bui-
ten inrichting (Blbi) voor het 
aanleggen van een gesloten 
energiesysteem op het adres 

Krommedelseweg 2b, Loos-
broek.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
- Plan De Erven kavel 19K03
 Bouwen van een woonhuis
 Datum ontvangst: 06-07-2019
- Nieuwstraat 5a
 Bouwen van een bedrijfsruimte
 Datum ontvangst: 08-07-2019
- Maasstraat 16
 Plaatsen schuilhut en hekwerk
 Datum ontvangst: 08-07-2019
- Hoogstraat 3
 Plaatsen tuinmuren
 Datum ontvangst: 09-07-2019
- Plan De Erven kavel 19K04
 Bouwen van een woonhuis

 Datum ontvangst: 12-07-2019
Nistelrode
- De Oude Ros 22
 Vergroten van een loods
 Datum ontvangst: 09-07-2019
Heeswijk-Dinther
- Donkeren Dijk 18
 Herbouwen woning
 Datum ontvangst: 13-07-2019
- Aa-brugstraat 1a
 Bouwen woonhuis
 Datum ontvangst: 12-07-2019
- Zandkant 6
 Plaatsen tijdelijke bedrijfswo-

ning in vorm van chalet
 Datum ontvangst: 13-07-2019
Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Tijdelijke vergunning
Onderstaande omgevingsver-
gunning is verleend. Deze beslui-
ten treden daags na verzending 
van het besluit in werking.
Heesch
- Van Udenerf 14
 Tijdelijk plaatsen en bewonen 

van woonunit
 Verzenddatum:11-07-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Nistelrode
- Harrie van de Venstraat 19
 Oprichten van een carport
 Verzenddatum: 08-07-2019
- Maxend 47a
 Handelen in strijd met regels 

Ruimtelijke Ordening i.v.m. 
met tijdelijke opslag van huis-
raad

 Verzenddatum:10-07-2019
Heesch
- Langven 8
 Verbouwen van een woning
 Verzenddatum:11-07-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

WWW.BERNHEZE.ORG

Oepsie
Oepsie is een knappe, nog wel wat bescheiden kater 

met een geschatte geboortedatum van 2014. Hij zit 
alweer een tijdje in onze opvang en we hopen voor 
hem dat er dan toch binnenkort echt een gouden 
mandje voor hem klaarstaat. Oepsie is nog wat 
verlegen naar mensen, maar voelt zich wel heel 
erg op zijn gemak bij andere katten. Hij heeft hier 
in de opvang al erg grote stappen gezet in de so-
cialisatie. 

Waar hij een aantal maanden geleden zich nog nau-
welijks liet zien, wordt hij inmiddels steeds nieuws-

gieriger en komt hij voor een lekker hapje al tevoor-
schijn. We zoeken een rustig huisje voor hem, zonder 

kleine kinderen maar met een kattenmaatje waar hij zich  
 aan op kan trekken. Wil jij Oepsie een kans geven en heb je  
  een plekje voor deze knappe knul?

Kom dan eens kijken op de Lange Goorstraat 6 in Uden
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Jeuk
De kans is groot dat u, net als ik, slachtoffer bent geworden van 
de eikenprocessierups. Erg irritant, die rode bultjes en tergende 
jeuk. En vreselijk vervelend als je er benauwd van wordt of erger 
nog: ziek. 

We doen ons uiterste best om de rups te bestrijden. Weken 
geleden al hebben we tienduizend bomen preventief behandeld. 
En sinds de explosieve uitbraak van de eikenprocessierups zetten 
we alle middelen en mensen in die we beschikbaar hebben. Maar 
het is vechten tegen de bierkaai. Het beestje is niet alleen in 
onze zuidelijke regio te vinden, maar rukt vanwege de effecten 
van klimaatverandering steeds meer op naar het noorden. En ook 
andere plaaggeesten zijn onderweg. 

Ik moest denken aan een boekje uit m’n kindertijd: ‘Een dode 
rups is een vlinder minder’. Jaap Willems beschrijft daarin hoe 
we milieubewust, zelfs zonder gif te gebruiken, onkruid en 
ongedierte kunnen bestrijden. Hij zegt dat we voor het bestrijden 
van allerlei vervelende beestjes, op zoek moeten naar hun 
natuurlijke vijanden. Voor de eikenprocessierups zijn dat onder 
andere koolmezen, wantsen en bepaalde soorten vliegjes en 
lieveheersbeestjes. 

We zijn dus gebaat bij meer verschillende soorten dieren. Daarom 
stimuleren we in Bernheze die biodiversiteit. Dat doen we 
bijvoorbeeld door gemeentelijke gronden onder voorwaarden te 

verpachten. Een van die voorwaarden is dat de 
boeren bloemrijke randen aanleggen op de 

grond die ze pachten. Dat ziet er vrolijk uit 
én er komen bijen en andere insecten op 

af. De boeren zijn trots op het resultaat 
en ik ben hen er dankbaar voor. Zo 
werken we samen aan een rijkere en 

meer diverse natuur. 

Ik wens u een zomer zonder jeuk of 
andere overlast. Maar vooral met 
veel rust en ontspanning.

Column
Marieke Moorman

Burgemeester Bernheze

verpachten. Een van die voorwaarden is dat de 
boeren bloemrijke randen aanleggen op de 

grond die ze pachten. Dat ziet er vrolijk uit 
én er komen bijen en andere insecten op 

af. De boeren zijn trots op het resultaat 
en ik ben hen er dankbaar voor. Zo 
werken we samen aan een rijkere en 

meer diverse natuur. 

burgemeester.moorman@bernheze.org

We zijn dus gebaat bij meer 
verschillende soorten dieren

Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

maakt werk van jouw recht
FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT

www.rhadvocaat.nl

Gratis literair festival 
Zaterdag 17 augustus
19.00 tot 00.00 uur 
Zondag 18 augustus
9.00 tot 19.00 uur 
Veghel - Heeswijk-Dinther

Burendag wordt ieder jaar door 
Douwe Egberts en het Oranje 
Fonds georganiseerd om contact 
tussen buurtgenoten te bevor-
deren. De dag is ontstaan vanuit 
de gedachte dat buurten gezel-
liger, socialer en veiliger worden 
als buren elkaar kennen. 

Burendag biedt iedereen in Ne-
derland een mooie gelegenheid 
om op een laagdrempelige ma-
nier in contact te komen met 
hun buren. Zo kan iedereen 
ontdekken wie er in zijn of haar 
buurt woont en wordt tijdens 
Burendag vaak de basis gelegd 
voor nieuwe contacten. Zo kan 
één dag een effect hebben dat 
veel langer duurt.

In 2006 organiseerde Douwe Eg-
berts de eerste editie van Buren-
dag met 300.000 deelnemers, 
waarna het Oranje Fonds als 
medeorganisator in 2008 aan-
sloot. Sinds 2006 organiseerden 
buurten al zo’n 42.000 Buren-

dagactiviteiten. Inmiddels doen 
er jaarlijks zo’n één miljoen men-
sen mee aan Burendag. Buren 
kunnen via www.burendag.nl
een aanvraag bij het Oranje 
Fonds indienen voor een finan-

ciële bijdrage van maximaal 
€ 350,- voor hun Burendagacti-
viteiten. 
Om hiervoor in aanmerking te 
komen moet de activiteit aan 
bepaalde voorwaarden voldoen. 
Deze zijn te vinden op 
www.burendag.nl.

Inschrijvingen Burendag van start
BERNHEZE - De inschrijving voor de veertiende editie van Burendag is vanaf nu geopend. Vanaf heden 
kan dus iedereen die zijn buren beter wil leren kennen een burendagactiviteit aanmelden via 
www.burendag.nl. Dit jaar bieden de organisatoren Douwe Egberts en het Oranje Fonds een aantal 
buurten in het land een extra steuntje in de rug. Het gaat daarbij om buurten waar doorgaans minder 
onderlinge verbinding is, maar waar wel behoefte is aan meer contact. Burendag valt dit jaar op 28 
september.

De Vakantie
De scholen zijn gestopt en iedereen is weer druk in de weer met de vakantie. 
Eerst nog naar de voetbalweek, de caravan van de stalling halen of direct 
weg met goedkopere tarieven, omdat we dit jaar vroeg in de planning zitten.

Eigenlijk gek dat we heel het jaar hard werken en het dan toch aankomt op 
de laatste dagen om alles af te krijgen. Wie kent dat gevoel niet, zelfs in de 
tweede kamer hebben ze er dit jaar nachtwerk van gemaakt. En dan is het 
zover: je klokt uit en luidt samen met je collega’s de welverdiende vakantie 
in onder het genot van hapje en drankje.

De volgende dag begint het avontuur en begint de voorbereiding voor de 
vakantie. Een geweldige tijd vol met stress, hoe zal de auto en caravan het 
doen onderweg, heb ik alles wel bij me, hoelang zullen de rijen zijn op Schip-
hol, is het hotel/resort niet overboekt en staat alles thuis wel uit?

Maar eenmaal aangekomen kun je heerlijk genieten en bijtanken. De eer-
ste dagen doe je lekker rustig aan want er is nog tijd 
zat, denk je… helaas de tijd gaat hier nog sneller en de 
dagen, weken vliegen voorbij. We moeten er niet aan 
denken en dat doen we dan ook niet.

Geniet van je vakantie en neem de tijd om andere cul-
turen te ervaren, tegelijk kwaliteitsuren te maken met 
het gezin en/of vrienden en ook de kans te pakken om 
nieuwe mensen te ontmoeten.

Fijne vakantie namens Lokaal, Sander Schaareman

EEN DAG MET EEN
EFFECT DAT VEEL
LANGER DUURT

Fonds indienen voor een finan- www.burendag.nl.

31 juli en7augustusverschijnt er geen krant

veel langer duurt.
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OP WEG NAAR OPEN MONUMENTENDAG: 
In het weekend van 14 en 15 september is het 
weer Open Monumentendag! Het thema van 2019 
is Plekken van Plezier: naar welke monumentale 
plekken gingen en gaan mensen voor hun plezier? 
Het barst in ons land van de monumenten van 
ontspanning, vermaak en vrije tijd. 

De amusementswaarde van monumenten staat dit jaar centraal. 
Op 15 september openen de monumenten in Bernheze gratis hun 
deuren. Open Monumentendag is veel meer dan alleen het bekijken 
van monumenten. We willen dat iedereen de monumenten kan beléven. 
Daarom zijn er tal van bijzondere activiteiten op en rond de monumenten. 

DANS EN MUZIEK OP KASTEEL HEESWIJK

Kasteel Heeswijk staat op Open Monumentendag in het teken 
van de historische adellijke dans. Vanuit Groningen komt de 
hofdansvereniging Plaisir Courtois om de hele dag te dansen en 
te flaneren. 

Er worden drie perioden gepresenteerd. In de zestiende eeuw 
was het kasteel nog een woonhuis van de hoge Brabantse adel. 
Deze edellieden en hun dames dansten in rijke kostuums en 
deden bijvoorbeeld een krachtige zwaarddans. In de achttiende 
eeuw, de pruikentijd, was het kasteel een buitenhuis van de 
Bossche burgemeestersfamilie Speelman. Hoepelrokken en 
gepoederde pruiken gaven de toon aan. Er werden menuetten 
gedanst. Ten slotte is er de negentiende eeuw, de tijd van walsen 
en polka’s. De nieuwe familie die het kasteel zo verfraaide, de 
baronnen Van den Bogaerde van Terbrugge, droegen plechtig 
zwart en hoge boorden. De dames kleedden zich voor het bal in 
lange galajurken. 

De dansers van Plaisir Courtois begeven zich tussen het publiek 
en kunnen alles vertellen over hun kostuums, de geheimen van 
de waaiertaal en natuurlijk de bijzondere dansen die bij elke 
periode horen. In de Salon en Ridderzaal wordt gedanst. 

Het Haydn Orkest Kasteel Heeswijk geeft gedurende de hele dag 
concerten in de Wapenzaal met oorstrelende muziek. Dirigent 
Jos de Hoon weet over de diverse componisten boeiende feiten 
te vertellen. De bezoeker van kasteel Heeswijk wordt op deze 
dag werkelijk getrakteerd op cultuur.

ernhezer
Fiets3daagse

Zie pagina 5

Video Design Lunenburg
Uw kostbare ‘oude’
8 mm film op dvd8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk

06-22066338

Lang geleden werd naast voor-
malig bejaardenhuis Ter Weer in 
Heeswijk-Dinther een herten-
kampje gerealiseerd. Het perkje 
vervulde van meet af aan een 
sociale functie. Jong en oud 
kwam (en komt) er samen om 
even de dieren te voeren en bij 
te kletsen. Met de sluiting en af-
braak van Ter Weer dreigde ook 
het hertenkamp te verdwijnen 
waarop de buurt in actie kwam. 
In overleg met de gemeente be-
sloot zij om in 2011 Stichting 
Hertenkamp op te richten. Daar-
mee kreeg de buurt de lusten en 
de lasten.

Aangetekend dient te worden 
dat de gemeente wel toezegde 
indien echt nodig bij te springen 
en dat intussen ook deed door 
op enig moment het comple-
te hekwerk te vervangen. Het 
overige komt op conto van de 
stichting. Daarmee komen we bij 
de kern. Het Hertenkamp is een 
lokale trekpleister maar moet 
zichzelf bedruipen. “Dat doen 
we door de verkoop van eieren 
(tegenover het hertenkampje 
op huisnummer 39, red.). We 
krijgen ook hulp van een aantal 
lokale bedrijven, die ons steunt 
met de kosten van onder andere 
het voer. De inkomsten van onze 
eitjes zijn echter té weinig voor 
de broodnodige vervanging van 
de schuilhut oftewel het nacht-
hok”, zeggen voorzitter Olav 
van der Mespel en beheerders 
Martien van den Akker en Kees 
Sterks.

Met hun inzet, maar ook die van 
mannen zoals Jan van den Hurk, 
die hooi, strooi en voer levert, 
en vrijwilliger Hans Blokx, die 
repareert wat er kapot is, wordt 
al jaren nét het hoofd boven 

water gehouden. “We kunnen 
de rekeningen van onze verze-
kering, water, graszaad, netten, 
extra voer en dergelijke betalen, 
maar voor een nieuw nachthok 
is er geen geld”, wordt verteld. 
Er werd al de ‘boer’ opgegaan. 
Het Hertenkampje kan rekenen 

op de sympathie en steun van 
ondernemers die tegen inkoop-
prijs en in een enkel geval zelfs 
gratis wel iets willen doen, maar 
daarmee is het nog steeds niet 
genoeg.
De Stichting hoopt dat zij door 
op de tamtam te slaan velen 
kunnen bewegen om het Her-
tenkampje financieel te onder-
steunen. 
Ondertussen wordt nagedacht 
over een structurele oplossing 
want: “Groot onderhoud kost 
veel geld en als het ene gedaan 
is, dient zich het andere weer 
aan. We dromen bijvoorbeeld 
over het aanleggen van stroom 
zodat we eindelijk zicht hebben 
in het nachthok”, wordt ver-
zucht.

Hertenkampje Heeswijk-
Dinther luidt de noodklok
Zorgen over behoud en onderhoud

HEESWIJK-DINTHER – Al sinds mensenheugenis ligt in het centrum van Heeswijk-Dinther het zoge-
naamde Hertenkampje. Een lapje grond waarop herten, een walibi, kippen, duiven, kalkoenen en geitjes 
rond dartelen. De dieren kunnen dagelijks rekenen op veel visite én op de goede zorg van een aantal 
mensen die als Stichting Hertenkamp zorgen voor het onderhoud én behoud van een en ander. Laatst-
genoemde is intussen echter een kopzorg, want de ‘schuilhut’ is hard aan vervanging toe en de finan-
ciële middelen ontbreken.

V.l.n.r.: Henk, Olav en Martien Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Volg de ontwikkelingen op Facebook; 
Hertenkamp Heeswijk Dinther

De schuilhut is hard aan vervanging toe

Het parkje 
vervulde van 
meet af aan 
een sociale 
functie

Stichting Hertenkamp is op zoek naar mensen die bij willen dragen 
aan onderhoud en behoud van het hertenkampje. Hetzij middels 
ideeën, door de handen te laten wapperen en/of financiële steun 
op rekeningnummer NL 66 RABO 0342 685 996. Voor informatie 
bel met Martien van den Akker, 0413-305782 of 06-30952740.

Extra zakcentje

bijverdienen?

Word 
bezorger van 
deze krant!

Meer informatie: 0412-795170 
of bezorging@bernhezemedia.com
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Tekst?

VAKANTIE VERGT VOORBEREIDING Zie oplossing pagina 46

WIL JE EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer. Geboorteadvertentie € 10,-.

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP

Je kunt bij Puur Berkshire 
terecht voor HEERLIJK MALS, 
GEVACUMEERD 
BERKSHIRE VARKENSVLEES 
& BBQ-VLEES. 
Maar ook voor de lekkerste 
scharreleieren en aardappelen 
van eigen bodem. Kom naar Puur 
Berkshire *****aan de Kaatho-
vensedijk 5 in Heeswijk-Dinther. 
www.puurberkshire.nl.
06-10640503.

KOM EENS KIJKEN BIJ 
PUUR BERKSHIRE IN 
HEESWIJK-DINTHER
Onze 5 sterren buitenvarkens 
hebben een heerlijk leven. Ze 
groeien op in een natuurlijke 
omgeving en worden top 
verzorgd. Helemaal biologisch, 
zonder krachtvoer, antibiotica, 
castratie of inseminatie. 
Lekker natuurlijk. 
Kijk op www.puurberkshire.nl

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

NIEUWE DESSO-
TAPIJTTEGELS 
In allerlei kleuren/soorten. Grote 
voorraad, scherpe meeneemprijs. 
Vanaf € 2,- per m2. Duinweg 17, 
Schijndel, 06-23034594. 
Ma-wo-do-vrij-za open. 

Di- en za-middag op afspraak 
en zondag gesloten. 

TE HUUR

OPSLAGUNITS IN 
NISTELRODE
Afmeting 24, 40 of 48 m2

Geïsoleerd en verwarmd.
Eigen toegang door batch.
Informatie 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

250M2 OPSLAGLOODS 
+ 20M2 ZOLDER
Roldeur van 250(h) x 290(b) cm.
Delst 5 Nistelrode.
Info: 06-53210106.

AANGEBODEN

FRIETKRAAM voor uw 
evenement of feest. 
Voor info en/of boekingen: 
0413-292911/06-25416954. 
Mario & Christa Bok.

PEDICURE 
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. 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. 

GEVRAAGD

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

BIDPRENTJES
H. Leeijen, John F. 
Kennedystraat 90 Heesch. 
0412-451357. 
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik haal 
ze graag bij u thuis op.

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

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. 

wie
is deze Bernhezenaar?

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

OOGcontact

Oplossing
vorige week:

Leo Maas 
uit Nistelrode

Winnaar:
Peter van Kaauwen
kan de staatsloten 

ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

15-7-2019 woordzoekermaken.nl

woordzoekermaken.nl/print.php?t=Zomer&w=12&h=12&p=U,M,X,C,U,Z,Y,I,F,Z,N,G,U,M,Q,M,R,V,U,W,U,V,K,W,I,N,I,K,I,B,K,U,S,T,X,G,H,A,Q,J,F,… 1/1

Zomer
Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

U M X C U Z Y I F Z N G
U M Q M R V U W U V K W
I N I K I B K U S T X G
H A Q J F Y G J J M K H
E X T H K V O Y M S S L
L M T N E T D N A R T S
I I K S R E T A W V R Z

M M E O L B E N N O Z C
W B A D P A K B P B P Y
Y X J D R O O G U J L T
C K I Z E I L E N H G T
Q W Z W E M M E N F U M

BADPAK BIKINI DROOG
KUST STRANDTENT WATERSKI
ZEILEN ZONNEBLOEM ZWEMMEN

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zoek: BADPAK, BIKINI, DROOG, KUST, STRANDTENT, WATERSKI, ZEILEN 
ZONNEBLOEM, ZWEMMEN

WOORDZOEKER: 

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

Nu ook pasfoto’s

Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851

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

Maasland
’t Dorp 142 - 5384 ME Heesch

FNV spreekuur op afspraak:
Maandag- en woensdagavond: 19.00-20.00 uur.
1e woensdagochtend van de maand: 
11.00-12.00 uur.

Belastingservice: 1e en 3e dinsdagavond van de 
maand: 19.00-20.00 uur. 

Bel of mail voor een afspraak: 088-3680368, 
spreekuurheesch@vereniging.fnv.nl

Spreekuur Locatie Heesch:
Individuele Belangen 
Behartiging
’t Dorp 142, 
5384 ME Heesch
0412-763700 

Inloopspreekuur:
Maandag- en 
woensdagavond:   
19.00-20.00 uur
1e woensdagochtend van 
de maand: 11.00-12.00 uur.

Tegen inlevering van 
deze kortingscoupon

5 kippenbouten

voor  € 5,-
In te leveren tot en met 3 augustus 2019

Dorpsstraat 47 - Loosbroek
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BERNHEZE VOOR MIJ 
ALS RAADSLID
DE JUISTE MAAT

MAAR WIE IS ERWIN NU?
WAAROM DAAR, EDWIN?
“Ik ben geboren op de grens van 
Heeswijk en Dinther tegenover 
huisartsenpraktijk de Heilaren. Ik 
koos voor de Abdij omdat ik daar 
in mijn jeugd veel heb gespeeld, 
geschaatst en natuurlijk ook wat 
appeltjes heb gepikt. Nu het café 
echter gesloten bleek, leek het 
mij beter om je thuis te ontvan-
gen.”

DAAR KAN IK ME PRIMA IN 
VINDEN, EN DE KOFFIE IS 
PRIMA! VERTEL EENS WAT 
MEER OVER JEZELF
“Ik ben 47 jaar, getrouwd met 
Susan Ruijs uit Vorstenbosch en 
samen hebben we vier kinderen, 
Lieve van 13, Guus van 12, Tijl 
van 10 en Pepijn is 9 jaar. Mijn 
sociale leven speelt zich hoofd-
zakelijk in Heeswijk-Dinther, 
Loosbroek en Vorstenbosch af. Ik 
speel toneel in Loosbroek, biljart 
in Heeswijk en mis maar weinig 
thuiswedstijden van PSV.”

EVEN NOG WAT KORTE 
VRAGEN OM NOG WAT 
MEER VAN JE TE WETEN
Favoriet land: Zwitserland.
Beste eigenschap: Open.
Vervelend: Liegen.
Een dag van baan wisselen met: 
een piloot.
Wat wilde je vroeger worden: 
Brandweerman.

EN NU DAN IN DE POLITIEK?
“Puur uit interesse. In 2014 stond 

ik op een onverkiesbare plaats op 
de CDA-lijst en werd met voor-
keursstemmen gekozen. 

Toen heb ik mijn plaats beschik-
baar gesteld en heb eerst als bur-
gerraadslid zitting genomen in de 
commissie Ruimtelijke zaken. In 
2018 werd ik opnieuw gekozen 
en sinds die tijd ben ik raadslid.”

HOE ERVAAR JE HET 
RAADSLIDMAATSCHAP?
“Uiterst boeiend, het levert veel 
contacten op zowel binnen de 
fractie als daarbuiten. En om na 
een goede uitwisseling van ar-
gumentatie tot goede besluit-
vorming te komen is een proces, 
waar onze inwoners alleen maar 
baat bij kunnen hebben.”

EN HET WERKEN BINNEN 
JE EIGEN FRACTIE?
“Met mijn 47 jaar ben ik het oud-
ste fractielid, dus dat geeft aan 
hoe jong de anderen zijn. 

Het werken binnen een grotere 
partij betekent dat je de talrijke 
vergaderstukken over ieders spe-
cialisme kunt verdelen en op die 
manier is het te doen. Ik heb gro-
te waardering voor de kleinere 

partijen die dat maar over twee 
mensen kunnen verdelen.”

WAT STAAT ER VOOR 
INTERESSANTS TE 
GEBEUREN?
“Vooral de herontwikkeling van 
het buitengebied door de Vrij-
komende Agrarische Bebouwing 
en daaruit onder andere voort-
komende toeristische activiteiten 
vraagt voortdurende aandacht.”

WAT VIND JE VAN DE 
SCHAAL VAN ONZE 
GEMEENTE?
“Voor mij als raadslid is deze 
grootte ideaal. Het geeft mij de 
mogelijkheid om het geheel te 
kunnen overzien en mij betrok-
ken te voelen met iedere kern. 
Stel dat Bernheze onderdeel 
zou uitmaken van bijvoorbeeld 
Meierijstad, dan zou ik me niet 
kunnen voorstellen wat ik bij-
voorbeeld moet vinden van een 
bestemmingsplanontwikkeling in 
Boerdonk.”

DUS GEEN HERINDELING?
“Op de korte termijn zeker niet. 
We kunnen ons als Bernheze uit-
stekend redden, de leefbaarheid 
in al onze kernen is op peil, finan-
cieel staan we er goed voor. 

We hebben een prima burge-
meester, goeie wethouders en 
een goede gemeenteraad. We 
hebben echt niets te klagen.”

TOCH VOLLE TRIBUNES 
MET ONTEVREDEN 
INWONERS
“Inspraak bieden, inwoners goed 
horen vind ik heel belangrijk. 
Soms is de beslissing anders dan 
dat mensen hopen of verwacht 
hadden, dan voelen ze zich niet 

gehoord of gepasseerd. Maar 
wij nemen insprekers of andere 
mensen die contact opnemen 
altijd serieus en nemen hun op-
merkingen mee in de afweging. 
Soms menen inwoners dat bij in-
spraak alleen hun plan het beste 
is en als dan op basis van argu-

menten het toch tot een ander 
plan komt, zegt men dat er met 
de inspraak niets is gedaan.”

IS HET MOEILIJK OM 
IN DIE SITUATIES ALS 
RAADSLID DE RUG RECHT 
TE HOUDEN?

“Dat kan inderdaad lastig zijn, al-
leen heb ik er geen moeite mee. 

De functie van gemeentebe-
stuurder houdt immers ook het 
nemen van verantwoordelijkheid 
in en dat betekent ook ‘nee’ zeg-
gen.”

Gerard op bezoek bij...
Edwin Daandels
Gerard op bezoek bij...
Edwin Daandels

JE BOODSCHAP VOOR BERNHEZE?
“Het gaat goed met en in Bernheze, dus doorgaan op deze weg.”

BESTUURDER MOET ‘NEE’ DURVEN TE ZEGGEN 

D I N S D A G  9  J U L I  G A  I K ,  G E R A R D  VA N 

D I J K ,  O P  B E Z O E K  B I J  E D W I N ,  R A A D S L I D 

E N  L I D  VA N  D E  C O M M I S S I E  R U I M T E L I J K E 

Z A K E N  N A M E N S  H E T  C D A .  E D W I N  S TA M T 

U I T  E E N  P O L I T I E K E  FA M I L I E ,  Z I J N  O O M 

G E R A R D  WA S  A C H T E R E E N V O L G E N S 

B U R G E M E E S T E R  VA N  L I E M P D E  E N  VA N 

D E U R N E  E N  Z I J N  B R O E R  E R I C  I S  N A  Z I J N 

W E T H O U D E R S C H A P  I N  B E R N H E Z E  E N 

G R AV E  N U  I N  WA A LW I J K  N E E R G E S T R E K E N . 

I K  B E Z O E K  E D W I N  T H U I S ,  M A A R 

O O R S P R O N K E L I J K  K O O S  H I J  V O O R  E E N 

O N T M O E T I N G  O P  D E  A B D I J  VA N  B E R N E .

Edwin bij de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther Foto’s: @DMBK
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Opsporingsambtenaren Maas-
horst slaan handen ineen

Over de grenzen heen 
De Maashorst, het oergebied in 
Noord-Brabant, is een natuur-
gebied van circa 3.500 hectare 
dat zich verspreidt over de gron-
den van de Maashorstgemeen-
ten en Staatsbosbeheer. Deze 
grondeigenaren spannen zich 
in om het gebied aaneengeslo-
ten te maken. Grenzen zijn dus 
niet meer goed zichtbaar in het 
veld. Een boa van Staatsbosbe-
heer kon voorheen bijvoorbeeld 
geen motorcrosser bekeuren 
op gemeentegrond, andersom 
ook niet. “Geen optimale situ-
atie”, zegt Jan van Belzen, boa 
bij Staatsbosbeheer. “Toezicht 
en handhaving eindigen niet bij 
een eigendomsgrens. Een goede 
zaak dat dit convenant er straks 
ligt.’’

Voorlichtingsactie 
hondenlosloopgebieden
De Maashorst is een natuurge-
bied waar wandelaars, fietsers, 
ruiters, mountainbikers en hon-
denbezitters genieten. Veiligheid 
voor mens en dier is prioriteit. 
Het is de uitdaging om al die 
recreatiestromen naast elkaar te 
laten recreëren. Om dit goed en 
veilig te laten verlopen, zullen de 
recreanten de paden moeten de-
len met elkaar én met de dieren. 
Tijdens de voorlichtingsactie zul-

len de boswachters op een po-
sitieve manier uitleg geven over 
de toegangsregels en aangeven 
wat de eventuele gevolgen zijn 
indien bezoekers geen rekening 
houden met elkaar en de regels.

Speciale aandacht gaat uit naar 
de bezoekers met honden. Boa’s 
zien helaas nog veel loslopende 
honden in delen waar dit niet is 
toegestaan. Dat kan verstoring 
bij broedvogels en wild veroor-

zaken. Grote grazers raken ge-
irriteerd waardoor gevaarlijke 
situaties kunnen ontstaan. Ook 
andere bezoekers kunnen zich 
storen aan loslopende honden. 
Goed dus om hier aandacht voor 
te vragen. 

Wandelaars die de honden heb-
ben aangelijnd krijgen een be-
loning voor de hond. Door dit 
positieve gedrag te stimuleren, 
hopen de terreineigenaren hon-
denbezitters op een sympathie-
ke manier bewust te maken van 
de noodzaak om de hond aan te 

lijnen. Op dit moment zijn er zes 
hondenlosloopgebieden. Eind 
2019 komen er drie losloopge-
bieden bij om een goede ver-
spreiding door het natuurgebied 
te bieden. Op deze manier kun-
nen mens en dier van de Maas-
horst blijven genieten.

Biodiversiteit in 
de Maashorst neemt toe
De Maashorst krijgt steeds meer 
het karakter van een oerbos. 

Geleidelijk wordt het bos omge-
vormd naar een natuurlijk en ge-
varieerder bos. Grote grazers als 
Exmoor pony’s, taurossen en wi-
senten houden het gebied open. 

Goed voor de biodiversiteit; 
grauwe klauwieren, veld- en 
boomleeuweriken, geelgorzen, 
nachtzwaluwen en zelfs raven 
broeden weer in de Maashorst. 

Meer informatie over de ontwik-
kelingen in de Maashorst kun je 
vinden op 
www.allemaalmaashorst.nl.

BERNHEZE - De Maashorstgemeenten en Staatsbosbeheer tekenen 18 juli een convenant om in de toe-
komst efficiënter te gaan samenwerken. Hierdoor is het mogelijk voor buitengewoon opsporingsamb-
tenaren (boa’s) van Staatsbosbeheer en de Maashorstgemeenten, om op elkaars grondgebied te kunnen 
optreden. Ook organiseren de partijen voorlichtingsacties om aandacht te vragen voor een veilige en 
fijne manier van recreëren in het gebied. 

Honden aan de lijn in De Maashorst, behalve in negen losloopgebieden

Boa’s zien helaas nog veel 
loslopende honden in delen 
waar dit niet is toegestaan

PUBQUIZ
AANVANG: 20.00 UUR

Strijdtoneel is het café. 
Een quiz met wisselende categorie-
en, met open- en meerkeuzevragen, 
een finaleronde en uiteindelijk een 
winnaar. Teams bestaan uit maximaal 
vijf personen en meedoen blijft be-

langrijker dan winnen. 
Aanmelden kan via: info@de-pas.nl en is gratis.

FILMHUIS DE PAS
GREEN BOOK
AANVANG 20.00 UUR

‘Green Book’ volgt een Italiaans-Ame-
rikaanse uitsmijter, Tony Lip genaamd, 
die tijdelijk zonder werk zit als zijn 
nachtclub een paar maanden dicht 
gaat. Vervolgens besluit hij als chauf-

feur rond te rijden voor een uiterst getalenteerde 
pianist. De twee leven in een totaal andere wereld, 
maar krijgen geleidelijk aan een band met elkaar. 
Kaarten voor de films zijn te koop via  www.de-pas.nl 
of de theaterkassa en kosten € 6,-.

THEATERVOORSTELLING: 
KARIN BRUERS
AANVANG 20.15 UUR

‘Love is wonderful!’ las Karin op de 
boekentas van haar oudere broer. 
‘Kaatje, wat is love?’ vroeg hij haar te 
pas en te onpas en dan antwoordde 
ze verrukt: ‘Wonderful’. ‘Kaat, wat 
is love?’ vroeg-ie haar pas. Ze ant-
woordde bedrukt: ‘Gelul’ en begon 
aan haar derde chocoladebol. Eten is 

er genoeg in Karins leven, maar liefde... daar zal ze 
geen obesitas van krijgen. Het is afgelopen met de 
wild om zich heen schoppende en spugende caba-
retière. Karin verwelkomt haar publiek in een warm 
bad van liefde. Maar... Niet schrikken als Karin u af 
en toe kopje onderduwt, da’s lief bedoeld. Kaarten 
voor deze voorstelling kosten €15,- en zijn te koop 
via www.de-pas.nl of via de theaterkassa.

De Misse 4 - 5384 BZ Heesch - 0412 - 45 16 34 
info@de-pas.nl - www.de-pas.nl 

VRIJ. 23 
AUGUSTUS

DO. 19 
SEPTEMBER

ACTIVITEITENAGENDA

MA. 9 EN 
DI. 10 
SEPTEMBER
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Een fietskaart van een groot gebied waar 
zo’n 300 ondernemers op staan, infor-
matie over de verschillende gebieden op 
de kaart en duidelijke knooppuntfiets-
routes. Leer het gebied kennen, de tien-
tallen overnachtingsadressen, horecage-
legenheden, kunst en cultuur, outdoor, 
et cetera.

Maashorst Ondernemers
De fietsknooppuntenkaarten zijn gratis 
verkrijgbaar bij leden van de vrijetijdson-
dernemers organisaties in Uden, Lan-
derd, Oss en Bernheze. 

De fietsknooppuntenkaart is gratis af 
te halen in Nistelrode bij ‘t Mediahuys 
aan Laar 28. De openingstijden zijn van 
maandag tot en met donderdag van 8.30 
tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 

13.00 uur. Let op! Vanwege de vakantie 
is ‘t Mediahuys van 25 juli tot en met 11 
augustus gesloten. 

In deze periode kun je de kaart ook op-
halen bij Eetcafé ‘t Pumpke, Raadhuis-
plein 7 in Nistelrode. Op is op.
Zeven dagen per week geopend vanaf 
10.00 uur.

Fietsknooppuntenkaart gratis 
af te halen in Nistelrode
MAASHORST – De nieuwe fietsknooppuntenkaart 2019-2020 is een initiatief van 
stichting Maashorst Ondernemers in samenwerking met soortgelijke organisaties 
die zich bezighouden met toerisme en recreatie in de regio: Stichting Maasmean-
ders, TRV Bernheze, Maashorstboeren, Beekdal de AA, Platteland van Cuijk en ook 
aangesloten voor een financiële bijdrage is Waterschap Aa en Maas. Het Waterschap 
is de link tussen de functie van de dijken als mooie fietsroute én de functie van de 
dijken als waterkering, die voor de veiligheid van inwoners van Noordoost-Brabant 
zorgen.

Kaart met 300 
deelnemers, informatie 
over de verschillende 
gebieden en duidelijke 
knooppuntfi etsroutes

Zelf maatje geworden nadat eigen schuld was afgelost
Nely* raakte in de problemen na een echtscheiding. Dat is op zich al een hele klap, 
maar kort daarna verloor ze ook haar baan. Toen ging het opeens heel snel. Voor ze 
het wist liep haar financiële situatie uit de hand.

Achteraf vindt zij het ook niet handig dat zij er voor de buitenwereld niet voor uit 
wilde komen. “Samen met mijn zus had ik nog een vakantiereisje geboekt, terwijl 
ik het me eigenlijk niet meer kon veroorloven”, vertelt ze. “Uit schaamte vertelde 
ik mijn familie niet over mijn problemen. Toen ik er eenmaal voor uit gekomen was 
waren ze kwaad dat ik het niet eerder had gezegd. Dan zouden ze me geholpen 
hebben.” Intussen werd Nely ziek van alle stress.

Gelukkig werkte ze als vrijwilliger bij het inloophuis waar ze mensen helpen met 
hun financiën. Daar durfde ze het aan iemand te vertellen en die adviseerde haar 
om zo snel mogelijk hulp te vragen. “Want hoe langer je daarmee wacht, hoe 
ingewikkelder het is om eruit te komen.” Nely is blij dat ze naar deze goede raad 
heeft geluisterd. Stap voor stap loste ze haar schulden af. “Nu geniet ik ervan dat ik 
weer verjaardagscadeautjes voor mijn kinderen kan kopen”, vertelt zij. 

Nadat zij haar eigen schulden had opgeruimd werd Nely zelf ook SchuldHulpMaatje. 
Ze wilde graag anderen helpen, omdat zij als geen ander weet hoe geweldig het is 
om je schulden achter je te kunnen laten. “Ik begrijp goed waar mensen doorheen 
gaan. Het is echt moeilijk om van een minimaal budget rond te moeten komen. 
Maar als iemand de moed lijkt te laten zakken zeg ik altijd: “Kijk maar naar mij. Als 
het mij gelukt is, kun jij het ook!”

*Uit respect voor haar privacy gebruiken we niet de werkelijke naam van Nely

‘Nu geniet ik ervan dat ik weer verjaardags-
cadeautjes voor mijn kinderen kan kopen’

COLUMN
Schuldhulpmaatje
Bernheze vertelt...’

Onderweg ontmoet ze Hugo, de be-
waarder van gevonden voorwerpen. En 
ondanks dat Prinses Dante vastbesloten 
is de wijde wereld in te gaan, weet Hugo 
haar tegen te houden. In ruil voor toe-
gang tot het kasteel, biedt hij haar aan 
haar te helpen met haar vluchtplan

Maar als blijkt dat Prinses Dante hoort 
dat er zoveel jaar geleden ook een prins 
is weggelopen uit het kasteel, ziet zij het 

als haar missie te ontdekken wie deze 
mysterieuze prins is.

Woensdag 24 juli 2019 15.00 uur.
Leeftijd: 4 jaar en ouder
Bestel je kaarten via www.kersouwe.nl

In de zomervakantie is er elke woensdag-
middag om 15.00 uur een jeugdvoorstel-
ling in de Kersouwe te zien (prijs € 5,- per 
kaartje). Zo kom jij je vakantie wel door.

Kindervoorstelling
in Kersouwe:
Prins Zes

HEESWIJK-DINTHER – Prinses Dante rent weg van het kasteel, omdat ze door haar 
ouders wordt gedwongen te trouwen. Het is traditie dat iedere prinses op haar 18e 
verjaardag moet trouwen met één van de vijf prinsen die om haar hand vragen. Maar 
Prinses Dante gaat liever haar eigen gang en om te voorkomen dat ze moet trouwen 
met één van de vijf prinsen, slaat ze op de vlucht.

vakantietip

VAKANTIEPLEZIERTIPLEUKUITJE VAKANTIEPLEZIER
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Jeugd- en Gezinsvierdaagse Heeswijk-Dinther 2019

Woensdag 7 augustus om 9.00 
uur is de algemene opening en de 
start op het grasveld van Gym-
nasium Bernrode. Na een woord 
van welkom door de voorzitter 
worden de vlaggen gehesen. 
Na de opening starten de deel-
nemers, van alle leeftijden, met 
hun wandeling van 5, 10 of 15 

kilometer. Onderweg is een rust 
ingericht op de parkeerplaats bij 
sporthal de Zaert. 

’s Middags kunnen alle geïnte-
resseerden die zijn ingeschreven, 
op kosten van de Wandelorgani-
satie Jeugd- en Gezinsvierdaagse 
naar Natuurtheater de Kersou-

we, waar de voorstelling ‘Kijk, 
daar vliegt een walvis!’ gespeeld 
wordt. 

Ook op donderdag 8 augustus 
is de start van de wandeling om 
9.00 uur, op het grasveld van 
Gymnasium Bernrode. De deel-
nemers lopen deze keer de an-

dere richting op en bij Kasteel 
Heeswijk kan gebruik gemaakt 
worden van de nodige versna-
peringen. Natuurlijk zijn alle con-
sumpties op de rust en tijdens de 
nevenactiviteiten bij het inschrijf-
geld inbegrepen. 

De wandeling eindigt deze dag 
op het terrein van de Abdij van 

Berne, bij de Muziekfabriek. 
Iedereen heeft de mo-

gelijkheid daar deel te 
nemen aan de ge-
organiseerde pick-
nick. 
Als de magen 
weer gevuld zijn 
volgt het middag-

programma om 
14.00 uur. Hierbij 

wordt aan de hand 
van de weersvooruitzich-

ten door de organisatie een 
weloverwogen besluit genomen 
over de aard van de activiteit. 

De start op vrijdagochtend 9 au-
gustus is wederom op het gras-
veld van Gymnasium Bernrode, 
maar wel met een andere route 
en rustplaats. Ook hier is voor ie-
dere deelnemer weer wat lekkers 
te krijgen. 

Op de vrijdagmiddag zal er een 
sportieve activiteitenmiddag 
plaatsvinden voor groot en klein. 
Deze zal rond 14.00 uur begin-
nen bij de Muziekfabriek in de 
Abdijstraat. 

Vrijdagavond staat, net als de 
voorgaande dagen, geheel in het 
thema Ridders en Prinsessen. Het 
is de bedoeling dat iedereen zo-
veel mogelijk verkleed naar deze 
avond komt, die plaatsvindt bij 
de Muziekfabriek, en hier kun 
je deelnemen aan een gezellige 
avond. 

Zaterdag 10 augustus is alweer 
de laatste wandeldag. De deelne-
mers aan de 15 kilometer starten 
om 11.30 uur, de deelnemers aan 
de 10 kilometer starten om 12.15 
uur en de 5 kilometer begint om 
13.00 uur. 

De start vindt net als de voor-
gaande dagen plaats op het gras-
veld voor Gymnasium Bernrode. 
Na terugkomst op het startpunt, 
wordt er geprobeerd een alge-
mene afsluiting te houden met 
alle deelnemers. Deze zal rond 
15.15 uur beginnen met een 
dankwoord van de voorzitter en 
zal eindigen met het strijken van 
de vlaggen.

HEESWIJK-DINTHER - Op dinsdag 6 augustus kunnen de deelnemers aan de Jeugd- en Gezinsvier-
daagse zich vanaf 18.30 uur inschrijven. De inschrijving vindt plaats in De Muziekfabriek. Het kost 
€ 10,- per persoon om de hele week mee te wandelen en deel te nemen aan de nevenactiviteiten. 
Aansluitend aan de inschrijving is het mogelijk om aan de openingsactiviteit deel te nemen met als 
thema Ridders en Prinsessen. Deze activiteit is geschikt voor jong en oud. 

Woensdag 
7 augustus 
om 9.00 uur 
is de opening

Scootmobieltocht Horizon Heesch

Om 10.30 uur vertrok de stoet 
vanaf sporthal Lindershof om in 
totaal een tocht van 28 kilometer 
te gaan rijden. 21 Gasten reden 
onder begeleiding van een aantal 
vrijwilligers door de Maashorst. 

De aanhangwagen van de Hori-
zon gaat altijd mee voor pech on-
derweg en ook dit jaar moest hij 
helaas zijn dienst weer bewijzen 
vanwege pech en een lege accu.
Bij het ecoduct, de verbinding 

tussen de Maashorst en Herper-
duin, hadden we een prachtig 
uitzicht over de verbinding tus-
sen de twee natuurgebieden. 
Onderweg is er een aantal keren 
gepauzeerd om van de natuur te 

genieten en gezellig met elkaar te 
kletsen. Bij Pan & Zo in Herpen 
werd er samen geluncht en kon 
er worden bijgepraat. Daarna 

ging de tocht door de bossen van 
Schaijk en Nistelrode weer terug 
naar Heesch. 

Volgens de gasten was het een 
zeer mooie tocht en zij hebben 
ervan genoten. 
Om 16.30 uur waren we weer 

terug bij het vertrekpunt en keer-
de iedereen moe maar voldaan 
huiswaarts.

HEESCH - Omdat het op dinsdag 25 juni tropisch warm was, werd besloten om de 
6de editie van de scootmobieltocht van de Horizon uit te stellen. Op 2 juli waren de 
weergoden de deelnemers beter gestemd en was het met 24 graden ideaal weer voor 
zo’n uitje op de scootmobiel.

Prachtig uitzicht over de verbinding 
tussen de twee natuurgebieden
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Regels fotowedstrijd
De fotowedstrijd staat open voor alle lezers van DeMooiBernhezeKrant en www.mooibernheze.nl. 
Professionele fotografen en medewerkers van DeMooiBernhezeKrant en www.mooibernheze.nl zijn van deelname uitgesloten. Iedere deelnemer aan de wedstrijd mag maximaal 
drie foto’s sturen naar de redactie. Stuur een mail naar info@demooibernhezekrant.nl met vermelding van ‘fotowedstrijd’. Vergeet niet om duidelijk je naam, adres en telefoon-
nummer te vermelden. Insturen kan tot en met 18 augustus. De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden (in JPG formaat, resolutie 300 DPI en tenminste 1MB groot). Stuur 
geen archiefopnamen in, maar alleen recent gemaakte foto’s. Toelichtingen op of bij de foto’s zijn niet nodig; de foto moet het verhaal zelf vertellen. Bedenk ook dat foto’s vaak 
pas mooi worden als er mensen of dieren op staan. 

3X EEN EERSTE PRIJS
Een jaar lang elke week één gratis brood;
van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2020, aangeboden door 
Jumbo Wiegmans Heesch, Van Mook de echte bakker in Nistelrode en COOP in Heeswijk-Dinther. 

TWEEDE PRIJS: canvas van een foto naar keuze op het 
formaat 90x60 cm aangeboden door Hema Heesch. 

DERDE PRIJS: muismat met een foto naar keuze.

De winnende foto’s worden bekendgemaakt en gepubliceerd in DeMooiBernhezeKrant in week 36, uitgave 4 september. 
Uit de ingezonden foto’s wordt bovendien een selectie gemaakt die op www.mooibernheze.nl wordt gepubliceerd.

Vakantie-fotowedstrijd
LEVER DE MOOISTE, GEKSTE, LEUKSTE OF ORIGINEELSTE FOTO AAN
MET EEN ‘DEMOOIBERNHEZEKRANT’ ER OP!
BERNHEZE - Twee weken geleden hebben we al de eerste aankondiging gedaan van de fotowedstrijd omdat het toen de week van het huis-aan-
huisblad was. We hebben al verschillende geweldige foto’s ontvangen, maar je kunt nog tot en met maandag 19 augustus je foto insturen! 
De fotowedstrijd staat open voor alle lezers van DeMooiBernhezeKrant en www.mooibernheze.nl.

Wij wensen je een fijne vakantie toe en kijken uit naar vele mooie inzendingen. Knip ze!

Van Mook De Echte Bakker

Nistelrode
www.jumbo.com

Jumbo Wiegmans Heesch

Coop Heeswijk-Dinther

Enkele voorbeelden
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Onze service

* 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.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

•  APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
•  In- en Verkoop van auto’s en lichte bedrijfsauto’s
•  Wielen en banden 

      

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart  2003  €  4.950,-
Audi A4 blauw Metalic div. opties  2001  €  4.750,- 
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  €  3.950,-
Citroen Xsara picasso blauw met.  2003  €  3.900,-
2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  €  4.950,-
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,-
Citroen Xara Coupé  1999  €  1.500,-
Daihatsu Yong yrv zwart  2002  €  2.750,-
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.  2001  €  1.999,-
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw  1997  €  1.999,-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2002  €  3.499,-
Ford Focus stationcar, zwart  2002  €  2.750,-
Ford Ka         meeneemprijs    1998 €  650,-
Ford Transit connect, ex btw  2004  €  3.250,-
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  €  7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  €  8.250,-
Mazda 2 automaat, 28dkm  2005  €  6.450,-
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
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,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-

Citroen C1 1.0-12V 2007 €  2950,-

Citroen C3 16-16V Exclusive 2004 €  1999,-

Citroen C3 Picasso 1.6 VTi 2010 € 5950,-

Citroen C4 Coupe 2.0-16V VTS 2005 €  2950,-

Citroen C4 1.4-16V Prestige 2006 €  2250,-

Citroen C4 Picasso 2009 €  4999,-

Citroen C4 Picasso panoramadak 2009 €  6999,-

Citroen ZX 1.4 1996 €  599,-

Hyundai Atos 78 Dkm Airco 2006 €  2750,-

Kia Picanto 1.0 LXE                         2007 €  2500,-

Mercedes A140 long Elegance 2005 €  3499,-

Nissan Note 1.4 81Dkm 2012 €  8950,-

Renault Clio 1.2-16V 2009 €  3950,-

Renault Twingo 1.2 Air 2008 €  4499,-

Volkswagen Up Bleumotion Sportive 2012 € 5950,-

Cabriolet 

Peugeot 206 CC 2.0-16V Zwart 2002 €  3450,-

Peugeot 206 CC 2.0-16V 2005 €  3750,-

Bedrijfswagens exclusief BTW

Citroen Berlingo  1.6 HDI 2009 €  4499,-

Ford Transit 300s 2.2 TDCi 84DKm 2012 €  6999,-

Peugeot Partner 1.6 HDI 2013 €  4450,-

Renault Kangoo 1.5 DCi 2003 €	1500,-

Renault Kangoo 1.5 dci 133DKm 2013 €  5750,-

Auto & Motor NIEUWS

Autobedrijf Langens

is met vakantie van

20 juli t/m 11 augustus

Auto verkoelen

GEEN AIRCO IN DE AUTO? Zet dan het raam naast de bestuurder en het raam hier schuin achter 
open. Zo kan het goed doortochten.

MAAK GEBRUIK VAN ZONNESCHERMEN Je kunt kleine zonneschermen met zuignappen op de 
achterramen plaatsen. Plaats een reflecterend zonnescherm op de voorruit als je de auto parkeert.

ZET JE AUTO IN DE SCHADUW Bedenk hierbij ook waar de zon staat als je weer vertrekt.

NEEM GENOEG PAUZES TIJDENS LANGE AUTORITTEN Dit zorgt ervoor dat de motor niet 
oververhit raakt. Daarnaast zorgt hitte ook voor een slechtere concentratie, dus is het voor jezelf ook 
belangrijk om voldoende pauzes te nemen.

AUTO AFKOELEN DOOR HIER KOUD WATER OVERHEEN TE GOOIEN? Geen goed idee. Het 
temperatuurverschil kan ervoor zorgen dat je lak breekt.
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ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG
(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Audi A1 1.2 Tfsi Admired wit two tone
  vol opties 66.000 km 2013
Fiat Panda 1.2 airco 2010
Ford Fiesta Style 2017
Nissan Note 1.4 airco trekhaak 2008
Opel Astra station, 1.0 turbo edition
  zonnedak, 66.000 km 2016
Opel Insignia 2.0, CDTi sports, tourer 2015
Opel Mokka 1.4 turbo 36.000 km! 2014
Peugeot 308 1.6 VTi airco trekhaak 2010
Peugeot 2008 1.2 allure, panoramadak,    
   navi, 33.000 km 2016
Renault Clio 1.2 Tce airco lichtmetalen
   velgen 97.000 km  2009

Renault Grand Scenic 1.2 Tce Bose
  uitvoering vol opties! 44.000 km 2017
Renault Megane 1.2 Tce, 23.000 km,
   bose uitvoering, vol leer 2016
Renault Kangoo 1.2 TCe, navi, clima,
   vol opties, 57.000 km 2014
Suzuki S-cross 1.0 jetboost, automaat, 
   vol opties, 8.000 km! 2018

Wordt verwacht:
Ford Focus 1.0 Ecoboost titanium 
   71.000 km  2014
Volkswagen Passat 2.0 TDI variant highline    
111000 km 2016

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

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

www.taxivangrunsven.nl
Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490 

Openingstijden:Maandag t/m vrijdagvan 8.00 tot 17.00 uurZaterdag van 8.00 tot 14.00 uur Geen avondopenstelling.

‘Veilige vakantiekilometers gewenst’

Checklist auto vakantieklaar
Zo bereid je je auto voor op de grote reis

Heerlijk vakantie vieren 
en zeker weten dat je al-
les bij je hebt en dat je 
auto het onder alle om-
standigheden doet? Wij 
helpen je om je auto he-
lemaal klaar te maken 
voor de grote reis. 

Technische checks
- Oliepeil
- Koelvloeistof
- Ruitenwissers
- Ruitensproeiervloeistof
- Banden en 

bandenspanning
- Bandenspanning 

reservewiel

- Airco
- Trekhaakaansluiting

Check de kofferbak
- Gevarendriehoek
- Veiligheidshesjes
- Reservelampjes
- Brandblusser
- Krik
- Wielsleutel
- Startkabels
- Extra zekeringen

Mee voor onderweg
- Voldoende eten en 

drinken
- Extra water
- Verfrissingsdoekjes

- Zonwering
- Navigatieapparatuur
- Afvalzakjes
- Verbanddoos

In je dashboardkastje
- Instructieboekje 
 van de auto
- Paspoort/

identiteitsbewijs
- Rijbewijs
- Kentekenbewijs auto
- Europees 

schadeformulier
- Groene kaart auto

Bron: ANWB
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Mister Zomernacht Festival
Willie geeft het roer over
‘Een laagdrempelig ‘ons kent ons’ feestje voor het dorp en omgeving’

Na een jaar succesvol proef-
draaien werd in 1992 door John 
van den Bogaard, Ron de Lorijn, 
Harold Breemaat en Willie de 
Groot met hulp van andere vrij-
willigers, voor het eerst officieel 
het Zomernacht Festival in Nis-
telrode georganiseerd. Hoewel 
er in verloop van jaren natuurlijk 
wel enige veranderingen waren, 
is het ook na 28 jaar nog steeds 
een happening die niemand wil 
missen. 

Terwijl eerstgenoemde drie heren 
al eerder het stokje neerlegden, 
bleef ‘mister Zomernacht Festi-

val’ Willie de Groot actief. Tijdens 
de evaluatie afgelopen jaar, be-
sloot hij echter dat het ook voor 
hem ‘mooi geweest is’. “Het is 
veel meer dan die dag alleen. 
Naast de aanloop ernaar toe ben 
je met velen vijf dagen keihard 
aan het werk. Na afloop ben je 
echt kápot”, stelt hij. 

Willie groeide met het evene-
ment mee. “Toen we begonnen 
hadden we nul ervaring met het 
op poten zetten van iets derge-
lijks. Met uitzondering van de fi-
nanciële kant van het verhaal heb 
ik uiteindelijk alles wel gedaan. 

Als ‘ouwe rot’ voelde ik me er 
uiteindelijk ook verantwoordelijk 
voor dat alles in kannen en krui-
ken was”, meldt hij. 

Dat is gelijk ook de reden dat 
Willie niet eerder afzwaaide. “Ik 
had er al eerder een punt achter 
willen zetten, maar wilde ervan 
verzekerd zijn dat de nieuwe 
lichting goed ingewerkt is en van 
wanten weet zodat ik alles met 
een gerust hart kan overdragen. 
Dat moment was verleden jaar 
aangebroken”, meent Willie. 

Hij zag het festival zich ontwikke-
len. “Om te beginnen werd het 
in juni op de langste dag van het 
jaar gehouden. Daarom heette 
het ook Midzomernacht Festi-
val. We begonnen ’s middags 
om 15.00 uur en sloten pas om 
4.00 uur. Die sluitingstijd krijg je 

tegenwoordig niet meer voor el-
kaar”, lacht Willie. 
Omdat het op die specifieke da-
tum vaak slecht(er) weer was, 

werd uiteindelijk besloten om het 
festival te verschuiven naar au-
gustus en verdween ‘Mid’ in de 
titel. Het Tramplein werd verruild 

voor het Raadhuisplein en de 
aanvang- en sluitingstijden wer-
den aangepast. Wat echter altijd 
onveranderd bleef is het plezier 
van zowel de organisatie als be-
zoekers. 

“Het is een laagdrempelig ‘ons 
kent ons feestje’ voor het dorp 
en omgeving met volop sfeer”, 
weet Willie en vervolgt: “Ik hoop 
dat de organisatie er nog vele ja-
ren mee doorgaat”, om te beslui-
ten: “Natuurlijk help, begeleid en 
ondersteun ik nog als dat nodig 
is.”

www.zomernachtnistelrode.nl

NISTELRODE – Het 
Zomernacht Festival op 
zaterdag 31 augustus 
op het Raadhuisplein 
geldt al jaren als dé 
vakantieafsluiting. Een 
muzikale happening 
voor ‘ut turp en 
omstreken’ waar deze 
28ste editie onder 
andere The Partysquad 
en Hard2Get voor 
zijn geboekt. De 
Nisseroise Willie de 
Groot stond mede aan 
de geboortewieg en 
zag het evenement 
‘volwassen’ worden. 
Inmiddels heeft hij 
zijn bestuursfunctie 
overgedragen maar: 
“Natuurlijk help, 
begeleid en ondersteun 
ik nog als dat nodig is”, 
meldt hij. 

Willie de Groot Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Toen we 
begonnen 
hadden we 
nul ervaring

Uitnodiging Midzomernachtfestijn 22 juni 1991

‘ALS  ‘OUWE ROT’  VOELDE 
IK ME ER UITEINDELIJK OOK 
VERANTWOORDELIJK VOOR 

DAT ALLES IN KANNEN EN 
KRUIKEN WAS’

Uitnodiging Midzomernachtfestijn 26 juni 1993
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BERNHEZE BOUWT
Overname PPS door 
Verhoeven Montage BV

Na 32 jaar heeft Jos Peters de 
beslissing genomen om te gaan 
stoppen met zijn werkzame le-
ven en wat meer tijd vrij te gaan 
maken voor andere dingen. 

Aangezien steeds meer aanne-
mers de combinatie van wan-
den en plafonds samen willen 
inkopen om één aanspreekpunt 
te hebben en Verhoeven en PPS 
al op vele projecten samen de 
wanden en plafonds voor hun 
rekening nemen, was het voor 
Jos een logische stap om Ver-
hoeven Montage te benaderen 
voor een eventuele overname.
Voor Verhoeven Montage is de 

aanvulling van de plafonds zeer 
welkom. Verhoeven Montage: 
“We zien deze overname dan 
ook als een mooie aanvulling op 
de huidige bedrijfsactiviteiten. 

Daarnaast halen we veel kennis 
en kunde in huis waarmee we 
onze positie in de markt kunnen 
versterken.”

Na de bouwvakvakantie worden 
de bedrijfsactiviteiten samenge-
voegd en zal het kantoor van PPS 
zich vestigen op de Runstraat. 
Verhoeven kijkt hier erg naar uit 
en ziet haar toekomst vol ver-
trouwen tegemoet.

HEESCH – Per 1 augustus is Verhoeven Montage de nieuwe eigenaar van Peters Plafond Systemen 
(PPS). Verhoeven Montage en PPS werkten al veelvuldig samen op diverse projecten. Het was voor 
Jos Peters, voormalig directeur van PPS, daarom een logische stap om Verhoeven te polsen voor een 
overname. Verhoeven haalt hiermee een hoop kennis en kunde binnen en kan door deze uitbreiding van 
bedrijfsactiviteiten haar klanten een totaalpakket aanbieden.

Runstraat 5 / 5384 VH Heesch
Telefoon 0412-45 65 02
info@verhoeven-montage.nl
www.verhoeven-montage.nl

PLAFONDSYSTEMEN

‘Na 32 jaar heeft Jos Peters de beslissing genomen
om te gaan stoppen met zijn werkzame leven’

Hoe vervang ik 
een beschadigde
klinker?

Tuinbestrating wordt vaak 
intensief belast, waardoor je 
oprit of terras na verloop van 
tijd verzakt of beschadigd 
raakt. 

Heb je te maken met een paar 
beschadigde klinkers? Dan 
hoef je je oprit niet opnieuw 
te bestraten. In plaats daarvan 
kun je eenvoudig zelf de losse, 
beschadigde klinkers vervan-
gen. Hoe je dat doet en wat je 
daarvoor nodig hebt, lees je in 
dit stappenplan.

- Gaatjes in de beschadigde 
klinker boren.

- De klinkers in stukken slaan
- De klinker loswrikken.
- Ophoogzand in de opening 

strooien.
- De nieuwe klinker leggen.
- De voegen vullen met wit 

zand.



Woensdag 17 juli 2019 39
  

Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

www.humstijl.nl

Tuintips voor de ultieme zomertuin

De tijd van lange terrasavonden en barbecues is weer aangebroken. Maak je tuin 
zomerklaar met fijne zithoekjes, bloemen, geurige kruiden én een mooi kunstwerk 
als finishing touch.

Uitnodigend terras
In de zomer wil je graag genieten van het lekkere weer in een verzorgde tuin. Maar 
hoe richt je de tuin in om dit voor elkaar te krijgen? Als je de ruimte hebt, creëer dan 
verschillende zithoekjes, zowel in de zon als in de schaduw. Mooie beplanting zorgt 
ervoor dat je omringd bent door groen. Geef je terras een zwierig tintje met siergras-
sen of exotisch bamboe. Een lichtjessnoer op zonne-energie brengt sfeer op lange 
zomeravonden.

Kunst in de tuin
Een mooi kunstwerk maakt je tuin af. Wat dacht je van een robuuste metalen vogel? 

Zomerbloeiers
Bloemen geven kleur aan de tuin. Met twee kleu-
ren, zoals wit en roze, houd je het totaalbeeld 

rustig. Tip: plant soorten bij elkaar die op een 
ander tijdstip bloeien, zo krijg je meer afwis-
seling. Zomerbloeiers zijn ideaal voor in pot-
ten en bakken. Met margrieten, lavendel en 
natuurlijk de vlinderstruik kun je vlinders en 
bijen lokken. Mediterrane planten zoals salie, 

rozemarijn oregano en tijm kunnen goed tegen 
de droogte. Leg dus nog snel een geurige krui-

dentuin aan!

Tuinieren in de zon
Als de zon schijnt zijn er in de tuin allerlei kleine klusjes 

te doen die echt bij de zomer horen. Knip uitgebloeide rozen en vaste planten die 
uitgebloeid zijn af, dat staat mooier en zo maken ze snel weer vers blad en nieuwe 
bloemen. Geef planten in de zomer het liefst ’s morgens of ’s avonds water, dan is de 
verdamping het minst. Is het een periode heel droog geweest? Zet dan een schaaltje 
water in de tuin voor de dieren, zoals de vogels en egels.

Bron: VTwonen in samenwerking met mooievogels.nl

Heeswijkseweg 7, 5473 KV Heeswijk-Dinther
T: 0413-291391 • E: info@dijkhoff.nl  DIJKHOFF.NL

GROND- EN SLOOPWERKEN • CONTAINERVERHUUR • 
ZAND EN GRANULATEN • INNAME PUIN EN BOUWAFVAL
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Doe jij weer mee met Maashorst Op díe 
Fiets? Deelnemers ontvangen bij de start-
locatie een fietskaart met de route, een 
polsbandje dat voor leuke extraatjes zorgt 
én natuurlijk een gezellige en actieve dag!

WINNEN EN GENIETEN
Met een stempelkaartactie, waarmee je 
meedingt naar leuke Maashorst arrange-
menten, fiets je ook dit jaar weer dwars 
door de prachtige natuur van het OERge-
bied van Brabant, de Maashorst, en zelfs 
ook dwars door een stal! 
Onderweg geniet je van de mooie natuur 
en de dieren die in dit unieke gebied leven 
en word je hartelijk ontvangen door vele 
Maashorst Ondernemers die de deuren 
van hun bedrijf speciaal voor de deelne-
mers openzetten voor een hapje of drank-
je en voor een leuke demonstratie of an-
dere activiteit.

STARTLOCATIES
Deelnemers kunnen kiezen om te star-
ten bij één van de volgende startlocaties: 
Wilskracht Stadsbrouwerij en molen De 

Nijverheid in Ravenstein, Roompot Vakan-
tiepark in Schaijk, De Pannekoekenbakker 
in Zeeland en Informatiecentrum Keent 
Brabants Landschap bij Grave/Ravenstein. 
Ook na een voorinschrijving kun je op de 
dag zelf nog bepalen waar je gaat starten. 

Maashorst Op díe Fiets is: 45 kilometer 
genieten - 4 startlocaties - een groot aan-
tal deelnemende Maashorst Ondernemers 
- deelname € 5,- - Maashorst arrange-
ment om te winnen! 

Voor meer informatie en de voorinschrij-
ving ga naar www.maashorst-events.nl. 
Maashorst Op díe Fiets is natuurlijk ook 
actief op diverse social media. Volg ons op 
www.facebook.com/Maashorstevents en 
www.instagram.com/maashorstevents

MAASHORST – We gaan weer fietsen! De vierde editie van Maashorst 
Op díe Fiets gaat van start op zondag 25 augustus om 9.00 uur. Het 
belooft ook dit jaar wederom een bijzondere fietstocht te worden langs 
ondernemend Maashorst. De volledig uitgepijlde fietstocht van 45 
kilometer staat garant voor een dag genieten voor elke leeftijd. Met een 
aantal bijzondere locaties en interessante activiteiten, gefaciliteerd door 
Maashorst Ondernemers, gaan we dit jaar letterlijk en figuurlijk een 
grens over! Een startbewijs kost € 5,- en is in de voorverkoop via 
www.maashorst-events.nl en aan de kassa op een van de vier 
startlocaties te verkrijgen.

Startlocaties: Wilskracht Stadsbrouwerij
• Molen De Nijverheid • Roompot Vakantiepark 

• De Pannekoekenbakker • Informatiecentrum Keent 

Maashorst Events op die fiets - Aardappels 
rooien

Het liefst zijn we altijd en overal online,  
zelfs tijdens de vakantie. Het eerste 
wat gezocht wordt bij het zoeken en 
boeken van een vakantie, is de wifi. De 
gratis wifi en handige USB-oplaadpun-
ten worden volop gebruikt. Maar let op 
voor hackers, wellicht kun je ze te slim 
af zijn met onderstaande tips: 

TELEFOON OPLADEN
Voor hackers is het een koud kunstje 
om via een draagbaar stopcontact of 
een openbare USB-poort in te breken in 
jouw apparaat. Ze installeren malware 
via de kabel en downloaden data zon-
der dat je dat in de gaten hebt. Beter 
kies je daarom voor een oplader zoals 
een powerbank die je kunt opladen in 
een vast stopcontact.

OPENBARE COMPUTER
Het is slim om geen openbare computer 
te gebruiken. Je weet nooit hoe gehaaid 
de hackers zijn. Gegevens zijn niet vei-
lig, ook niet als je de geschiedenis wist 
voor je de browser afsluit. Gebruik ook 
geen hulpapparaten waarvan je de her-
komst niet kent. Deze kunnen zijn geïn-
fecteerd.

GRATIS WIFI? ALLEEN MET VPN!
Een onveilig wifi-netwerk is moeilijk te 
herkennen. Je weet niet hoe een aan-
bieder alles heeft ingesteld en openba-
re netwerken zijn vaak niet beveiligd. 
Gebruik in plaats van gratis wifi daar-
om jouw eigen databundel (3G of 4G) 
of een Virtual Private Network (VPN) 
waarmee je een beveiligde verbinding 
maakt tussen jouw apparaat en het 
openbare wifi-netwerk. Het beste is om 
de verbinding te versleutelen met een 
VPN.  

GELD EN IDENTITEIT
Gebruik voor internetbankieren in 
het buitenland alleen de smartphone 
waarop jij de app van jouw bank hebt  

geïnstalleerd. Deze in combinatie met 
4G zorgt voor een veilige verbinding. 
En geef nooit zomaar jouw identiteits-
bewijs af! Wordt er om een kopie ge-
vraagd? Dek dan overbodige gegevens 
af of maak een kopie met de kopie ID 
app. 

SOCIAL MEDIA PROFIEL 
BESCHERMEN
Een open deur misschien, maar toch 
goed om even bij stil te staan. Deel tij-
dens de vakantie alleen berichten met 
mensen die jij kent en vertrouwt. Je wilt 
niet dat kwaadwillenden jouw huis leeg-
roven tijdens je afwezigheid.

INSTELLINGEN BIJWERKEN
De nachtmerrie van iedere vakantiegan-
ger? Je telefoon of tablet verliezen en 
helemaal geen internetverbinding meer 
hebben. Mocht het je gebeuren, dan is 
het een fijn idee dat je je apparaat op 
afstand kunt vinden en wissen. Deze 
optie vind je in de instellingen van jouw 
apparaat.

Bron: www.securitas.nl

Tips veilig online
vakantie vieren

Wellicht kan 
je ze te slim 
af zijn
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Kasteel Heeswijk is er 100% voor publiek
‘Wij combineren monumentenzorg met plezier’

Niet alleen voor de massa’s toe-
risten die overigens vanaf heden 
hun auto’s en zelfs touringcar 
kwijt kunnen op het splinternieu-
we parkeerterrein aan de voorzij-
de (bij het kanaal), maar ook voor 
lokale en regionale wandelaars, 
fietsers en andere passanten die 
zin hebben om in alle rust te gaan 
proeven van Brabantse gastvrij-
heid. Horecatoppers mogen zich 
daarom gaan melden.

“Kasteel Heeswijk is vanaf 1 no-
vember met uitzondering van 
maandag, de hele week van 11.00 
tot 17.00 uur geopend voor ie-
dereen. Dat betekent opgeteld 
dat Kasteel Heeswijk er voortaan 
100% is voor het publiek.” Met 
dat statement opent directeur/

bestuurder Luc Eekhout van Kas-
teel Heeswijk het gesprek waarin 
hij de veranderende koers die het 
monumentale pand gaat voeren 
verder uit de doeken doet. Hij legt 
uit: “Decennialang ging het Kas-
teel bij een bruiloft op vrijdag en 
zaterdag op slot. Daar maken we 
een einde aan. Dat wil niet zeggen 
dat mensen hier niet meer kunnen 
trouwen of hun feest kunnen vie-
ren. Zeker wel. Zij dienen er ech-
ter rekening mee te houden dat 
tot 17.00 uur het Kasteel is geo-
pend voor iedereen en niet alleen 
toegankelijk is voor hun gasten.” 
Terwijl voorheen na de ceremonie 
doorgaans óók het feest losbarstte 
op het Kasteel is het ook mogelijk 
om het daarbij te laten en de fees-
telijkheden elders voort te zetten. 

Het Koetshuis, ook wel bekend 
als de brasserie, speelt in deze 
een belangrijke rol. “Nu is deze 
slechts enkele dagen in de week 
geopend. 
Vanaf 1 november is iedereen er 
echter van dinsdag tot en met 
zondag welkom om of gezellig 
even bij te ‘buurten’ of even uit 
te blazen na een wandeling, fiets-
tocht, een rondleiding door het 
kasteel of deelname aan een (kin-
der)activiteit, dans of muziekeve-
nement, vergadering of noem al 
het denkbare wat hier gebeurt, 
maar op”, zegt van Eekhout die 
resoluut toevoegt: “Wij zijn écht 
Brabants wat wil zeggen dat we 
iedereen met Brabantse gemoede-

lijkheid ontvangen en zorgen voor 
bij deze streek horende lekkernijen 
zoals een Dintherse Broeder, een 
worstenbroodje en een Bossche 
bol.” 

Met het inslaan van een andere 
weg wordt meebewogen met het 
nog steeds groeiende aantal be-
zoekers. Dat werd al gedaan door 
het realiseren van een parkeer-
plaats voor 150 auto’s en ruimte 
voor drie touringcars. In samen-
werking met het Brabants Land-
schap wordt ondertussen gewerkt 
aan een belevingsroute vanaf de 
parkeerplek naar de ingang en 
binnenkort is er het dagelijks toe-
gankelijke Koetshuis. Om te zor-

gen dat ook hier alles op rolletjes 
loopt, wordt gezocht naar ‘ho-
recatoppers’ in de vorm van een 
bedrijfsleider en twee assistenten. 
Van Eekhout opgewekt: “Wij zijn 
nu al hét Kasteel van Brabant en 
hebben een drukbezocht topmo-
nument”, om lachend te beslui-
ten: “Wij combineren monumen-
tenzorg met plezier.”

HEESWIJK-DINTHER - Hoewel het prachtig gelegen 
Kasteel Heeswijk ook nu al bijna de hele week toe-
gankelijk is voor publiek en er elke zondag activiteiten 
zijn, wordt er vanaf 1 november een andere koers gevaren 
waarbij ook het Koetshuis de hele week geopend is. 
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Kasteel 4 - 5473 VA Heeswijk-Dinther - 0413-29 20 24 - info@kasteelheeswijk.com - www.kasteelheeswijk.com

Luc Eekhout Tekst en foto: Wendy van Lijssel

ONDERNEMEND BERNHEZE

Op weg van Veghel naar ‘s-Hertogenbosch ligt hét ‘Kasteel van Brabant’
- Kasteel Heeswijk, indrukwekkend middelpunt van Landgoed Heeswijk! Ter 

versterking van het team van vrijwilligers zoeken wij

Gastvrije vrijwilligers
- Enthousiaste gastvrouwen/-heren

- Gastvrije kassamedewerkers
- Internationale gidsen

- Kinder- en/of schoolgidsen
- Collectieteam of Team Techniek

Interesse in een van deze vrijwillige functies en wil je deel 
uitmaken van een enthousiast team? Kom langs voor een 
vrijblijvende kennismaking op: Zondag 24 maart a.s. tussen 
12.00 en 14.00 uur. Voor meer informatie:
0413-292024 / www.kasteelheeswijk.com

Programma Alzheimer Café Oss Najaar 2019
OSS/BERNHEZE - In augustus is 
het Alzheimer Café Oss geslo-
ten. Het najaarsprogramma van 
het Alzheimercafé Oss is bekend. 
Hieronder de onderwerpen. No-
teer ze vast in uw agenda. 

Maandag 9 september 
Een aangenamer en veiliger 
leven thuis. Ook bij dementie. 

Gepresenteerd door Cor Ver-
oude vanuit zijn eigen interesse 
en kennis. U kent het misschien 
wel van de reclame: op afstand 

apparatuur, verlichting en alarm 
bedienen. Maar denk ook eens 
aan mogelijkheden voor dienst-
verlening op afstand, voor jong 
en oud. Dus ook voor mensen 
met dementie en hun mantelzor-
gers. Hoe kunnen we dingen in 
ons dagelijks leven automatise-
ren voor een betere kwaliteit van 
wonen en leven? Hoe is dit van 
buiten de woning ook veilig te 
regelen? Het wordt geen lezing 
over ingewikkelde technieken, 
maar wel een verhaal waarin 
voor iedereen begrijpelijk wordt 
uitgelegd dat huisautomatisering 
heel laagdrempelig en ook heel 
betaalbaar is. En hoe het uw le-

ven nu, of in de toekomst, aan-
genamer en veiliger kan maken. 

Maandag 14 oktober 
Onbegrepen gedrag bij dementie.

Gepresenteerd door psychologen 
van BrabantZorg. Bij een groot 
deel van de mensen met demen-
tie is er regelmatig sprake van 
onbegrepen gedrag. Het gaat 
hierbij om alle gedragingen van 
de persoon met dementie, die 
door de omgeving en vaak ook 
door de persoon zelf, als moei-

lijk hanteerbaar worden ervaren. 
Bijvoorbeeld onrust, dwangmatig 
gedrag, ontremd gedrag, initia-
tiefverlies of agressie. Veel onbe-
grepen gedrag is afhankelijk van 
de situatie of persoonskenmer-
ken van de persoon met demen-
tie en de mensen om hem of haar 
heen. Deze avond krijgt u uitleg 
om dit gedrag beter te kunnen 
begrijpen. 

Maandag 11 november 
Mantelzorger zijn van iemand 
die je lief is met een vorm van 
dementie. 

Esther van der Pas, casemanager 

dementie bij BrabantZorg, en Eef 
Rubbens, sociaal werker demen-
tie bij ONS welzijn presenteren 
deze avond. 
Je partner/familielid verandert, 
de toekomst wordt onzeker, je 
gaat taken overnemen en prakti-
sche zorg bieden. De psychische 
belasting kan groot zijn, je neemt 
al afscheid van iemand die er 
nog is. Maar er zijn ook positie-
ve ervaringen van mantelzorgers. 
Hierover praten we met mantel-
zorgers en u krijgt ook tips over 
waar u terecht kunt voor hulp en 
ondersteuning. 

Maandag 9 december 
Wat is dementie? 

Gepresenteerd door Mascha 
Kuijpers, klinisch geriater Bern-
hoven. Wanneer is er sprake van 
dementie? Wat zijn de oorzaken 
en wat is eraan te doen? 

De dokter geeft hier uitleg over 
en zal ook ingaan op vragen uit 
de zaal. Als klinisch geriater is zij 
nauw betrokken geweest bij het 
opzetten van het klinisch geria-
trisch dagcentrum en de valpoli-
kliniek.

Het Alzheimer Café Oss is elke 
tweede maandagavond van de 
maand in Ontmoetingscentrum 
Meteoor, Oude Litherweg 20 
5346 RT Oss, telefoon 0412-
624323. Het Alzheimer Café is 
open vanaf 19.00 uur en het pro-
gramma duurt van 19.30 uur tot 
21.00 uur, met een uitloop voor 
degenen die na willen praten. De 
toegang is gratis en iedereen is 
welkom. Aanmelden is niet no-
dig!
Voor meer informatie of vragen 
kunt u contact opnemen met Eef 
Rubbens via 06-36518920.

‘Veel onbegrepen gedrag is afhankelijk
van de situatie of persoonskenmerken

van de persoon met dementie 
en de mensen om hem of haar heen’
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VIERGENERATIES

HEESWIJK-DINTHER - Superopa Martien van Nuland (89), 
opa Geert van Nuland (57), papa Freek van Nuland (30) en nieuwe 
aanwinst Thijs van Nuland, geboren op 22 juni 2019.

NISTELRODE - Overgrootoma Tonnie Nuijen-Gijsbers (92), 
oma Antoinet van den Merkhof (60), kleindochter Mirja van 
Eldijk-van den Merkhof (31) en achterkleindochter Tess van Eldijk, 
geboren op 17 juni 2019.

Antoon en Gerarda Foto: Gabriëls Fotografi e

Antoon van den Boom
en Gerarda van Cleef
60 jaar getrouwd

Een foto van 
€1000,-

BERNHEZE - Wat is een krant 
zonder foto’s? Foto’s maken 
de krant levendig en kleurrijk, 
geven de mensen uit de tekst 
een gezicht en zorgen ervoor 
dat jij als lezer een nog beter 
beeld krijgt van het nieuws. 
Veel van die foto’s worden 
gemaakt door onze fotogra-
fen, maar ook andere sturen 
persberichten met foto’s naar 
de redactie.  

Als in DeMooiBernhezeKrant 
een foto verschijnt en de ma-
ker van deze foto heeft voor 
het plaatsen hiervan geen 
toestemming verleend, bij-
voorbeeld als de ingestuurde 
foto van internet is gehaald en 
bij de foto is aangegeven dat 
deze foto niet ‘vrij van rech-
ten’ is, is het mogelijk dat wij 
van de fotograaf een rekening 
ontvangen, die kan oplopen 
tot € 1000,-.

Beeldmateriaal en kopij die-
nen vrij van rechten te wor-
den aangeleverd. 

Eventuele verplichte naams-
vermelding van de fotograaf 
of auteur dient bij aanlevering 
expliciet te worden vermeld. 

Bij verzuim komen de kosten 
voor rekening van de aanbie-
der. Houd dus bij het toestu-
ren van foto’s rekening met 
deze regels, dan kunnen wij je 
foto met een gerust hart in de 
krant plaatsen!

Column Laaggeletterdheid

Plezier in schrijven
Graag volg ik het nieuws. Mijn belangstelling voor wat er 
allemaal voorbijkomt is groot. Als je dan in de krant leest over de 
moeilijkheden met schrijven op scholen dan denk je, wat gebeurt 
daar nu! Het moet toch niet zo zijn dat dit naar de achtergrond 
verdwijnt. Ieder mens is uniek om zijn handschrift. Dit mag niet 
verloren gaan! Het is ook goed voor je creativiteit, je kunt er veel 
kanten mee op.

Plezier in schrijven. Toen ik op school zat kreeg je les in schrijven. 
Het hoorde erbij. Je had een apart schriftje daarvoor. Zo leerde je 
om mooi en netjes te schrijven. Als je dan goed je best deed kreeg 
je een stempel in je schriftje. Voor mij was de schrijfles een feest en 
ik ging er met veel plezier naar toe. Schrijven vond ik toen al leuk 
om te doen en was daar best goed in.

Ik heb ook veel stempels verdiend. Ik kon mooi schrijven, heb er 
zelfs wedstrijdjes mee gewonnen. Voor mij was dit een mooie tijd 
in mijn leven.

Schrijven; ook dit hoort bij laaggeletterdheid. Zoveel mensen van 
verschillende instanties zijn bezig om laaggeletterden te helpen. 
Als dan het schrijven ook al in verval komt, dan zijn we niet goed 
bezig. Voor de mensen die het hier al moeilijk mee hebben wordt 
het alleen nog moeilijker. Schrijven is een geheugensteuntje 
waardoor je de dingen beter kunt onthouden. Zelf heb ik dit ook 
ervaren. Het heeft mij ook goed geholpen, en nog steeds.

Het moet toch niet zo zijn dat kinderen straks niet goed meer 
kunnen schrijven. Dat is een flinke achteruitgang voor de 
maatschappij. Daardoor kan laaggeletterdheid toenemen. 

Dus mensen, zet de computer en 
telefoon even aan de kant,
pak pen en papier en ga een 
stukje schrijven. Het is ook voor 
je handen, ze blijven meer in 
beweging. Ons streven moet 
zijn: Voer de schrijfles weer in 
op alle scholen!

Annie Jacobs

vak
antietip

HEESWIJK-DINTHER - 60 Jaar 
geleden gaven Antoon (87) en 
Gerarda (84) elkaar het jawoord. 
Antoon is geboren in Berlicum 
op de Wertsteeg en Gerarda in 
Dinther in de Zandstraat.

Ze hebben elkaar leren kennen 
in de danstent in Heeswijk, zijn 
14 juli 1959 getrouwd en zijn 
gaan wonen in de Koffiestraat in 
Dinther. 

Daar hebben ze een mooi be-
drijf opgebouwd dat door zoon 
Twan wordt voortgezet. Sinds 
ze de boerderij hebben verlaten 

en in het dorp zijn gaan wonen, 
hebben ze meer tijd voor hun 

kinderen, kleinkinderen, achter-
kleinkind en hun hobby’s.

In het dorp hebben ze fijne bu-
ren en veel nieuwe vrienden 
gemaakt waar menig vrij uurtje 
mee gevuld wordt.

ZIJN GAAN WONEN
IN DE KOFFIESTRAAT

31 juli en

7augustus

verschijnt er 

geen krant
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Eens in de zoveel weken kun je via het burgerpanel van Bernheze je mening geven 
over thema’s die specifiek voor onze gemeente of in het algemeen belangrijk zijn. 
Inwonerspanel TipMooiBernheze is een samenwerking van DeMooiBernhezeKrant en 
onderzoeksbureau Toponderzoek. 
Alle resultaten zijn te vinden op www.tipmooibernheze.nl. 

Op de vraag ‘Heb je thuis zonnepanelen?’ antwoordt ruim een derde van de respon-
denten “Nee, en ik overweeg ook niet om ze aan te schaffen.” Maar ook één derde 
overweegt om ze wel aan te schaffen. En de derde groep heeft ze en is tevreden. De 
tevredenheid komt uit het feit dat ze tweemaal zoveel produceren als dat ze consume-
ren en omdat het een kostenbesparing is. Enkele redenen waarom de Bernhezenaren 
het niet overwegen is dat ze in een huurhuis wonen, dan wel dat ze op leeftijd zijn en 
het niet meer kunnen terugverdienen.

De reden waarom Bernhezenaren twijfelen over het aanschaffen van zonnepanelen ligt 
voor het merendeel in het feit dat de aanschafprijs te hoog is en men niet weet of het 
de investering wel waard is. Ruim 40 procent heeft een andere reden, zoals: moet nog 
gaan bouwen, is zich aan het oriënteren, te veel meldingen van brand of willen nog 
even wachten omdat de panelen nog steeds verbeterd worden.

Op de vraag ‘Heeft jouw huishouden een auto’ antwoordde 88 procent van de deel-
nemende Bernhezenaren “Ja” en in 40 procent hiervan zijn er meerdere auto’s in het 
huishouden. Op de vraag ‘Op welke brandstof rijden deze auto’s?’ geeft 89 procent 
aan op benzine te rijden, 26 procent op diesel en ook al 6 procent elektrisch. Uit de 
toelichting blijkt dat verschillende Bernhezenaren toch aan het overwegen zijn om, als 
het financieel haalbaar is, een elektrische auto aan te schaffen.

Of de Bernhezenaren naar het mileu kijken als ze een nieuwe auto moeten aanschaf-
fen (en dan dus geen dieselauto gaan kopen) antwoordt 62 procent dan ook dat ze 
geen dieselauto meer zouden kopen. Maar verschillende respondenten geven aan dat 
dieselauto’s niet meer zo slecht zijn voor het mileu als voorheen. En dat altijd de porte-
monnee heel belangrijk is in de aanschaf van een auto!

Resultaten Bernhezer Burgerpanel: Zonnepanelen en duurzame auto

Wil jij de volgende keer ook je mening geven en meepraten over belangrijke 
onderwerpen die in Bernheze spelen? Meld je dan nu aan voor ons burgerpanel

via www.tipmooibernheze.nl. Alles is anoniem en het invullen van
de vragenlijsten kost maar een paar minuten!
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1. Resultaten

Zonnepanelen
Groene stroom is een actueel thema. Landelijk, maar ook in Bernheze.

Op vraag "1 Heb je thuis zonnepanelen?" antwoordt 38% van de respondenten: "Nee, en ik 
overweeg ook niet om ze aan te schaffen". 32% van de respondenten antwoordt: “Nee, maar ik 
overweeg wel om ze aan te schaffen”. 28% van de respondenten antwoordt: “Ja, en ik ben er 
tevreden over”.

Toelichting
Ja, en ik ben er 
tevreden over

• Groot dak op het zuiden. We produceren twee maal zo veel als dat we 
consumeren

• Ik heb zonnepanelen met de Postcoderoos op de Waaistap in Dinther
• Nieuwe huurwoning met aantal zonnepanelen op dak.
• Puur voor de kostenbesparing, anders had ik ze nooit gekocht.

Nee, maar ik 
overweeg wel om ze 
aan te schaffen

• We gaan eerdaags gasloos bouwen in Heesch en willen zonnepanelen 
op onze patio-bungalow leggen

Nee, en ik overweeg 
ook niet om ze aan te 
schaffen

• Ben 86 jaar, dus terugverdientijd haal ik niet.
• De leeftijd.
• Geen geld voor
• Geen geschikt dak
• Geen mogelijkheid vanwege huurwoning
• Huurwoning
• Ik heb een huurhuis en weinig budget
• Ik woon in een huurwoning

28%
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om ze aan te
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Weet niet

1 Heb je thuis zonnepanelen?
(n=269)
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Op vraag "1.2 Wat is de reden dat je twijfelt om zonnepanelen aan te schaffen?" antwoordt 40% van 
de respondenten met een andere reden dan de gegeven antwoordmogelijkheden. 

Andere reden, namelijk:
• Accu’s werken nog niet met zonnepanelen en daardoor ik het nu nog niet rendabel
• Asbest dak
• Ben in onderhandeling
• Ben nog aan het bouwen
• Ben nog aan het oriënteren
• Bomen die voor het huis staan
• Er staat een boom van de gemeente voor onze schuur waar wij de zonnenpanelen op willen 

hebben
• Er zijn teveel meldingen van brand door zonnepanelen. Lijkt me doodeng
• Geen eigen koophuis
• Geen geschikt dak en Hinderwet beperkt de plaatsing op de grond
• Geen twijfel! In het momenteel in aanbouw zijnde huis komen zonnepanelen
• Geschiktheid van ons huis. Liefst op de garage, maar waarschijnlijk zijn de panelen te zwaar
• Huur woning
• Ik heb een huurhuis
• Ik heb eerder zonnepanelen gehad op een vorig huis. Niet duidelijk of ik nu btw terug krijg.
• Ik twijfel helemaal niet
• Ik wil nog bekijken wat de beste panelen zijn in vergelijk met de prijs
• Is dit het nieuwe asbest? Waar gaat het heen als het niet meer voldoet?
• Leeftijd
• Misschien verhuizing
• Moet het gewoon nog doen
• Mogelijke verhuizing
• Nog geen investeringsruimte
• Nog niet met bezig geweest
• Omdat we hele dagen zijn werken, en overdag wekt meer stroom op dan 's avonds.
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Andere reden Weet niet

1.2 Wat is de reden dat je twijfelt om zonnepanelen aan te 
schaffen?

(n=84)
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Op vraag "4.1 Op welke brandstof rijden jouw auto(‘s)?" antwoordt 89% van de respondenten: 
"Benzine". 26% van de respondenten antwoordt: “Benzine”. 6% van de respondenten antwoordt 
“LPG”.

Andere brandstof, namelijk:
• Hybride (4x)
• We gaan vlg jaar als t financieel toelaat over op 1 elektrische auto

Toelichting
• Allebei hybride
• Benzine/electrisch
• Diesel met aangepaste roetfilter , heeft ook al extra bij gedragen en kosten voor de co2 

uitstoot.
• Een auto op benzine die weinig kilometers rijdt is vele malen zuiniger dan een electrische die 

dagelijks het halve land door moet. Ik baseer mijn keuze op mijn woonwerk afstand. Puur naar 
de auto kijken geeft dus een vertekend beeld als er verkeerd naar een de uitslag gekeken 
wordt!!
Wij als tweeverdieners, hebben maar voor 2 woon/werk verplaatsingen een auto nodig! De 
rest gaat met de fiets/thuiswerk, etc dus wij beschouwen ons absoluut als groene rijders. Een 
dure accu-doos voor de deur gaat daar niets aan verbeteren.

• Electrische autos vervuilen bij de productie meer dan dat ze ooit "schoon" kunnen rijden, 
uiteindelijk komt de electra toch van gas en kolencentrales (grootste deel)

• Gelukkig gemiddeld wel 1/21.
• Hij is heel zuinig loopt 1 op 21
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4.1 Op welke brandstof rijden jouw auto(‘s)?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=234)
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Steeds meer binnensteden in het land weren dieselauto’s om vervuiling tegen te 
verminderen.

Op stelling "5. 'Bij de aanschaf van een nieuwe auto kijk ik naar het milieuoogpunt en koop ik geen 
dieselauto'" antwoordt in totaal 62% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 20% van de 
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (42%) is: "Mee eens". 
Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee 
eens

• Benzine is niet zo vervuilend als diesel
• Elektrisch rijden lijkt misschien wel een optie vanuit milieuoogpunt, maar kan 

nooit voor het hele Nederlandse wagenpark gerealiseerd worden. Waterstof is 
volgens mij de toekomst.

• Helaas belast de overheid binnenkort hybride auto's meer dan benzine-auto's 
door het hogere gewicht aan accu's. Burgers zonder lease-auto worden hierdoor 
ontmoedigd een plug-in hybride te kopen

Mee eens • Deels is dit de reden. andere reden is de kosten van een diesel, welke bij weinig 
km per jaar veel hoger zijn dan van een benzine.

• Ik kijk echter ook naar het verbruik. Mogelijk zou ik hierna ook wel een volledig 
elektrische auto willen, als het wat beter doenlijk wordt om er overal mee te 
kunnen komen en ook te kunnen opladen (ik zie dat daar al veel in gebeurt). Ik 
heb echter wel weer nare dingen gehoord over de accu's ervan. Als ik dus uit 
milieuoogpunt kijk en ik wil dat goed doen, heb ik veel werk om dan uit te zoeken 
wat nou ècht goed is...

• Mits de auto een caravan kan trekken.

Neutraal • Dieselauto's zijn tegenwoordig ook goed voor het milieu.
• Een diesel auto die 1 op 25 loopt lijkt me redelijker dan mijn vorige benzine die 1 

op 8 liep.

20%

42%

16% 14%

6% 3%
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Zeer mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee
oneens

Weet niet

5. 'Bij de aanschaf van een nieuwe auto kijk ik naar het 
milieuoogpunt en koop ik geen dieselauto'

(In welke mate ben jij het (on)eens met bovenstaande stelling?)
(n=255)

Publieksavond
bij Halley

Op Jupiter zijn de wolkenban-
den te onderscheiden en rond 
de planeet ontwaren we zijn vier 
grootste manen. 
En op Saturnus zijn de indruk-
wekkende ringen goed zicht-
baar. In de loop van de scheme-
ring vertonen zich steeds meer 
sterren en uiteindelijk kunnen 
we sterrenbeelden onderschei-
den, zoals Zwaan, Lier, Grote- 

en Kleine Beer, Hercules en Cas-
siopeia.
Tijdens de publieksavond komt 
het ruimtestation ISS van west 
naar oost over. Ook daar wordt 
aandacht aan besteed. Het moet 
wel onbewolkt zijn om de plane-
ten, sterren en het ISS te kunnen 
waarnemen.

In het auditorium en het plane-
tarium verzorgen Halleyleden 
presentaties over de sterrenhe-

mel en ons zonnestelsel. Extra 
aandacht wordt gegeven aan de 
maanlandingen van een halve 
eeuw geleden.

Entree op de publieksavond: 
€ 5,- voor volwassenen. Kinderen 
tot en met 12 jaar betalen € 3,-.

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch
0412- 454999 
www.sterrenwachthalley.nl.

HEESCH - Sterrenwacht Halley is vrijdagavond 19 juli voor publiek 
geopend. Het programma begint om 21.00 uur en duurt tot onge-
veer 23.00 uur. Het is leuk en interessant voor alle leeftijden. Kom 
op tijd, want het kan druk worden. Door de telescopen zijn aan de 
avondhemel de heldere planeten Jupiter en Saturnus te zien.

vak
antietip

VAKANTIEPLEZIERTIPLEUKUITJE VAKANTIEPLEZIERTIPLEUKUITJE

www.tipmooibernheze.nl
Ga naar

• Anoniem
• Gratis

•  In 3 minuten

Van Bernheze 
voor Bernheze
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Inschrijven kan via 
www.toernooi.nl. Je kunt je in-
schrijven voor gemengd dubbel, 
dames dubbel en heren dubbel 
in de categorieën 5, 6, 7 en 8. 
Voor meer informatie kun je een 
mailtje sturen naar 
telro.45plus@gmail.com. 

De commissie is al bezig met het 
organiseren van een goed toer-
nooi, maar dan hebben ze wel 
deelnemers nodig. 

“Wij hebben er weer veel zin in, 
hopelijk jij ook. Graag tot ziens 
in september! Je bent van harte 

welkom als deelnemer maar na-
tuurlijk ook als toeschouwer”, 
de LipsGroen 45+ commissie 
die bestaat uit: Corry van Rooij, 
Diny Timmers, Mario van Zee-
land, Heidi Wijdeven,  Jos Exters, 
Stefan Remmits en Gerdien van 
Oss.

Inschrijven Lips Groen
45+ dubbeltennistoernnooi 

NISTELRODE - De inschrijving voor het 20ste Lips Groen 45+ dubbeltennis toernooi is geopend. Je 
kunt je inschrijven tot 3 september. Het toernooi vindt plaats op het prachtige tennispark van TC Telro 
vanaf zaterdag 14 september tot en met zondag 22 september. Wederom wordt het park nog sfeervoller 
aangekleed door Lips Groen. 

Jeu de boules toernooi 
Gilde St. Barbara Dinther

Velen hadden hier gehoor aan 
gegeven en om 13.30 uur kon-
den alle 34 deelnemers beginnen 
en werd er fanatiek gestreden 
om de boulespunten. De uit-
eindelijke winnaar van deze dag 
was Peter van Horssen, die in 
de spannende finale won van Jo 
Manders. Derde werd Kevin van 
Zutphen.

Na afloop kreeg iedereen de ge-
legenheid om een warme hap te 
bestellen bij de frituurwagen en 
kon men nog even nakaarten 
over de wedstrijden. Het was 
weer een geslaagde middag met 
dank aan de jeu de boules- en de 
beheerderscommissies.

HEESWIJK-DINTHER - Ieder jaar organiseert het Gilde St. Barbara Dinther een jeu de boules toernooi 
voor alle familieleden van het gilde. Donkere wolken passeerden zondag 14 juli regelmatig dreigend 
het strijdtoneel, maar gelukkig bleef het de hele middag droog en brak zelfs af en toe de zon door! Een 
ideale dag voor de strijdende deelnemers.

LUCHTPOST
STICHTING
FREEKENYA
NISSEROISE GLORIE IN KENIA
Met regelmaat schrijven Annemieke 
van de Ven, voorzitter Stichting 
FreeKenya en Freek Spits van de 
Freekenya Foundation in Kisumu 
Kenia elkaar over de ervaringen 
binnen de stichting.

Hallo Annemieke,

Hier een bericht uit 
Kisumu betreffende 
de vooruitgang van 
onze activiteiten met 
FreeKenya. Er is een 
hoop gebeurd afgelopen 
maanden en het goede 
is dat we ook eindelijk 
goede regens hebben 
ontvangen. Ik heb 
mij geconcentreerd 
op het promoten van 
stevia in West-Kenia, 
en dan met name in 
en rondom Kisumu. 
We hebben al wat 
experimenten uitgevoerd 
en stevia zal het erg 
goed doen, gezien 
de klimatologische 
omstandigheden. Los 
daarvan zijn nu eindelijk 

goede connecties tot stand gekomen, na lang duwen en 
trekken met overheidsinstanties. Dat valt niet mee, geloof 
mij, maar de aanhouder wint! We hebben nu drie plekken 
op de Kisumu landbouwbeurs waar we stevia promoten en 
testen, in de derde week van juli. Het is allemaal nog een 
beetje houtje touwtje, maar we proberen wat we kunnen 
doen met de weinige beschikbare financiele middelen. Je 
kunt je voorstellen wat we allemaal nog meer kunnen doen 
als de financiele support groter wordt met dit soort partners. 
Met de hulp van tien stagiairs van landbouwscholen kunnen 
we toch al wat zaken verrichten en de studenten krijgen 
zinvolle praktijkervaring. Als organisatie FreeKenya doe ik 
mijn best mogelijkheden voor stagiairs te creëren, aangezien 
het lastig voor hen is om stageplaatsen te krijgen. Kortom, 
een goede wisselwerking waar beiden profijt van hebben.

Een goede partner in wording is nu het ‘Sugar Research 
Institute’ (SRI) in Kisumu, dat onderzoek doet naar suiker en
zoetgerelateerde gewassen. Dit is een geschikte partner voor 
FreeKenya en ze heeft al veel infrastructuur, zoals land en 
irrigatie, beschikbaar (maar die wordt niet of nauwelijks 
gebruikt) en een netwerk van 50.000 boeren. In het 
verleden was de focus met name op suikerriet, maar stevia 
is een erg goed alternatief en we gaan nu samen stevia 
hier verder verbouwen en methoden vinden voor de beste 
teeltmethoden. 

Ook hebben we een bezoek gehad van Piet Rooijakkers uit 
Heesch. Zijn zoon Corne is een van de partners van Sweet 
World Stevia en Piet heeft veel kennis over stevia. Hij kwam 
enkele weken geleden poolshoogte nemen wat er op dit 
moment gaande is betreffende de stevia. Hij heeft bezoeken 
gebracht aan alle locaties waar we nu stevia hebben en 
waar we kunnen gaan beginnen, zodra de financiële 
middelen beschikbaar zijn.

Nou Annemieke, dat was weer even een update. Ik heb 
je de plannen gestuurd en ik wens je succes met de 
fondsenwerving zodat we hier nu echt een verschil kunnen 
maken voor de lokale boeren met stevia om ‘Food on the 
Plate & Money in the Pocket’ te genereren.

Warme groeten, Freek

‘We proberen wat we kunnen 
doen met de weinige beschikbare 

fi nanciele middelen’

Sport combineert inspanning
met ontspanning

V.l.n.r.: Corry, Diny, Mario, Heidi, Marja Lips (hoofdsponsor) Jos, Stefan, Gerdien en Wim Lips (hoofdsponsor)
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Jeugdclubkampioenschappen TC Telro 

NISTELRODE - Vorige week 
waren de jeugdclubkampioen-
schappen bij TC Telro. Er waren 
46 inschrijvingen en 10 ver-
schillende onderdelen waar de 
jeugd voor kon inschrijven. 

Op zondag, woensdag en de 
finaledag (zaterdag), hebben 8 
jonge kinderen die in de rood 
competitie spelen, samen geten-
nist en tennisspelletjes gedaan.

Hieronder de uitslagen:

Onderdeel oranje dubbel:
1ste plaats: Sem van den Brand 
en Willem van Erp
2de plaats: Maud van den Berg 
en Rens van den Berg

Onderdeel groen gemengd dubbel:
1ste plaats: Kaja van den Berg en 
Jurre Kappers

2de plaats: Teun van den Broek 
en Miek van Rooij

Onderdeel groen meisjes dubbel:
1ste plaats: Kaja van den Berg en 
Bo Verstegen
2de plaats: Suus van den Broek 
en Liz van Kortenhof

Onderdeel groen jongens dubbel:
1ste plaats: Wesly van der 
Heijden en Seppe Kok

2de plaats: Mitch Prins en Sierd 
Romme

Onderdeel geel jongens dubbel:
1ste plaats: Ties Aarts en Wout 
Kerkhof
2de plaats: Daan Cuypers en 
Mats Romme

Oranje enkel
1ste plaats: Sem van den Brand
2de plaats: Rens van den Berg

Groen meisjes enkel
1ste plaats: Bo Verstegen
2de plaats: Liz van Kortenhof

Groen jongens enkel
1ste plaats: Tjeu Aarts
2de plaats: Wesly van der 
Heijden

Geel jongens enkel
1ste plaats: Wout Kerkhof
2de plaats: Ties Aarts

tennis

Nistelrodese kampioenschappen jeu de boules 2019 op gras

Wij nodigen graag iedereen die 
zin heeft in een gezellig potje jeu 
de boules uit om hieraan deel te 
nemen. Ook kinderen zijn wel-
kom! Een team bestaat uit twee 
personen (doubletten), waarvan 
minimaal één personen uit Nis-
telrode komt of er woonachtig is. 
De Nistelrodese Kampioenschap-
pen jeu de boues vinden plaats 
op zaterdag 17 augustus, locatie 
Gildeterrein De Gildenhof aan de 
Hoge Akkers. Aanvang is 10.30 
uur, je dient om 10.00 uur aan-
wezig te zijn.
Inschrijven is mogelijk vanaf he-
den tot 10.00 uur op de wed-
strijddag zelf. Het inschrijfgeld 

bedraagt slechts € 4,- per team 
en kan op de wedstrijddag wor-
den voldaan. Heb je (nog) geen 
partner voor deelname, dan kun 
je je toch inschrijven. Wij zorgen 
dan voor een partner.
De opzet is hetzelfde als voor-
gaande jaren, waarbij alle teams 
vier wedstrijden spelen, twee 
voor en twee na de pauze. Alle 
wedstrijden worden op het gras 
gespeeld. Aan de hand van de 
uitslagen wordt het eindklasse-
ment opgemaakt. Rond 16.00 
uur vindt de prijsuitreiking plaats 
en kan hierna nog even gezel-
lig nagebuurt worden. Bij slecht 
weer zal het toernooi in de jeu 

de bouleshal plaatsvinden en zal 
er indien nodig op tijd gespeeld 
worden.
Voor nadere informatie en voor 
opgave kun je contact opnemen 
met Gilde St. Antonius Abt - St. 
Catharina, Gerard den Brok, Pas-
toor J. Groenenstraat 14, 
g.denbrok@outlook.com of Jeu 
de boulesclub Die Lé, Jos Bon-
gers, W. van Houtstraat 35, 
josbongers@hotmail.com.

Vanaf nu is het mogelijk om op 
donderdagmiddag vanaf 13.30 
uur en/of donderdagavond van-
af 19.30 uur op het gildeterrein 
te oefenen.

NISTELRODE - Dit jaar vinden op zaterdag 17 augustus voor de 21ste achtereenvolgende keer de jaarlijkse Nistelrodese Kampioenschappen jeu de boules plaats. Evenals 
voorgaande jaren worden deze georganiseerd door het Gilde St. Antonius Abt - St. Catharina met medewerking van de Jeu de Boulesclub Die Lé.
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DE OPLOSSING

Jesse de Veer 
voor de 7de keer Nederlands 
Kampioen BMX

Jesse ging met veel vertrouwen 
het seizoen in en met de weten-
schap dat er nog stappen ge-
maakt moesten worden richting 
de kampioenschappen. In maart 
en april stonden diverse grote 
wedstrijden op het programma 
waar Jesse zich kon meten met 
de Europese top. Het niveau 
groeide elke wedstrijd met een 
hoogtepunt op de Europese ron-
de in Zolder (B) waar hij tussen 
alle internationale toppers de 
winst wist te pakken.

Een van de doelen van Jesse was 
de Nederlandse titel bij de NFF, 
waar Jesse voor de 5de keer de 
titel kon pakken. Tweede Pink-
sterdag was het dan zover; een 
zonnige dag werd afgesloten 
met een mooie overwinning en 
natuurlijk het 5de Nederlands 

Kampioenschap. Na deze over-
winning moest nog hard ge-
traind worden om op 7 juli te 
gaan strijden voor het Neder-
lands Kampioenschap KNWU in 
Erp. In 2015 wist Jesse deze titel 
al eens te pakken en nadat Jesse 
vorig jaar als een van de favorie-
ten één meter te kort kwam, was 
hij dit jaar, na alle goede uitsla-
gen, de topfavoriet. Jesse begon 
vol vertrouwen aan het Neder-
lands Kampioenschap en wist 
alle manches én de halve finale 
te winnen. Jesse begon met heel 
veel vertrouwen aan de finale en 
gelijk vanaf de start pakte hij de 
kop en breidde zijn voorsprong 
alleen maar uit gedurende de 
ronde en pakte uiteindelijk de 
Nederlandse titel. Met deze Ne-
derlandse titel bracht Jesse zijn 
totaal op 7 Nederlandse titels!

HEESCH - Het seizoen begon voor Jesse (12) op 24 maart in Kampen 
waar het Nederlands Club Kampioenschap werd gehouden. Dit was 
gelijk de eerste serieuze test om te kijken hoe Jesse uit de winter 
was gekomen. In tegenstelling tot voorgaande jaren, waar Jesse al-
tijd een moeizame seizoenstart had, ging het nu gelijk goed en wist 
Jesse de eerste wedstrijd van het seizoen te winnen.

bmx Schietsport is voor Jean al vele
jaren ‘een schot in de roos’
‘Met een pistool schieten is het leukst’

Omdat haar toenmalige vriend 
en huidige echtgenoot Peter aan-
gesloten was bij een schietvereni-
ging, kwam ook Jean er vanzelf 
mee in aanraking. “Het virus 
sloeg toe in 1978. Ik ging ‘just 
for fun’ een keer mee en mocht 
een paar schoten lossen. Ik had 
er gevoel voor en vond het ook 
gelijk leuk om te doen, dus heb ik 
me ook aangesloten”, vat ze het 
samen.
Om te beginnen schoot ze met 
breekbuks en (lucht)geweer. De 
komst van kinderen zette tijdelijk 
eventjes een streep door de re-
kening. Nadat ze echter in 2004 
via een voormalig clubgenoot 
een uitnodiging ontving voor een 
open dag, besloot ze te gaan en 
wederom bleek de ‘ziekte’ nog 
niet in de kiem te zijn gesmoord. 
“Ik schoot gelijk een paar tienen 
en werd wederom lid”, lacht 
Jean.

Na breekbuks en (lucht)geweer 
maakte ze dit keer echter ook 
kennis met vuurwapens en om 
maar eens in termen te blijven; 
dat bleek een schot in de roos. 
“Het schieten met een (lucht-
druk)pistool is écht veel leuker 
dan met een (lucht)geweer of 
breekbuks”, bezweert ze om uit 
te leggen: “Voor het schieten 
met een geweer of breekbuks 
gebruik je beide handen. Een pis-
tool vuur je af met gestrekte arm. 
Het is dan veel lastiger om iets te 
raken, dus het is ook gelijk veel 
meer een uitdaging.”

Jean schiet bij de veteranen in de 
hoofdklasse. Er zijn echter nau-

welijks dames te vinden die met 
pistool schieten. “Er zijn lande-
lijk slechts 38 dames die uit vrije 
hand schieten met een pistool. Ik 
ben aangesloten bij Schietsport 
Vereniging Brabant in Nistelro-
de. We hebben tientallen leden, 
maar ik ben de enige die met pis-

tool schiet. Dat vind ik jammer. Ik 
kan op de club niemand uitdagen 
voor een onderling wedstrijdje. 
Dat is meteen de reden waarom 
ik zoveel deelneem aan wedstrij-
den in het land”, vertelt ze.

En dat zijn gelijk ook niet altijd de 
minste. Jean werd onlangs derde 
bij het Nederlands Kampioen-
schap. Ze is er echter niet tevre-
den over. 

“Ik heb echt onder mijn niveau 
geschoten. Ik zat er van meet af 
aan niet lekker in. Volgend jaar 
doe ik het beter en schiet ik weer 
een eerste prijs”, om te besluiten 
met: “Ik ben 60 plus, maar deze 
sport kun je tot op hoge leeftijd 
beoefenen. Het is een concentra-
tiesport waarin je lekker je frus-
traties kwijt kunt.”

HEESWIJK-DINTHER – Ze maakte per ongeluk kennis met de schietsport en bleek er vanaf het eerste 
schot feeling voor te hebben. Daarbij komt dat ze het van meet af aan leuk vond om te doen. “Het virus 
sloeg toe in 1978”, stelt Jean van der Steijn vast. Gebleken is dat het chronisch is want, nadat ze van-
wege haar jonge gezin er even mee stopte, stofte ze in 2004 haar hobby weer af en is vanaf dat moment 
wekelijks te vinden op de schietbaan. Intussen bij de door leden zelf opgerichte, nog maar een jaar oude 
Schietsport Vereniging Brabant in Nistelrode.

Jean met achter haar enkele prijzen Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant

Ik had er 
gevoel voor 
en vond het 
ook gelijk 
leuk om te 
doen

Jesse
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Vakantiepuzzel
 1  2

 3

 4  5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

HORIZONTAAL
4. Wie is de hele zomer geopend?
7. Waar kun je dansen op zondagavond in 
 Heeswijk-Dinther?
9. Hoe heet de column van de burgemeester deze week?
10. Wie is ook Veluxdealer?
11. In welke gebied slaan de opsporingsambtenaren de 

handen ineen?
12. Wat is er 100% voor publiek?

VERTIKAAL
1. Wie helpt je met 

pijnklachten in de 
vakantie?

2. Waar is het altijd vers en 
vriendelijk?

3. Wie is specialist in sloten, 
deurbeslag, veiligheid, 
monteren en onderhouden?

5. Wat is Jesse voor de 7e 
keer geworden in de BMX?

6. Met welk voorwerp mag 
je dit jaar een foto maken 
voor de fotowedstrijd?

8. Op welke locatie wordt dit 
jaar het Bernhezer Business 
Event gehouden?

LEVENSMIDDELENPAKKET van € 50,-
van Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode
Stuur het antwoord vóór maandag 12 augustus 
naar info@demooibernhezekrant.nl en wie weet win jij 
één van de twee levensmiddelenpakketten. 

Oplossing:

11. In welke gebied slaan de opsporingsambtenaren de 

12. Wat is er 100% voor publiek?DOE 
MEE EN
WIN!

Vakantiepuzzel
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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

DONDERDAG 18 JULI
Ophalen oud papier 
buitenbied
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg 
en De Zwarte Molen Nistelrode

Eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek

Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VRIJDAG 19 JULI
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch
PAGINA 43

ZATERDAG 20 JULI
Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek
PAGINA 8

Alpacafarm open - 
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Workshop Stervens-
begeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Muziekzomer: Factor 3
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
PAGINA 21

ZONDAG 21 JULI
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAG 22 JULI
BC De Klotbeek: Vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Poedja-Visualisaties-
Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 23 JULI
Bernheze Fiets3daagse
CC De Pas Heesch
PAGINA 5

Crea-clubje
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 24 JULI
Bernheze Fiets3daagse
Café-zaal Stanserhorn 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 5

Prins Zes
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
PAGINA 31

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DONDERDAG 25 JULI
Burgerzaken gesloten
Gemeentehuis Heesch
PAGINA 24

Bernheze Fiets3daagse
Café-zaal ‘t Tramstation 
Nistelrode
PAGINA 5

Studiegroep Nagarjuna - 
Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek

VRIJDAG 26 JULI
Herinner je wie jij bent
Centrum MAIA Nistelrode

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

ZATERDAG 27 JULI
Open dag
Peduca, Paramedisch 
Voetcentrum Oss

Afsluiting kerkplein
St. Servatiuskerk 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 10

Alpacafarm open - 
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Muziekzomer: Nikenia
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
PAGINA 21

ZONDAG 28 JULI
Alpacafarm open - 
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Landgoed rondleiding
Koffieconcert
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Uurtje klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAG 29 JULI
BC De Klotbeek: Vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Poedja-Bardo Onder-
richt-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 30 JULI
Workshop werken 
met de biotensor
Centrum MAIA Nistelrode

Crea-clubje
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

WOENSDAG 31 JULI

DeMooiBernhezeKrant 
met vakantie
Reiki 1
Centrum MAIA Nistelrode

Hans & Grietje
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Vipassyana Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DONDERDAG 1 AUGUSTUS
Eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek

VRIJDAG 2 AUGUSTUS
Muziekzomer: Djonina
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
PAGINA 21

ZATERDAG 3 AUGUSTUS
Muziekweekend: K5 1/2
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
PAGINA 21

ZONDAG 4 AUGUSTUS
Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAG 5 AUGUSTUS
BC De Klotbeek: Vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Poedja-Visualisaties-
Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 6 AUGUSTUS
Crea-clubje
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther

Avonddriedaagse 
kleinschalig wonen 
Kloosterhof Laarstede Nistelrode

Inschrijven Jeugd- en 
Gezinsvierdaagse
De Muziekfabriek 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 32

Ev
en

em
en

te
n

 H
EE

SC
H

 •
 H

EE
SW

IJ
K

-D
IN

TH
ER

 •
 L

O
O

SB
R

O
EK

 •
 N

IS
TE

LR
O

D
E 

• 
V

O
R

ST
EN

BO
SC

H

Fotograaf: 
Ton Vrijsen 
Ochtendwandeling

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

31 juli en 7 augustus
verschijnt er geen krantverschijnt er geen krant

31 juli en 7 augustus
verschijnt er geen krant
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