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Een bijzonder jubileum voor Jan Smolenaers:
50 jaar molenaar

Vertellend en klimmend gaat Jan als snelste in de molen naar de top

Burgemeester Moorman vertelt 
dat ze twee keer met Jan de mo-
len inging, naar boven, en kreeg 
een aandenken mee waarvan ze 
de naam even kwijt is. Jan valt 
snel bij met de naam van het 

houten souvenir; de ‘kam’. Een 
lange lijst van mooie anekdotes 
en momenten in het molenaars-
leven van Jan volgen elkaar op. 
Ook de mindere werden ge-
noemd, zoals het overlijden van 
de vader van Jan die door de mo-
len het leven liet.
De burgemeester haalde ook zijn 
goede conditie aan. Want de 
verhalen die Jan vertelt, terwijl 
hij op zijn leeftijd behendig naar 
boven in de molen klimt, sluit hij 
af met het aanwijzen van de per-
fecte plek om een foto te maken 
vanuit het hoogste raampje in de 
molen én een lekker kopje kof-
fie van zijn vrouw. Ook al praat 
Jan geen vreemde talen; hij heeft 
mensen rondgeleid die alle talen 
van de wereld spraken. Uiteinde-
lijk weet hij zich bij iedereen toch 
duidelijk te maken.

Digitale berichten
Sinds 2008 is er een logboek, 
waar uit bijna alle landen van de 

wereld namen in staan. Honder-
den foto’s en verhalen kreeg hij al 
vanuit alle hoeken van de wereld. 
Deze ontmoetingen leiden vaak 
tot mooie contacten. In 1981 
bijvoorbeeld leerde Jan een Ma-
rokkaanse man kennen waar een 
prachtige reis met zijn gezin naar 
Marokko uit voortkwam.

De mooiste foto’s van de molen 
worden met zijn simpele camera 
gemaakt. Maar met z’n iPhone 
gaan de berichten de hele wereld 
over. Hij initieerde al vele ont-
moetingen, zoals voor het oor-
logsmonument in 2015. En dit 
allemaal naast zijn actieve leven 
als vrijwilliger voor bijvoorbeeld 
de Buurtbus, in zijn Prinsenperi-
ode en voor het sociale leven in 
Vorstenbosch. 

Dankbaar
De jubilaris wilde graag een mo-
ment achter de spreekgestoelte 
om menigeen te bedanken. Zijn 

vrouw die altijd klaarstaat voor 
hem. De organisatie van deze 
dag (waarbij hij Wim Rijkers en 
Hein Geenen bij naam noemde). 
Ook Laura van Herpen, burge-
meester Moorman en wethouder 
Wijdeven werden bedankt voor 
hun betrokkenheid bij de molens 
van Bernheze, met name voor de 
Vorstenbossche molen ‘Wind-
lust’. “De gemeente zorgt goed 
voor onze molens”, geeft Jan als 
reden. Emotioneel besluit Jan dat 
hij blij is dat hij de gemeente de 
twee molenstenen kan terug-
schenken. Wel onder de voor-
waarde dat ze op hun plaats blij-
ven in Vorstenbosch. 

Hierna ging een gedeelte van het 
gezelschap naar de molen om 
de twee molenstenen, die weer 
terug op hun plaats waren ge-
komen, te onthulle, bij het beeld 
van vader Smolenaers. De ont-
hulling werd gefilmd en meteen 
daarna in MFA De Stuik, na een 
proost met de kruidenbitter van 
de molen, bekeken.

Een bijzondere dag die ondanks 
alle coronamaatregelen een hele 
mooie herinnering werd én met 
een nieuwe titel, die Jan kreeg 
van zijn vrienden van Geenen 
Gardening die het groen rond-
om de molen al sinds jaar en dag 
verzorgen. Jan sloot de dag af als 
‘Werknemer van het Jaar’.

Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl/albums

VORSTENBOSCH - “Het jaar dat ik geboren ben, werd jij molenaar”, begint burgemeester Moorman 
haar betrokken dank- en felicitatiewoord aan de jubilerende Jan Smolenaers. Een bijzondere speech 
voor de molenaar die op 88-jarige leeftijd een indrukwekkende lijst vrijwilligerswerk op zijn naam heeft 
staan. MFA De Stuik werd coronaproof gevuld met familie, vrienden en belanghebbenden die kwamen 
voor het 50-jarig jubileum van Jan.

Burgemeester Marieke Moorman met de broers Smolenaers; Toine en Jan bij de twee molenstenen

Het beeld van vader Smolenaers 
en de twee molenstenen Met zijn gezin werd deze dag gevierd
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

WE GAAN VOOR 
DE CHOCOLAMERS 
OKTOBERMAAND!

Door de gevolgen van Corona-
virus, hebben we een moeilijke 

beslissing gemaakt: we gaan de lancering van ons nieuwe 
paradepaardje ‘ijs’ uitstellen tot 2021. Maar Lamers zou Lamers 
niet zijn wanneer we niet snel zouden schakelen (OMDENKEN) 
en kijken naar wat wél kan en mag. 

En dat bracht ons bij een van onze andere ideeën die nog in de 
koker zitten, het verder uitbreiden van ons chocolade-
assortiment. Onder de naam Chocolamers werken wij met 
Callebaut chocolade waar we nu al de bekende Ossebollen, 
florentines, geboorteflikken en alle decoratie van maken die u 
terugvindt op ons gebak. Straks in de decembermaand voeren 
onze chocoladeletters de boventoon, een chocoladeletter die je 
graag cadeau geeft of ontvangt. 

Wij werken met Callebaut vanwege de hoge kwaliteit maar 
ook omdat zij zorgen dat de boeren, waar zij de cacaobonen 
van krijgen, de juiste prijs hiervoor ontvangen en alles dus 
ook nog eens fairtrade is. Wij willen graag weten waar onze 
grondstoffen vandaan komen. Zoals we dit van al onze 
grondstoffen willen weten en waardoor we zo transparant 
mogelijk kunnen zijn over onze producten. Wij weten waar ons 
graan vandaan komt, maar ook onze noten en rozijnen. 

Dus vanaf oktober kunt u genieten van heerlijke nieuwe 
chocolaatjes. Met als tipje van de sluier nieuwe chocoLamers 
kogels met zeer verrassende vullingen zoals passievrucht en 
mascarpone. Verpakt in een mooie cadeaudoos om eens leuk 
iemand mee te verrassen. 

Gelukkig heeft pure chocolade het predikaat ‘gezond’. 
De echte pure chocolade hebben wij ook in huis en daar 
dagelijks een stukje van is prima en ontzettend lekker! 

Geniet van een mooie nazomer! 

Melvin Snellen 
de Bakkers Lamers

BAKKERIJ
COLUMN

Jan van Halst is sinds jaar en 
dag een vooraanstaand voetbal-
analist en tegenwoordig ook 
motivatiecoach. De lessen die hij 
opdeed in zijn loopbaan gebruikt 
hij tegenwoordig in de praktijk 
bij het coachen van andere men-
sen. In het inspirerende theater-
college vertelt hij daar, aan de 
hand van interviewer Eddy van 
der Ley, uitgebreid en open over, 
met de nodige humor boven-
dien.

Het gaat over Co Adriaanse,
Willem van Hanegem en 
Zlatan Ibrahimovic. Over zijn 
rol als voetballer bij FC Twente, 
als Jantje Beton op het midden-
veld, over zijn transfer naar Ajax 
(waar hij kampioen werd), over 
zijn korte avonturen bij Fortuna 

Sittard en Vitesse en over zijn 
rol als directeur bij oude liefde 
FC Twente. Voor de bezoekers 
is er uitgebreid de gelegenheid 
vragen te stellen.

Kaarten voor dit theatercollege 
zijn voor € 17,- te verkrijgen op 
www.beneluxtheater.nl.

Voetbalcollege met
Jan van Halst in het
Beneluxtheater

BERLICUM - Donderdag 8 oktober verwelkomt het Beneluxtheater 
ex-profvoetballer Jan van Halst. Vanaf 19.30 uur vertelt hij in een 
boeiend theatercollege over de lessen die hij opdeed in zijn loop-
baan, zijn doorzettingsvermogen, presteren en faalangst.

CREA-LAB (Kids)
In ons CREA-lab vind je alle creatieve activiteiten voor kinderen! Binnenkort van start:

Workshop Graffity, zaterdag 26 september 10.00-11.30 uur
Graffiti voor kinderen is echt heel leuk om te doen! Samen met je vrienden of vriendinnen je naam op doek! Hoe chill is dat? 
Wij zorgen voor alle materialen.

Kijk op onze website voor alle andere Kidsworkshops, zowel creatief, koken als typen!

Culinair
Kookclub Heeswijk
Vind je het leuk om eens per maand met een aantal mensen een drie- of viergangenmenu te koken? En daarna gezellig samen 
aan tafel te gaan? Meld je dan aan! We passen de menu’s die je gaat maken helemaal aan jouw wensen aan.

Wist je dat je bij de Eijnderic ook workshops kunt volgen die te maken hebben met je gezondheid zoals ‘koolhydraatarm 
eten’ en ‘bakken zonder suiker’? Onze gediplomeerde docente vertelt je er alles over. Kijk op onze website onder ‘categorie 
gezondheid’.

Keramiek – nieuws!
Ties Lowes geeft nu ook keramieklessen bij De Eijnderic in Heesch. Eerder deed hij dit al op onze vestiging in Nistelrode. 
Op onze website vind je alle informatie over de lessen. Heel veel succes Ties!

Creatieve en culinaire activiteiten bij de Eijnderic

www.eijnderic.nl

Bekijk het hele 
programma op 
www.de-pas.nl/
agenda/theater

KOOKTIP

Was je handen 
met zout om 
uiengeur te 
verwijderen

Uiengeur

‘Gelukkig heeft pure chocolade
het predikaat gezond’
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Voetbal Outside
Het zijn al tijden ráre tijden. De nieuwe abnormale samenleving en 
alle maatregelen die ons normale en sociale leven overhoop halen, 
zorgen dat een groeiende groep lijdt aan depressiviteit. Geen of 
minder werk, online lessen, niet meer rondhossen, dansen en 
springen, maar zitfeesten waarop je beleefd vanuit de verte naar 
elkaar zwaait. Het is er allemaal niet leuker op geworden.

Voor eenieder die het zwaar heeft, heb ik een gouwe (Bas) Tip. 
Ga voetballen kijken. Je hoeft niet eens van de sport te houden 
om jezelf te vermaken met de capriolen van Heeswijk 8. Ik zou er 
op zondagochtend bijna mijn wekker voor zetten. Heeswijk 8, ja. 
Niet keigoed, maar wel hartstikke populair. Eenmaal compleet 

zitten er bijna net zoveel op de bank als dat er op 
het veld rondhollen. Humor ligt in deze niet op 

straat, maar in en rondom dieje dug-out.

Een team met veel stand-up comedians, 
met betere babbels dan benenwerk en 
stikveul dorst. Ze doen echt hun best, maar 
liggen niet wakker van een zeer negatieve 
einduitslag. Zelfs niet als deze in Dinther 

wordt opgelopen. Plezier telt. Heeswijk 8 is 
als Voetbal Inside, maar dan buiten; Voetbal 

Outside.

www.bonfromage.nl

Neem gerust uw eigen 
plank mee en wij maken 
er iets bijzonders van...

Wist u dat Bon Fromage ook 
de grootste keuze heeft in vers 

gebrande nootjes, heerlijke kazen, 
wijnen en andere delicatessen? 

Kom snel langs
in Oss en Heesch

www.bonfromage.nl

Tips 
voor een 
Streek-
pakket! 

Met of zonder
cadeaustammetje!

KAPSALON ROMY
In de film Kapsalon Romy krijgen 
drie generaties vrouwen te maken 
met de gevolgen van Alzheimer. 
Als de bejaarde kapster Stine niet 
haar dochter Margot, maar haar 
10-jarige kleindochter Romy in 
vertrouwen neemt is dit het begin 
van een groot avontuur.

Met frisse tegenzin past oma Stine (Beppie Melissen) op haar klein-
dochter Romy (Vita Heijmen), omdat haar pas gescheiden dochter 
Margot (Noortje Herlaar) moet werken. Oma, nog steeds actief als 
kapster, worstelt met beginnende Alzheimer. Romy vindt het niet 
leuk dat ze elke dag naar de kapsalon moet, maar alles wordt anders 
als oma Stine haar kleindochter in vertrouwen neemt over haar toe-
nemende verwardheid.

Dan realiseert Romy zich dat oma niet alleen op haar past, maar zij 
ook op oma. De band tussen de twee groeit, terwijl oma steeds meer 
lijkt te veranderen: ze is liever dan anders, makkelijker, en ze vertelt 
over haar kindertijd in Denemarken. Romy staat oma zoveel mogelijk 
bij in het runnen van de kapsalon, maar als dat niet langer gaat, trekt 
Romy haar eigen plan. Ze besluit oma’s grootste wens in vervulling 
te laten gaan...

Regisseur Mischa Kamp (o.a. Het Paard van Sinterklaas) bewijst eens 
te meer een fantastische regisseur van kinderen te zijn, en levert on-
danks de zware thema’s - scheiding, dementie - een energieke, inspi-
rerende en bovenal eerlijke film af.

Er kunnen maximaal 60 personen plaatsnemen in de zaal tijdens deze 
filmavond. Donderdag 24 september, 20.15 uur. 
Tickets à € 5,- alleen te bestellen via 
ticket@nesterle.nl.

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond

WWW.neSTerle.nl

Nesterlé,zo dichtbij.Kom, geniet& ontmoet!

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond

Column Wendy

“Goedenavond allemaal, alles goed?” Een aantal 
bewoners drinkt een bakje koffie op het pleintje 
van de gesloten afdeling waar mijn moeder alweer 
3,5 jaar woont. De een steekt joviaal zijn hand op, 
een ander kijkt me wat argwanend aan. Allebei 
hebben ze geen idee dat we elkaar al maanden 
minstens twee keer per week zien. Ik loop richting 
de woonkamer, maar blijf netjes in de deuropening 
staan, coronaregels. Mijn moeder zit aan tafel en 
staart gedachteloos naar haar kopje koffie. Ze kijkt 
wat verwilderd omhoog als ik enthousiast “dag 
mama!” roep. Ze ziet me en er verschijnt een stra-
lende lach op haar gezicht. “Ach, ons Jo!”, zegt ze. 
Bijna goed. Dat Jo haar negentigjarige zus is, neem 
ik op de koop toe...

Tien minuten later ben ik weer haar Marianneke.
We zitten in haar kamer en ik vraag of ze een leu-
ke dag heeft gehad. Een flinke niesbui is het ant-
woord. We moeten allebei lachen en ik pak vlug 
een zakdoek als er een snottebel verschijnt. “Hier, 
snuit je neus maar.” Mijn moeder kijkt verbaasd 
naar het lapje stof alsof ze nog nooit zoiets heeft 
gezien. Vroeger liep ze bijna scheef van de zakdoe-
ken die ze in haar onafscheidelijk keukenschort-
je bewaarde, maar die tijd is voorbij. Ik houd het 
doekje onder haar neus, maar ze pakt het om het 
vervolgens netjes op te vouwen. De snottebel gaat 

het verliezen van de 
zwaartekracht. 
Ik pluk de zakdoek 
uit haar handen en vang 
de druppel op. “Snuit maar, mam, 
in de zakdoek.” Ze heeft totaal geen idee wat ze 
moet doen. Een handeling die ze vanaf haar kin-
derjaren automatisch heeft uitgevoerd, is compleet 
uit haar geheugen verdwenen.

Alzheimer. Deze vorm van dementie laat iemand 
levend verdwijnen. Soms langzaam, vaak te snel 
en nog altijd onomkeerbaar. De eerste fase van 
Alzheimer ligt ver achter ons. Ik zag mijn zelfstan-
dige moeder veranderen in een onzeker mensje, 
continu op zoek naar houvast, naar herkenning 
en bevestiging. De ziekte sloeg niet alleen steeds 
grotere gaten in haar herinneringen en geheugen, 
maar ze verloor ook de controle over haar waar-
digheid. Dat is schrijnend om te zien. Als naaste 
kijk je hulpeloos toe en je neemt telkens een beetje 
meer afscheid.

Vandaag de dag leeft ze in een simpel hier en nu 
of in een ver verleden. In dit vergevorderd stadium 
van dementie is haar onrust een stuk minder ge-
worden. Ze is gelukkig een makkelijke Alzheimer-
patiënt. Tevreden. Dankbaar. Ik hoef haar kamer 
maar uit te lopen en ik zie hoe het ook had kunnen 
zijn; ontroostbaar zoekend, machteloos boos.

De zakdoek leg ik weg en ga weer naast haar zit-
ten. We kijken naar een dvd van André Rieu, onze 
steun en toeverlaat in bange mantelzorgdagen 
thuis en hier op de afdeling. Vrolijke klanken vul-
len de kamer en mijn moeder begint te klappen. Ik 
geef haar een kus. “Ach lief Marianneke”, zegt ze 
en een dun, verrimpeld handje aait over mijn wang. 
Ik weet het, Alzheimer stript uiteindelijk alles, maar 
haar basis zit nog te diep verankerd: Liefde!”

Marianne

Open �e ogen voor Alzheimer:
ZAKDOEK?

DeMooiBernhezeKrant vindt het belangrijk 
aandacht te besteden aan Wereld 
Alzheimerdag. Deze dag vindt plaats op 
21 september en daarom heeft de redactie 
Marianne Jacobs uit Nistelrode gevraagd een 
column te schrijven over dit onderwerp. Dit 
doet ze al jaren over haar moeder die Alzheimer 
heeft. Kijk voor meer verhalen op haar blog 
openjeogenvooralzheimer.wordpress.com. 

COLUMN

‘Ze heeft
totaal geen
idee wat ze 
moet doen’

Wendy van Lijssel beschrijft op eigen wijze
haar  herkenbare belevenissen.

‘Een team met veel stand-up comedians, met 
betere babbels dan benenwerk en stikveul dorst’
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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

ONS WELZIJN
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
www.thuiszorgpantein.nl
BRABANTZORG
www.brabantzorg.eu
LAVERHOF 
www.laverhof.nl

HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vorssel
Cereslaan 2A, Heesch
0412-453798
Spoed overdag: 0412-453798 
toets 1
Huisartsenpraktijk De Zwaan en 
van Sonsbeek
Cereslaan 2X, Heesch
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802 
toets 1
Huisartsenpraktijk van Cruchten
Cereslaan 2C, Heesch
0412-451355
Spoed overdag: 0412-451355 
toets 1
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 10.00 - 11.00 uur
Hoogstraat 53, 0412-451971
Gildestraat 1a, 0412-253158
Apotheek Ceres
Cereslaan 2B, Heesch
Open maandag t/m vrijdag
8.00-18.00 uur
0412-744227

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.

NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vorssel
Beekgraaf 58a, 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
Open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11.00-12.00 uur.
0412-614035

LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

APOTHEKEN BERNHEZE
BUITEN OPENINGSTIJDEN
Voor spoedeisende recepten
bij de Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.

Vermoeide
en zware

benen?

U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken: 073-7113193 of per email: info@huidgericht.nl
www.huidgericht.nl

Vermoeide benen zijn bijna altijd een gevolg van een slechte bloedsomloop waarbij het bloed 
niet goed naar het hart terugstroomt. Een gevolg hiervan zijn onder andere spataderen. 
Ook kunnen er erfelijke oorzaken zijn. Iedereen kan dus last krijgen van vaatproblemen!  

Huidgericht organiseert 25 september en 2 oktober
een beenmeetdag in gezondheidscentrum Ceres. 

Tijdens dit gratis consult wordt middels Licht Re� ex Rheogra� e (LRR) de vultijd van de
aderen gemeten. Dit geeft vervolgens informatie over de conditie van de dieper 

liggende aderen. Huid- en oedeemtherapeut zal de uitslag met u bespreken. 

Voor Bernheze ontwikkeld:
www.hulpwijzer-bernheze.nl

Voor vragen op maatschappelijk, educatief terrein, zorg en welzijn

www.samsambernheze.nl
Gratis diensten voor en door dorpsgenoten

De sponsoren maken het mo-
gelijk dat zo’n 7.000 nieuwe 
informatiebrieven en invulfor-
mulieren door de collectanten 
bij alle inwoners worden be-
zorgd. Omdat we nog steeds 
met het coronavirus rekening 
moet houden, wordt de bewo-

ners gevraagd zelf hun donatie 
in te leveren. Dit kan op twee 
inzamelpunten in het centrum 
vanaf donderdag 8 tot en met 
zaterdag 10 oktober. Zowel bij 
de fontein in ‘t Dorp als op de 
Misse bij afhaalrestaurant Eezie 
worden buiten stands ingericht 
waar je je gift af kunt geven. 
Collectanten en coördinatoren 
van de 16 deelnemende goede 
doelen zijn aanwezig om jouw 
vragen te beantwoorden en je 
gift in ontvangst te nemen. 

Dankzij de sponsoren is de Goede 

Doelen Week financieel in staat 
om dit jaar voor de tweede keer 
het drukwerk en posters in orde 
te maken. En omdat er wel de-
gelijk het besef is dat de meeste 
van alle Heesche ondernemers 
het in dit coronajaar ook moeilijk 
hebben, wil de Goede Doelen 

Week hen hierbij extra hartelijk 
bedanken voor hun gift begin dit 
jaar. 

Ruim 170 collectanten staan 
weer klaar om de bewonersbrief 
rond te brengen. In de komende 
edities van DeMooiBernheze-
Krant lees je nog meer over de 
aanstaande collecte. Over een 
maand is de opbrengst van alle 
Heesche inwoners en onderne-
mers bekend. Een half jaar ge-
leden werd nog erg optimistisch 
zo’n € 20.000,- ‘en een bietje’ 
voorspeld. Of dat gaat lukken...?

De Goede Doelen Week
Heesch dankt haar sponsoren

HEESCH - In de week van zondag 4 tot en met zaterdag 10 oktober 
vindt de inhaalcollecte van de eerste Goede Doelen Week plaats. Er 
wordt hard gewerkt om het nieuwe drukwerk en promotie gereed 
te maken.

WINNAAR BIOZANTIUMPAKKET

Parkstraat 8, Nistelrode
0412-201 202
info@sparkling-nistelrode.nl 
www.sparkling-nistelrode.nl

Nistelrode - In DeMooiBernhezeKrant van 2 september had 
Feel Good Store Sparkling een kruiswoordpuzzel. 
Afgelopen week heeft de winnares haar prijs opgehaald. 
Maaike Hoogerdijk, gefeliciteerd! Het antwoord was: Hand.

‘Over een maand is de opbrengst 
van de Heesche inwoners 
en ondernemers bekend’
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Vier jubilarissen goed voor 70 jaar vrijwilligerswerk 

Rosemarie van Ark, voorzit-
ter van de Zonnebloem Nistel-
rode, had voor iedereen een 
woordje. Maar ook Marian 
van Essen, districtshoofd van 
de Zonnebloem in deze regio, 
was aanwezig en vertelde dat 
de vrijwilligers van Zonnebloem 
Nistelrode een groot compliment 
verdienen, en een voorbeeld zijn 
voor vele andere afdelingen van 
de Zonnebloem. Nu sinds een 
half jaar het coronavirus woedt, 
is men op zoek gegaan naar an-
dere activiteiten voor haar gasten 
zoals een kwis. Chapeau!

MIES EXTERS is vanaf maart 
1995 vrijwilliger. Vele jaren be-
zocht ze zes Zonnebloemgasten 
en hielp zij met activiteiten. Ie-
dereen kent Mies als een vrouw 
met humor. Toen de jaren voor 
Mies gingen tellen heeft ze een 
stapje terug gedaan, maar ze 
blijft actief en is nog steeds be-
hulpzaam tijdens de zonneoch-
tenden. De Zonnebloem is Mies 
veel dank verschuldigd en ze is 
dan ook terecht in het zonnetje 
gezet met een gouden speldje, 
een oorkonde, een kadobon en 
een bos bloemen. 

SJAN VAN EERT is vanaf maart 
1995 vrijwilliger. Sjan bezoekt 

steeds trouw haar gasten en is ja-
ren actief geweest in de activitei-
tencommissie. Sjan heeft samen 
met Thea van Tilburg de kerst- 
en paasvieringen en de jaarlijke 
bingo georganiseerd. Activiteiten 
waar veel gasten van hebben ge-
noten. Bovendien maakte Sjan 
deel uit van de regionale com-
missie die de boottocht organi-
seert voor de Zonnebloemgasten 
in de regio. De Zonnebloem is 
ook Sjan veel dank verschuldigd 
en ze is terecht in het zonnetje 
gezet met een gouden speldje, 
een oorkonde, een kadobon en 
een bos bloemen. 

TONNY WIJDEVEN is sinds 
1 januari 2010 vrijwilliger. Maar 
jaren voordat Tonny vrijwilliger 
werd was zij al betrokken en ac-
tief als mantelzorger van haar 
man. Na zijn overlijden is Tonny 
zonnebloemvrijwilliger gewor-
den. Tot 2019 bezocht Tonny 
met regelmaat zes gasten. Vorig 
jaar was voor haar een verdrie-
tige tijd, omdat kort na elkaar 
vier van haar gasten overleden, 
waar Tonny een goede band mee 
had. De Zonnebloem waardeert 
Tonny zeer en daarom verdient 
Tonny een zilveren speldje, een 
oorkonde, kadobon en een bloe-
metje. 

RIEKY V.D. HEIJDEN is sinds 
februari 2010 actief als vrijwilli-
ger. Rieky heeft een heel hech-
te band met haar gast. Ook tij-
dens activiteiten is Rieky present 
om te helpen en ze staat open 
voor nieuwe projecten. De Lan-
delijke Vereniging stimuleer-
de de Zonnebloemvrijwilligers 
één-op-één-activiteiten te orga-
niseren. Rieky pakte dit plan op 
en ging twee dagen met haar 
gast op stap. De Zonnebloem is 
Rieky bijzonder dankbaar voor 
haar inzet en daarom verdient 
ze een zilveren speldje, een 
oorkonde, een kadobon en een 
bloemetje.

Ook was er nog kort aandacht 
voor Anny Jacobs, helaas de 25 
jaar niet volgemaakt als vrijwilli-
ger, maar wel in 1995 begonnen 
en is nu sinds enkele jaren gast. 
Zij ontving dan ook een mooie 
bos bloemen.

Meer foto’s: 
www.mooibernheze.nl/albums

NISTELRODE - Met 
verschillende gasten 
en andere vrijwilligers 
was het een gezellig 
tafereel in het Zeven 
Eeuwenpark, vorige 
week woensdagmiddag. 
Deze locatie was buiten 
gekozen om de vier 
jubilarissen van de 
Zonnebloem in het 
zonnetje te zetten.

Mies Exters Sjan van EertSjan van Eert Tonny WijdevenMies Exters Rieky v.d. Heijden

Een gouden 
speldje, een 
oorkonde, 

een 
cadeaubon 
en een bos 
bloemen



  
Woensdag 16 september 20206

Wandelen 
op donderdag-
ochtend
HEESCH - Nadat als gevolg van 
de coronapandemie het wande-
len een aantal maanden niet is 
doorgegaan, heeft KBO Heesch 
de wandelingen sinds een aantal 
weken weer opgestart. 

Er was weer behoefte aan om 
samen door middel van het wan-
delen te bewegen en elkaar te 
ontmoeten. Wandelen kan met 
inachtneming van de corona- 
regels goed plaatsvinden. 

Soms moet de organisatie de 
deelnemers er wel op wijzen om 
voldoende afstand te houden. 
Onbewust vergeet men het zo 

nu en dan. Maar meestal gaat 
het goed.

Ook daarom heeft de organisatie 
besloten om op de donderdag-
morgen in drie groepen te wan-
delen van gemiddeld zeven tot 
negen deelnemers. Dit gaat goed, 
en als proef is besloten om vanaf 
heden tot 1 oktober om 9.00 uur 
te starten met wandelen. Als dit 
goed bevalt zal voortaan met het 
verzetten van de klok, tijdens de 
zomertijd om 9.00 uur en tijdens 
de wintertijd om 9.30 uur gestart 
worden. Vertrek is vanaf CC De 
Pas.

Mocht je interesse hebben om 
met KBO Heesch mee te wan-
delen, zorg dan dat je er bijtijds 
bent, want de wandelaars ver-
trekken op tijd!

KBO-Dinther 
kaart en kient 
weer
HEESWIJK-DINTHER - Gelukkig 
kan en mag er weer gekiend en 
gekaart worden in CC Servaes. 
In oktober is het echter zo druk 
met KBO-activiteiten dat er wij-
zigingen zijn ontstaan wat de 
speeldata betreft.

Kienen
De eerstvolgende keer is het kie-
nen op woensdag 30 september 
om 13.30 uur. Hiermee vervalt 
de datum in oktober.

Kaarten
KBO-Dinther heeft maandelijks 
een kaartavond én een kaartmid-
dag. Voor de maand oktober gel-
den nu de datums vrijdag 2 okto-
ber om 19.30 uur en woensdag 7 
oktober om 13.30 uur. 

Natuurlijk zijn ook niet-KBO-le-
den welkom. Maar voor ieders 
bestwil is het uitermate van be-
lang de Covid-19 regels in acht 
te nemen. Door de kartrekkers 
word je nader geïnformeerd over 
het aangepaste verloop van de 
middag of avond. Geniet ervan!

KBO Bernheze

KBO HEESCH
Bewegen en 
elkaar ontmoeten

Foto: Ton Vrijsen

De collectieve bouwplannen 
die vorig en dit jaar in de ker-
nen Heesch en Nistelrode zijn 
opgeleverd, werden twee tot 
drie jaar geleden ontwikkeld. 
Sindsdien ontbreken geschikte 
bouwlocaties voor collectieve 
woningbouw in beide kernen 
door een groot gebrek aan zo-
wel gemeentelijke als parti-
culiere bouwgrond, zo ook in 

Heeswijk-Dinther. Het overleg 
hierover, dat begin dit jaar met 
de gemeente plaatsvond, is door 
diverse omstandigheden (waar-
onder de coronapandemie), uit-
gesteld naar september. Op de 
onlangs geactualiseerde lijst van 
55plus belangstellenden voor 
collectieve woningbouw staan 
vanaf 2017 veertig namen van 
inwoners van de beide kernen. 
Die willen op korte termijn col-
lectief bouwplannen ontwikke-
len en realiseren, maar hebben 

niet de mogelijkheid. In Hees-
wijk-Dinther zijn dat zo’n der-
tig inwoners. Nodig is dat voor 
collectieve 55plus woningbouw 
op korte termijn zowel inbrei-
dingslocaties als bouwlocaties in 
nieuwbouwwijken beschikbaar 
komen, gezien de grote vraag en 
behoefte om levensloopbesten-
dige en duurzame gelijkvloerse 
woningen voor de doelgroep 
55plus te bouwen. 

De CPO-initiatiefgroep blijft 
zich hiervoor inzetten, daarbij  

gesteund door de Overleggroep 
Ouderen Bernheze (OOB). Die 
dringt al jaren bij de gemeente 
Bernheze aan om meer te bou-
wen voor ouderen (koop en 
huur) én voor collectieve wo-
ningbouw meer CPO bouwloca-
ties beschikbaar te stellen.

Informatie en/of reactie: 
jan.matena@hotmail.com

CPO initiatiefgroep 55plus 
Heesch-Nistelrode, Jan Matena, 
Jan Heijmans en Henk Verschuur.

Collectieve bouwplannen 55plus: 
grote behoefte, maar stagnatie door
ontbreken van woningbouwlocaties
BERNHEZE - De gemeente Bernheze is het laatste decennium actief en succesvol geweest met een tien-
tal collectieve bouwplannen (CPO) in de kernen. Dit jaar en de komende jaren lijkt de ontwikkeling van 
bouwplannen voor ouderen en starters door meerdere oorzaken te stagneren. 

V.l.n.r.: Henk Verschuur, Jan Heijmans en Jan Matena

‘De CPO-initiatiefgroep 
blijft zich inzetten voor 
de realisatie’

Toch kwam het idee bij het be-
stuur om de mensen een leuke 
middag te bezorgen. Pannen-
koeken bakken leek het bestuur 
een mooi en goed plan. Zo ge-
zegd, zo gedaan!

Afgelopen weekend gingen de 
vrijwilligers van de vier kernen 
dan ook aan de slag om in totaal 
450 pannenkoeken te bakken. 
Een hele organisatie, maar met 
hulp van velen en van verschil-
lende sponsoren (onder andere 
Halte 5 en Coop), is het zeker 
gelukt. 

De vrijwilligers van Heeswijk wa-
ren uitgenodigd bij De Meierij-
sche Museumboerderij om daar 
de pannenkoeken te bakken en 
te verpakken. In Dinther, Loos-
broek en Vorstenbosch werd de 
ruimte beschikbaar gesteld door 
vrijwilligers.
Het was een gezellige, hectische 

middag. Iedereen kan terugkij-
ken op een drukke maar zeker 
plezierige dag. Hopelijk hebben 
de pannenkoeken gesmaakt!

Toch hoopt het bestuur dat er 
zo snel mogelijk weer leuke ac-
tiviteiten georganiseerd kunnen 
worden. Om deze activiteiten te 
organiseren is er natuurlijk ook 
geld nodig. 

Hopelijk kan het bestuur van de 
Zonnebloem HDLV dan ook in 
oktober rekenen op jouw stem 
bij Rabobank ClubSupport.

Gezellig met pannen-
koeken voor de Zonne-
bloemgasten van HDLV
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK/VORSTENBOSCH - Vanwege 
de coronacrisis is het lastig om activiteiten te organiseren voor de 
gasten van de Zonnebloem. Hoe kun je ze benaderen? Een telefoon-
tje of een bezoekje is op dit moment het enige wat kan.

Dat het krijgen van zo’n bloeme-
tje erg gewaardeerd wordt, bleek 
wel uit de reacties die je kunt 
lezen op de Facebookpagina 
van de Horizon: “Hartelijk dank 
daarvoor, het is heel mooi. Super 
bedankt voor de mooie attentie. 
Dank jullie wel, altijd leuk als ie-
mand aan je denkt.” Hier doen 
we het voor!  Horizon Heesch

Nationale Ziekendag
HEESCH - De tweede zondag van september is het jaarlijks Nationa-
le Ziekendag. Een dag waar de Horizon traditiegetrouw bij stilstaat. 
Ook dit jaar zijn er weer veel bloemetjes rondgebracht als steuntje 
in de rug. De plantjes zijn mede mogelijk gemaakt door De Rank 
Bloemen & Decoratie. Heel veel dank daarvoor!

Ook niet-leden zijn
van harte welkom

Een gezellige 
hectische middag

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

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk

06-22066338

hypotheken - verzekeren
vermogen - pensioenen

www.mooibernheze.nl

INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT

Bezoek
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Aanbiedingen geldig van
9 tot en met 15 april

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

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

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

ELSTAR APPELS kilo  € 1.75
MUSKAATDRUIVEN 500 gram € 1.95
NICOLA AARDAPPELS 2.5 kg € 1.95

VERSE SCHARRELEIEREN 
10 STUKS € 1.50

Kip Cordon Kip Cordon 
bleubleu
4+1 gratis4+1 gratis

RundergehaktRundergehakt

€ 0,90100 gram100 gram

Aanbiedingen geldig van
17 tot en met 23 september

Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
Molenweg 3 - 5351 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

Desem Volkoren
2e brood voor

Weekendknaller!

Kersen Tartelette
nu 3+1 GRATIS
Alleen geldig op 
vrijdag  en zaterdag

Nieuw!

Paprika Chili stok
met rode ui & oude kaas

Oosterse bourgondische ribOosterse bourgondische rib

€ 1,50100 gram100 gram

1, 00

Kersen Tartelette

2, 95
Nu

Toneelvereniging Efkes Jonger 
is op zoek naar nieuwe leden

Gedurende het jaar werkt de to-
neelvereniging samen naar een 
eindpresentatie toe. 

Lijkt jou dat ook leuk en ben je 
minimaal 8 jaar (in verband met 
tekst lezen en leren), dan ben je 
van harte welkom om twee les-
sen vrijblijvend te komen kijken 
of mee te komen doen. Daarna 
beslis je of je wilt blijven. 

Wist je trouwens dat er ook ou-
dere kinderen (tot 18 jaar) lid zijn 
van Efkes Jonger? Dus ook jon-

geren zijn van harte welkom! 
Voor meer informatie kun 
je contact opnemen met de 

docente, Mariëlle Dams; 
marielle.dams@outlook.com.
Tot snel bij deze gezellige club!

NISTELRODE - Kinderen leren spelenderwijs toneelspelen, zingen en dansen. Je hoeft er niet goed in te 
zijn, als je er maar plezier in hebt! Dat vindt toneelvereniging Efkes Jonger het belangrijkst. Efkes Jonger 
repeteert op woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur in zaal ‘t Tramstation.

CS De Wevers blaast carnaval 2020-2021 af

De vele activiteiten die jaarlijks 
worden georganiseerd door CS 
De Wevers brengen de nodige 
voorbereidingen en contractuele 
afspraken met zich mee. 
Door de onzekere situatie rond-
om Covid-19 in Nederland en de 
daarbij behorende maatregelen, 
vindt CS De Wevers het niet ver-
antwoord om activiteiten te gaan 
ontplooien. De activiteiten voor 
de jeugdige Wevers en Weverin-

nekes zullen, zover als mogelijk, 
wel doorgaan en er zal een aan-
gepaste editie van de Wevers-
krant worden uitgebracht. 
Het bestuur van De Wevers 
hoopt op begrip van alle We-
vers en Weverinnekes voor dit 
onvermijdelijke besluit en hoopt 
dat volgend seizoen, tijdens het 
55-jarige jubileum, het carna-
valsfeest weer groots gevierd kan 
worden!

NISTELRODE - Carnavalsstichting De Wevers heeft het moeilijke besluit genomen om alle activiteiten 
die zij organiseert ten behoeve van het openbaar carnaval in Nistelrode voor seizoen 2020-2021 te an-
nuleren. Dit betekent dus dat er komend seizoen ook geen nieuwe Prins gekozen zal worden en er geen 
Weverszittingen zullen zijn. 

HEESWIJK-DINTHER - De zan-
geres en de gitarist van Pure 
Song geven zondag 20 septem-
ber een concert in de Wapenzaal 
van Kasteel Heeswijk. 

Op het programma staan Engel-
se songs van onder andere Fleet-
wood Mac, Amy Winehouse en 
Joni Mitchell. Ook Nederlandse 
liedjes van Boudewijn de Groot 
en Wim Sonneveld komen aan 
bod. Rekeninghoudend met de 
anderhalve meter kunnen er 

maximaal 30 luisteraars in de 
Wapenzaal.
Tijd: zondag 20 september van 
12.00 tot 13.00 uur.
Plaats: Kasteel Heeswijk, 
Kasteel 4 in Heeswijk Dinther.
Entree voor het kasteel: € 11,-.
Gasten kunnen een rondgang 
door het kasteel maken en te-
vens naar het concert luisteren.
Reserveren: 
www.kasteelheeswijk.nl. 
Het is ook mogelijk om aan de 
kassa een kaartje te kopen. 

Voor meer informatie kijk op 
www.puresong.nl.

Pure Song geeft concert
in Kasteel Heeswijk

Pure Song: Hetty en Mario

Ties Lowes exposeert in Amsterdam

Ties: ”Ik vind het een enorme 
eer dat mijn beeld is uitgekozen. 
Eigenlijk is het een beeldhouw-
werk in hout. 
Dat hout bewerkte ik op een 
speciale manier waardoor er 
kleurverschil is ontstaan. Het ty-
pisch wit-geschminkte uiterlijk 
van een Chinese geisha komt er 
goed in naar voren.” 

Het beeld van Ties is onder-
deel van de tentoonstelling ‘De 
Muze’ die is georganiseerd door 

Stichting De Nederlandse Por-
tretprijs. Tijdens de tentoonstel-
ling worden lezingen gehouden 
en geven de kunstenaars zelf 
ook mini-colleges. Volgens de 
organisatie zal het een boeiend 
weekend worden waarin kunst-
werken, wetenschap en opinies 
elkaar verrijken.

‘De Muze’: van 18 t/m 20 sep-
tember te zien in Loods 6 in Am-
sterdam. Kaartjes zijn beschik-
baar aan de deur, € 2,- per stuk.

NISTELRODE - Bij De Eijnderic in Nistelrode is Ties Lowes inmiddels een bekende, daar startte hij zijn 
tweede seizoen boetseren. In Heesch geeft Ties op de woensdag keramieklessen. Daarnaast is Ties ook 
landelijk bekend met zijn portretten in 3D. Aankomend weekend is hij één van de geselecteerden bij de 
tentoonstelling ‘de Muze’ in Loods 6 in Amsterdam. 
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

RELIGIE

Lectio Divina: Hoe leer je dat? 

Lectio Divina is de manier van 
bijbellezen die in de kloosters is 
ontwikkeld. Het is een medita-
tieve wijze van omgaan met de 
tekst. Bij het lezen van de Bijbel 
gaat het er niet om of je alles 
snapt wat er precies bedoeld 
wordt. Het gaat erom of je er-
door veranderd wordt naar het 
beeld van God dat in je gelegd 
is: licht en leven, vrede en recht, 
liefde en trouw. 

We willen dat we beter begrij-
pen wat er staat. We verlangen 
ook dat de tekst zijn geheim 
prijsgeeft. Maar hoe passen we 
de boodschap toe op ons dage-
lijks leven, anno 2020? En ten-
slotte: Kunnen we ook met deze 
tekst bidden? 

Op deze dag geeft Joost Jansen 

een inleiding in de methode met 
praktische oefeningen voor het 
lezen en interpreteren van bij-
belteksten. Hij zegt hierover: “Er 
is niets mooiers dan mensen te 
leren om niet met je hersenen te 
lezen en te spreken, maar met je 
hart. Dat wil ik op deze dag be-
reiken.” 

Lectio Divina: hoe leer je dat?
Tijd: 10.00 tot 16.00 uur
Plaats: Abdij van Berne in Hees-
wijk-Dinther
Kosten: € 25,- per persoon, 
inclusief koffie/thee en eenvou-
dige lunch
Aanmelden via: 
activiteiten@bernemedia.com. 

Let op: Aanmelden is verplicht. 
In verband met de richtlijnen van 
het RIVM is er een beperkt aan-

tal plaatsen beschikbaar. Abdij 
van Berne houdt rekening met 
de anderhalve meter per per-
soon en stelt desinfectiemidde-
len beschikbaar.

HEESWIJK-DINTHER - Norbertijn Joost Jansen geeft op zaterdag 26 september een inleiding in de Lectio 
Divina-methode. In de kerk van de Abdij van Berne is er op deze dag de mogelijkheid om samen met 
hem deze oude methode nieuw leven in te blazen. 

Joost Jansen

Themaviering Vredes-
week
HEESCH/NISTELRODE/VOR-
STENBOSCH - Vrede lijkt van-
zelfsprekend. Niets is minder 
waar. Het vraagt onze blijvende 
aandacht. Zeker in een tijd van 
verharding in onze eigen sa-
menleving en non-stop geweld 
elders. Maar het kan anders.

Sterker nog, dat gebeurt al! In 
deze coronatijd voelen we meer 
onderlinge verbondenheid en is 
er veel solidariteit. Mensen ver-

langen weer naar contact met 
buurtgenoten die tot nu toe een 
vreemde voor ze zijn. Of willen 
vredesactivisten ver weg graag 
een hart onder de riem steken 
door ze een bemoedigende en 
hoopgevende boodschap te stu-
ren. Als je goed om je heen kijkt 
zie je dat op veel plekken moe-
dige mensen zijn die zich met 
vallen en weer opstaan blijven 
inzetten voor vrede. 

Tijdens de nationale Vredesweek 

van 19 tot en met 27 septem-
ber, dé actieweek voor vrede 
van PAX, laat deze organisatie 
al meer dan 50 jaar samen met 
duizenden mensen zien dat het 
ook anders kan. 

Grote veranderingen beginnen 
vaak klein, in onze eigen straat 
en buurt. Graag zet parochie 
De Goede Herder vrede ook dit 
jaar weer op de kaart, en wel op 
zaterdag 26 september met een 

themaviering om 19.00 uur in de 
Petrus’ Banden kerk in Heesch. 

Om onze in coronatijd nieuw 
gevonden solidariteit te vieren 
en te bidden dat het een duur-
zame solidariteit betreft die niet 
verdwijnt wanneer het ‘normale 
leven’ weer kan worden hervat. 
Jij bent hierbij van harte welkom! 

Een donatie aan vredesorgani-
satie PAX (Utrecht) kun je doen 
via: NL03 TRIO 0390 5150 00.

NISTELRODE - Met regel-
maat verschijnt in 
DeMooiBernhezeKrant een 
foto, waarvan de Heemkunde 
Nistelvorst geen informatie 
heeft. 

Heb jij gegevens over 
deze foto, dan stelt de 
Heemkundekring het op prijs 
als je dat laat weten. Je kunt 
informatie sturen aan
hkknistelvorst@gmail.com of 
bellen met 06-33587468.
Als er juiste informatie 
ontvangen wordt, zullen we 
het via deze krant weer laten 
weten.

Wie, wat, waar
en wanneer

Reacties ‘Wa’n Skôn foto’
Reactie op de foto van week 36: “Ik kreeg op donderdagmorgen een te-
lefoontje van Harrie Rijkers. Hij herkende op de foto zijn opa en oma en 
heeroom Harrie. Dit waren de ouders van moederskant; Driek Gabriëls 
en Trui van de Ven. Trui kwam van de ‘Rekt’. Heeroom was een zoon van 
Driek en Trui. Zaterdag belde Rieky van de Wetering-Gabriëls mij op en 
herkende ook haar opa, oma en heeroom. Als aanvulling wist Rieky te ver-
tellen dat heeroom als broeder Servatius in Namen, België in een klooster 
werkzaam is geweest.”

Reactie op de foto van week 34: “Tot mijn verbazing kreeg ik een mailtje 
van Martien van de Akker (de bakker) waarin alsnog werd gereageerd op 
de foto van vier weken terug. Wat was ik blij! Op deze foto staan Bertus 
Welten en Stien van den Broek. Stien is een dochter van Martinus en Dien 
van den Broek, een tante van Martien.”

Rien van de Graaf

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid,
bezorgdheid en liefde is plotseling van ons heengegaan ons pap,
schoonvader en trotse opa

Riny Cuijpers
echtgenoot van

Annie Cuijpers-van Dijk †

Hij overleed in de leeftijd van 75 jaar.

Kinderen en kleinkinderen

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden
op maandag 14 september.

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

WWW.FINOVION.NL

Finovion Accountancy Bernheze
Jan Timmers  Korenstraat 5  5388 CR  Nistelrode  Tel. 0412 700509

‘Grote veranderingen beginnen vaak 
klein, in onze eigen straat en buurt’
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Controleverklaringen NOW-1
Vanaf 7 oktober kunnen organisaties die gebruik hebben gemaakt van NOW-1 
een verzoek indienen om de subsidie definitief vast te laten stellen. Wat be-
treft de benodigde verklaringen zijn er maar liefst vier varianten (drie van een 
accountant en een van een eventuele andere derde). Welke verklaring benodigd 
is, hangt af van de omvang van de aangevraagde subsidie, of de organisatie 
normaal ook al controleplichtig is (in verband met het grootteregime voor de 
jaarrekening) en of de aanvraag op concernniveau of op het niveau van de werk-
maatschappij is aangevraagd.

Bij een voorschot kleiner dan € 20.000,- en een vaststelling kleiner dan € 25.000,- 
onderzoek door UWV. Bij een voorschot tussen € 20.000,- en € 100.000,- en een 

vaststelling tussen € 25.000,- en € 125.000,- dient een derdenverklaring te worden overlegd. Inleverter-
mijnen: Verantwoording vanaf 7 oktober 2020, derdenverklaring vóór 24 maart 2021. 

Bij een voorschot hoger dan € 100.000,- en een vaststelling hoger dan € 125.000,- dient een onderzoek 
plaats te vinden door een accountant. Daarbij hangt het van het totale bedrag van subsidie af en of de 
organisatie controleplichtig is of niet, wat voor soort verklaring moet 
worden afgegeven.
Inlevertermijnen: Verantwoording vanaf 7 oktober 2020, 
accountantsverklaring vóór 30 juni 2021.

Voor meer informatie kunt u bij ons terecht.

VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES OP MAAT

Anita Fransen

Fransen ACCOUNTANCY 
& ADVIES

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

Benedictuslaan 8 - 5343 NB Oss
06-28636086

info@faara.nl - www.faara.nl

”Meestal op de fiets door Bernheze zoekend naar de Straatfoto 
van de week, en tegenwoordig ook digitaal via Facebook, kom ik 
een post tegen van de Pierenslikkers via een van de oud-Prinsen, 
Hein Geenen. In de post wordt verteld dat ze gezellig worsten-
broodjes hebben gebakken om te verkopen, de opbrengst is voor 
de carnavalsvereniging. ‘Kom lekkere worstenbroodjes of eieren 
halen op het Meester Loeffenplein tussen 17.00 en 19.00 uur. Vijf 
oud-Prinsen en de nieuwe staan voor jullie klaar!’ Dat is natuurlijk 
een buitenkansje om vijf prinsen op de foto te krijgen...

De volgende dag toog ik naar Vorstenbosch, parkeer mijn fiets bij 
mijn ouders en loop naar het Meester Loeffenplein. Daar op de 
hoek bij Rita en Ton, ook wel bekend van Geenen Diervoeders, 
staat een gigantische opblaasbare olifant met een van de oud-Prin-
sen Freddy in een jokerspak. Hij kijkt naar me en zegt: ‘Oh, da’s er 
een die wel worstenbroodjes lust.’ (Voor wie me kent, mijn postuur 
snelt mijn reputatie altijd voorbij, haha). Maar in plaats van wor-
stenbroodjes kom ik toch echt voor een foto en een verhaal. Ik 
loop verder en voor de dierenwinkel staat een simpel kraampje met 
daarachter vijf Prinsen. Allemaal netjes in witte bloes en stropdas 
en met een zwart hoedje op. Ze staan netjes anderhalve meter 
uit elkaar, maar als ik mijn camera omhoog trek, springen ze als 
jonge hinden nog even een stukje verder van elkaar af. Het ziet 
er komisch uit, maar wat wil je ook met vijf carnavalsexprinsen... 
Ik merk na mijn eerste foto’s dat mijn instellingen verkeerd staan 
en de foto’s overbelicht zijn. Even aanpassen… En dan draait een 
busje zijn achterkant op de ‘stoep’ zo voor het kraampje. Het is 
een oud-Prins, Hans van der Velden. Hij koopt meerdere pakketten 
worstenbroodjes en eieren, zet ze in de bus en is er weer vandoor! 
Dankzij hem heb ik geen vijf, maar zes prinsen op de foto!”

Guus van der Valk

BERNHEZE - Vrijwillig fotograaf Guus van der Valk levert de 
straatfoto van de week aan. Een foto met een kort artikel erbij. 
Deze week is Guus in Vorstenbosch. 

Straatfoto
van de week

Freddy met olifant

Eerste voorstelling seizoen 
CC Nesterlé goed verlopen
Rob Scheepers brengt eigen stijl ten tonele

Rob leek het allemaal niet te de-
ren. In een sneltreinvaart met de 
nodige bravoure liet hij vooral 
heel herkenbare persoonlijke za-
ken de revue passeren. De lach 
zat hem vooral in de bijzinnen 
en de verborgen woordgrappen. 
Daarnaast was er veel herken-
bare zelfspot zoals zijn onverza-
digbaarheid, onhandigheid en 
verborgen angsten. Als publiek 
herken je die onmiddellijk bij je-
zelf en lach je eigenlijk om jezelf.

De man/vrouw verschillen en de 
verbazing daarover zijn natuur-
lijk dankbare onderwerpen en 
Rob maakt hier dan ook veel-
vuldig gebruik van. Aan niets 
is te merken dat hij een begin-
nend cabaretier is: hij heeft een 
eigen stijl ontwikkeld die vooral 
gekenmerkt wordt door vriende-
lijk cynisme, zelfspot en tome-
loze energie. Wat mogelijk nog 

ontbreekt zijn de rustmomenten 
in de voorstelling, en de verdie-
ping. Complimenten voor CC 
Nesterlé die het met al haar vrij-
willigers toch mogelijk gemaakt 
heeft om deze voorstelling door 
te laten gaan, ondanks alle coro-
namaatregelen. Het geeft maar 
weer eens aan hoe belangrijk het 

is dat kleine theatervoorzienin-
gen in dorpen blijven bestaan. 
Alleen al omdat cabaretiers zo-
als Rob Scheepers kunnen laten 
zien wat ze te bieden hebben. In 
dit geval heel veel.

Meer foto’s op 
www.mooibernheze.nl/albums

NISTELRODE - CC Nesterlé startte het seizoen met de voorstelling ‘Gulzig’ van cabaretier Rob Schee-
pers. Het was zijn tweede try-out en nu al was de voorstelling heel compleet en stond als een huis. 
CC Nesterlé had kosten nog moeite gespaard om Rob toch in staat te stellen zijn voorstelling te spelen. 
Zelfs tweemaal op dezelfde avond met telkens 60 mensen publiek op voldoende afstand van elkaar.

Rob Scheepers Tekst: Hans van Uden Foto: Marcel van der Steen

V.l.n.r. Gijs, Teun, Arno, Rick, Hein en Hans
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INTERESSE?
Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of 
bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi. 

BEZORGER
GEZOCHT!

NISTELRODE - 243 kranten
€ 8,51 per week

Boestestraat, De Hoef, De Leibeek, 
Hoogstraat, Julianastraat, Kromstraat, 
Over den Dries, Raadhuisplein, 
Toniesplein, Veerstraat en 
Wilheminastraat.

Een baantje met 
lichaamsbeweging
Niet alleen jongeren vanaf
13 jaar, maar ook volwassenen 
kunnen natuurlijk 
wekelijks op pad met 
DeMooiBernhezeKrant. 
Bijlages worden extra vergoed!

  

Bijlages en folders worden extra vergoed

AAN HET WERK

We zijn dringend en per direct op zoek naar

Heilige Stokstraat 8 - Heeswijk-Dinther - www.christon-infra.nl

INFRAWERKERS
Voor meer informatie: www.christon-infra.nl

Reageren kan naar administratie@christon-infra.nl 
of via 06-12780816 of 06-51575325.

Goede verloning conform de CAO bouw en infra.

MACHINISTEN

Christinastraat 4 - 5384 KL Heesch - 0412-452087

50% korting
OP BESTAANDE COLLECTIE

Geldig tot en met vrijdag 27 november

Na deze dag gaan de deuren van
Atelier Toon Hornman definitief sluiten.

Gewijzigde openingstijd: vrijdag: 9.30 - 20.00 uur

Opheffings-
uitverkoop

50% korting

uitverkoop

50% korting

uitverkoop

50% korting

uitverkoop
Wist je dat veel mooie carnavalsonder-
scheidingen van carnavalsclubs uit Bern-
heze gemaakt zijn door deze vakman? 
Ook tekende Toon voor het ontwerp en 
de uitvoering van onder ander ‘De Gouwe 
Kreuge’ en ‘De Hisse Misser’. 

In het verleden heeft Toon veel restau-
ratiewerkzaamheden uitgevoerd, veel 
opdrachten van antiquairs uit heel Ne-
derland gekregen en op dit moment is hij 
veelal bezig met het vermaken van wat 
oudere gouden sieraden tot mooie mo-
derne stukken. 

Toon: “Ik heb twee rechterhanden, ben 
enorm creatief en vind nog zoveel din-
gen leuk om te doen. Ik heb bijvoorbeeld 
een aantal wat oudere auto’s waar ik nog 
graag aan wil klussen. Ik kom mijn tijd wel 
door, hoor!” 

Het gehele assortiment is nu afgeprijsd, 
dus kom een keertje langs! De winkel is 
uitsluitend nog op vrijdag van 9.30 tot 
18.00 uur geopend en op dinsdag tot en 
met donderdag ben je ook van harte wel-
kom, dan echter alleen op afspraak. 

Vrijdag 27 november is de winkel voor het 
laatst open, dus maak snel een afspraak!

Juwelier Toon Hornman gaat 
genieten van zijn pensioen
Profiteer nog een paar maanden van de korting
op het gehele assortiment

HEESCH - Na 40 jaar werkzaam te zijn geweest als goud- en edelsmid, gaat Toon 
Hornman de werkzaamheden afbouwen richting zijn pensioen. Toon zat al als 18-ja-
rige achter de werkbank en heeft in de loop der jaren een groot aantal vakdiploma’s 
gehaald.

HEESWIJK-DINTHER - Na-
tuurtheater de Kersouwe heeft 
het - alternatieve - theatersei-
zoen afgesloten, maar kijkt uiter-
aard al weer vooruit naar 2021. 

Voor de techniekgroep kan het 
natuurtheater nog wel wat nieu-

we helpende handjes gebruiken. 
Werken bij de techniekgroep be-
tekent dat je ondersteunt bij de 
op- en/of afbouw van voorstel-
lingen in De Kersouwe. 

Maar ook dat je mooie voor-
stellingen ziet in onze bossen en 

werkt met professionele appara-
tuur. En het belangrijkste… dat je 
in een gezellig team terechtkomt! 

We vragen een inzetbaarheid van 
minimaal 6 dagdelen per seizoen 
(los van workshops en oefenen). 
De opbouw van een voorstelling 

start meestal rond 13.00 uur en 
eindigt rond middernacht. Hierbij 
worden shifts gemaakt qua inde-
ling. 

Je helpt dan onder meer met la-
den en lossen van materialen, 
met de opbouw van licht en 

geluid, en werkt samen met de 
technici van een artiest. En na-
tuurlijk zorgen we rond etenstijd 
voor een goede maaltijd.

Heb je interesse om aan te slui-
ten? Stuur dan een mail naar 
techniek@kersouwe.nl 

Kersouwe zoekt nieuwe vrijwilligers voor techniekgroep 

De jas is De Hisse Misser. 
Door Toon ontworpen en gemaakt
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ÉMINENCE ORGANICS
wint Dutch Beauty Award

‘Beste Beauty Salon Behandeling 2020’

Haar in de loop der jaren opge-
bouwde netwerk en skills vanuit 
de praktijk komen Annelies goed 
van pas in het begeleiden van 
andere salons. Daarbij fungeert 
Annelies Medi Spa ook als Expe-
rience Center en versterken beide 
bedrijven elkaar enorm. 
Er wordt niet alleen een natuur-
lijke en effectieve productlijn 
verkocht, ze hebben er een to-
taalconcept omheen ontwik-
keld, waaronder het winnende 
‘Organic Touch Treatment’.

Annelies: “Deze bijzondere, re-
sultaatgerichte en effectieve be-
handeling hebben we in samen-
werking met de Green Touch 
Education gerealiseerd. De jury-
leden waren unaniem onder de 
indruk.”

Wat maakt deze behandeling
zo bijzonder?
Een gezonde huid realiseren met 
de ultieme kracht van de natuur, 
dat is de missie van het con-

cept. Door de puurheid, maar 
zeker ook door de zeer werkza-
me ingrediënten van Éminence
Organics, ondergaat de huid 
een transformatie. Terwijl de 
bijzondere massagetechnieken 
verhardingen en verklevingen 
opheffen en de energie weer la-
ten stromen, dringen de ingre-
diënten diep in de huid om hun 
werk te doen. Ontgiften, voe-
den, hydrateren, verbeteren van 
de doorbloeding en verwijderen 
van dode huidcellen door zachte 
fruitzuren. De diverse texturen 

en geuren zorgen onderwijl voor 
een intense beleving en welzijn. 
Niet te vergelijken met een tradi-
tionele schoonheidsbehandeling.

Éminence Organics is uitgegroeid 
tot een volwassen en gewaar-
deerd professioneel skin care 
merk in Nederland en België, 
en kan zich meten met de grote 

merken. Het van origine Hon-
gaarse groene merk opereert al 
vanaf de jaren negentig vanuit 
Vancouver en is daar veelvuldig 
award winnaar.

Paul en Annelies zijn trots op 
deze erkenning en bekroning in 
Nederland en samen met hun be-
trokken team bouwen ze verder 

aan de toekomst van hun han-
delsonderneming onder de naam 
A & P Nature Brands. Binnen-
kort wordt op dezelfde locatie 
een educatieruimte gerealiseerd, 
om het groeiende bedrijf op één 
plek te kunnen onderbrengen 
in het mooie Brabantse land en 
van waaruit ze zowel de consu-
ment als de beautyondernemer 
kunnen bedienen. Vol mooie 
toekomstplannen en aansluitend 
op de wensen van de consument 
van morgen. Voor ervaringen 
met resultaat.

Benieuwd naar de Organic Touch 
Treatment? Neem contact op 
met Annelies Medi Spa via 
0413-343674 of 
medispa@annelies-aarts.nl.

VORSTENBOSCH - De Dutch Beauty Award is de meest 
felbegeerde Beautyprijs van Nederland. Paul en Annelies 
startten een kleine vier jaar geleden met het importeren 
van Éminence Organics voor de Beauty Professional. Een 
mooi en logisch verlengstuk van Annelies Medi Spa, wat 
al een kleine dertig jaar bestaat.

HONDSTRAAT 10 | VORSTENBOSCH | [ T ] 0413 - 34 36 74 | [ E ] INFO@ANNELIES-AARTS.NL | [ I ] WWW.ANNELIES-AARTS.NL

from A to Beautiful

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

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

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

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

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

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

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

Hondstraat 10 - Vorstenbosch - 0413-34 36 74 - info@annelies-aarts.nl
www.annelies-aarts.nl

Een nieuw tijdperk van definitief 
ontharen is aangebroken. Met 
betere en snellere resultaten dan 
ooit. Voor nagenoeg alle huid- en 
haartypen. Nagenoeg pijnloos. 
Behandelen in de zomer, zelfs op 
een gebruinde huid. 

Deze advertentie is goed 

voor één gratis behandeling 

van de oksels

Soprano Ice
IJskoud de beste ontharingslaser van dit moment!Hondstraat 10, Vorstenbosch

0413-34 36 74
medispa@annelies-aarts.nl
www.annelies-aarts.nl

V.l.n.r.: Tine Lafaire, organisator Dutch Beauty Award, Annelies Aarts en 
Britt Aarts, offi cemanager van Éminence Nederland

Een gezonde 
huid realiseren 
met de ultieme 

kracht van
de natuur
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‘Nazomeren’
bij Wereldwinkel Nistelrode

Volop nieuwe artikelen in dé fairshop van Bernheze

Anke en Annie, de vaste inkoop-
sters van Wereldwinkel Nistelro-
de: “Mensen gaan langzaamaan 
weer wat meer tijd binnen door-
brengen. We hebben een nieuw 
assortiment interieurspullen in 
onze winkel om de uurtjes met 
vrienden en familie figuurlijk ge-
zellig aan te kleden, denk hier-
bij aan mooie plaids en matten 
voor aan de muur. Ook hebben 
we mooie manden gekocht die 
in elk interieur prachtig zullen 
staan. 
Daarnaast hebben we onlangs 
mooie ‘gold plated’ sieraden in-
gekocht; sieraden die zeker niet 
onderdoen voor gouden siera-
den, maar die een stuk goed-
koper zijn omdat er slechts een 
laagje goud over de basis is ge-
goten.”

EEN BEKEND GEZICHT
De vrijwilligers hebben na de co-
ronaperiode weer hun plek in de 
winkel ingenomen en hebben er 
sinds 14 september een nieuw 
gezicht bij. Fenne, student aan 
de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen, is namelijk begonnen 
als stagiaire. Bestuurslid Anja 
Fleischeuer: “Afgelopen jaar zijn 

we een nieuwe weg ingeslagen, 
samen met Bernheze Media. Het 
advies en de uitwerking op het 
gebied van marketing en com-
municatie leverden een mooie 
nieuwe huisstijl op. Wij bedan-
ken Bernheze Media voor het 

mooie resultaat.” Tijdens deze 
metamorfose van huisstijl en 
winkel werd al kennisgemaakt 
met Fenne die het gezicht werd 
van dé fairshop van Bernheze. 
Nu neemt ze een adviserende rol 
bij deze winkel op zich, op het 
gebied van marketing en com-
municatie.

Tenslotte doet Anja nogmaals 
een oproep aan mensen die de 
Wereldwinkel, haar missie en 
visie een warm hart toedragen. 
“We hebben echt meer mensen 
nodig, om onder andere de win-
kel te bemannen. Dus heb je zin 
om op vrijwillige basis je tijd te 
besteden in een mooie winkel en 
een gezellig team? Dan horen 
wij graag van je!”

Meer weten over 
Wereldwinkel Nistelrode? 
www.wereldwinkelnistelrode.nl

NISTELRODE – Wie een dezer dagen Wereldwinkel Nistelrode binnenstapt ontdekt weer mooie nieu-
we artikelen. In de recent verbouwde winkel aan het Raadhuisplein maken de vrijwilligers bij het rui-
me assortiment altijd plaats voor de thema-artikelen. De komende periode is het thema in de winkel 
‘nazomeren’ waarbij het accent ligt op ‘van gezellig buiten naar gezellig binnen’. Natuurlijk allemaal 
coronaproof.

COLUMN

VOOR- EN ACHTERNAAM: MARIJKE VAN DOOREN-JANSSENS
WOONPLAATS: HEESWIJK-DINTHER
FUNCTIE BIJ VLUCHTELINGENWERK: TAALCOACH

Hoe lang werk je al bij Vluchtelingenwerk? 
“Ik werd al sinds augustus 2016 bij VluchtelingenWerk.”

Waarom ben je begonnen? 
“Ik ben begonnen omdat er behoefte aan was, ik tijd ervoor had 
en ik het zinvol vind.”

Wat houdt je werk in, globaal in enkele zinnen. 
“Ik help met taal, door te praten en te laten praten over alle-
daagse dingen en daarbij de regels uit te leggen. Onbekende 
woorden leg ik met handen en voeten uit door deze uit te beel-
den of te tekenen.”

Wat vind je leuk aan het werk? 
“Ik vind het interessant om met mensen uit andere culturen te 
praten en ook meer over de Nederlandse taal na te denken.”

Wat vind je minder leuk aan het werk? 
“Eigenlijk helemaal niets.” 

Hoeveel tijd per week/maand ben je hiermee bezig? 
“Ik ben elke week anderhalf uur met één cliënte en een uur 
met een andere cliënte bezig. Plus de reistijd, van Dinther naar
Heesch en Nistelrode.”

Welke karaktereigenschappen zou iemand moeten hebben om 
deze functie te bekleden? 
“Je moet interesse hebben en daarnaast geduld. Ook dien je een 
normale ABN-taalbeheersing te hebben en natuurlijk moet je 
goed kunnen luisteren.”

Waarom zou iemand deze functie moet bekleden? 
“De meeste vluchtelingen spreken uitsluitend met mensen in 
hun eigen taal, zoals familie en lotgenoten. Het is belangrijk om 
met Nederlanders te praten en Nederlandse gewoonten en om-
gangsvormen te leren kennen.”

Wil je zelf nog iets kwijt? 
“Het zou veel beter zijn om de taal via werk of stage te leren, in 
combinatie met taalonderwijs. Er gaat veel talent verloren door 
de taal op de eerste plaats te stellen, vóór er sprake is van werk.”

Marijke

Vrijwilligers Vluchtelingenwerk 
Bernheze stellen zich voor

VluchtelingenWerk is altijd op zoek naar vrijwilligers, maatschappelijke 
begeleiders en taalmaatjes. Wil jij ook een steentje bijdragen?

Neem dan contact op met Marianka Finke, 0412-456909 of 
bernheze@vluchtelingenwerk.nl.

1. Jan Smolenaers vierde het jubileum van 50 jaar als...? 

2. Wat kun je bij Wereldwinkel in Nistelrode? 

3. Over welke ziekte, die haar moeder heeft, schrijft Marianne Jacobs? 

4. Van welke band heet het tweede album Next?

5. Welke lekkernij ontvingen gasten van de Zzonnebloem HDLV? 

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

Winnaar vorige week: 
Dennis van de Wijngaard

Het antwoord was:
RADIO

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,-
Bos bloemen 
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24 september 2020
Raadsvergadering
Online via www.bernheze.org

31 oktober 2020
Duurzame Huizen Route

7 november 2020
Duurzame Huizen Route

AGENDA

GEMEENTEBERICHTEN

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

We zijn op zoek naar:
- Medewerker veiligheid
Meer info en solliciteren op
www.werkeninnoordoost
brabant.nl

VACATURE

Op 17 maart 2021 zijn er Tweede 
Kamerverkiezingen. Wij zijn op 
zoek naar stembureauleden en 
tellers. Lijkt je dit leuk, meld je 
aan! 

Corona
Ook bij de verkiezingen in maart 
2021 houden wij rekening met 
de coronamaatregelen. Wij 
maken onder andere gebruik 
van gezichtsbescherming, weg- 
werphandschoenen, kuch-
schermen en handdesinfectie- 
middelen.

Aanmelden en vergoeding
Wij hebben juist nu extra mensen 
nodig! Wil je je opgeven? 
Doe dit dan vóór 1 november via:  
https://bernheze.mijnverkiezing.nl/
mijnverkiezing/auth/register.

Vervolgens krijg je een 
e-mail van Procura om je 
persoonsgegevens door te 
geven. Vul je rekeningnummer 
met IBAN in voor het uitbetalen 
van de vergoeding. 

Vergoeding
Stembureaulid: € 225,- 
(hele dag)
Teller: € 60,- (één avond)  

Nadat wij alle aanmeldingen 
hebben ontvangen, krijg je op 
tijd bericht of je wel of niet op 
een stembureau geplaatst kan 
worden.

Training
Wij vragen ieder lid of teller 
om een verplichte training te 
volgen. Het is belangrijk dat je 
op de hoogte bent van het hele 
verkiezingsproces.

Belangrijk
Vraag jezelf af of je gezond 
bent en niet tot een risicogroep 
behoort. Wij verwachten 
namelijk niet dat de corona dan 
over is. 

Vragen?
Heb je een vraag? Stuur dan een 
e-mail naar 
verkiezingen@bernheze.org.

UITNODIGING 
Ben jij tussen de 12 en 18 jaar oud?
Wij willen jouw mening horen

OPROEP
STEMBUREAULEDEN

Tweede kamer verkiezingen 17 maart 2021

Helaas zien we nog steeds dat 
PMD-zakken op het verkeerde 
moment aan de kroonringen 
worden gehangen. 

Het is niet de bedoeling om 
een zak buiten te zetten als de 
inzameling net is geweest of het 
nog dagen duurt tot de volgende 
inzameling. 

Dat is vervelend voor de buurt 
en degenen die dagen op de 
afvalzakken uitkijken. Bewaar de 
PMD-zakken de andere dagen 
van de week in uw huis, schuur 
of berging. Daarmee voorkomt 
u zwerfafval, ongedierte en 
overlast in uw buurt.

Is het een ophaaldag
voor PMD-afval? 
Hang dan uw PMD-afvalzakken 
op de ophaaldag voor 7.30 
uur aan een kroonring op een 
lantaarnpaal in de buurt van uw 
huis. Gebruik alleen de officiële 
PMD-afvalzakken. 

Ga ook voor een schone buurt

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Voornemen ambtshalve 
wijziging adresgegevens

Uit onderzoek is gebleken dat de 
volgende personen niet meer wo-
nen op het adres in de gemeente 
Bernheze waar zij volgens de Wet 
basisregistratie personen staan 
ingeschreven. Het onderzoek van 
de afdeling Burgerzaken leverde 
geen resultaat op. Het college 
van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Bernheze 
is van plan het bijhouden van 
hun persoonsgegevens ambts-
halve te beëindigen. Dit kan 

voor hen grote persoonlijke en/
of financiële gevolgen hebben. 
Het formele besluit tot uitschrij-
ving wordt gepubliceerd op de 
gemeentepagina’s in deze krant. 

- Exerescu, Bogdan Ştefan, 
geboortedatum: 10-07-1986

- Dimitrova, Vera 
Konstantinova, 
geboortedatum: 03-01-1982

- Givulescu, Iulian Eugen, 
geboortedatum: 08-06-1968

- Fîntînaru, Marius Costel, 
geboortedatum: 03-08-1983

- Boshamer, Benjamin Albert 

Johannes, geboortedatum: 
 28-11-1994
- Książek, Dominik Krzysztof, 

geboortedatum: 18-09-1995
- Ciacîru, Bogdan, 

geboortedatum: 16-12-1986
- Canhoto Pedras, Luis Miguel, 

geboortedatum: 02-10-1995

Heeft u informatie over de 
verblijfplaats van deze personen 
of heeft u vragen, neem dan 
contact op met het de afdeling 
Burgerzaken van de gemeente 
Bernheze via (0412) 45 88 88 of
gemeente@bernheze.org.

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

Op 24 september vindt 
er een raadsvergadering 
plaats in de raadzaal van het 
gemeentehuis. Vanwege de 
coronamaatregelen is publiek 
niet toegestaan. 
U kunt de vergaderingen wel 
live volgen via www.bernheze.
org of op een ander tijdstip 
terugkijken. De agenda en 
stukken vindt u op www.
bernheze.org.

Heeft u vragen of wilt u 
meespreken over een onderwerp 
dat op de agenda staat, neem 
dan contact op met de griffie via 
griffie@bernheze.org.

Op de agenda:
- Tennispark Loosbroek
- Renteloze lening vv HVCH
- Concept bod Regionale 

Energie Strategie (RES) 
Noordoost Brabant

- Nota reserves en 
voorzieningen 2020

- Herfinanciering 
leningenportefeuille over 
2020

- Vaststellen bestemmingsplan 
Laag-Beugt ong. (naast 3c), 
Heeswijk-Dinther

- Vaststellen bestemmingsplan 
Nieuwe Erven ong. (naast 
53), Heesch

- Vaststellen bestemmingsplan 
Uitbreiding huisartsenpraktijk 
Heilaren, Heilarensestraat 64,  
Heeswijk-Dinther

- Vaststellen bestemmingsplan 
Jonkerstraat 1, Heesch

- Vaststellen wijzigingsbesluit 
gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Brabant-
Noord

RAADSVERGADERING

Plastic verpakkingen, blik en 
drankkartons in dezelfde zak

Hang uw 
PMD-afvalzakken op 

de ophaaldag voor 7.30 
uur aan een kroonring



Woensdag 16 september 2020 15
  

GEMEENTEBERICHTEN

Openingstijden zie colofon

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

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken 
tijdens openingstijden op afspraak inzien 
in het gemeentehuis in Heesch en raad-
plegen 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 zienswijze 
indien bij het college van burgemeester 
en wethouders van Bernheze. Neem 
voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze contact op met de betreffende 
afdeling.

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

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit besluit 
beroep indienen bij de sector bestuurs-

recht van de rechtbank, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep 
heeft geen schorsende werking. Er zijn 
griffierechten verschuldigd.

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 
Het beroep heeft geen schorsende wer-
king. 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 voorlopige 
voorziening te treffen. Er zijn griffierech-
ten 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 de-
gene die reageert, een omschrijving van 
het onderwerp, de reden waarom u be-
zwaar/zienswijze/bedenking indient en 
uw handtekening.

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.

- Postolache, Vasile, 
 Geboren op: 13-04-1980
 Besluitdatum: 10-09-2020
- Rotariu, Dumitru, 
 Geboren op: 18-10-1974
 Besluitdatum: 10-09-2020
Procedures 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Met vragen kunt u contact 
opnemen met de afdeling 
Burgerzaken van de gemeente 
Bernheze, telefoon (0412) 45 88 
88 of gemeente@bernheze.org. 

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft een 
vergunning/ontheffing verleend 
aan:
- Stichting Anja voor Ghana 

voor het organiseren van 
een garagesale op 17 
oktober 2020 van 10.00 tot 
18.00 uur op terrein aan de 
overzijde van Mozartlaan 
39, Heesch. De Mozartlaan 
(vanaf de Franckstraat tot 
aan de Sweelinckstraat) is 
gedurende de snuffelmarkt 
afgesloten voor alle verkeer 
behalve voetgangers. De 
beschikkingen zijn verzonden 
op 14 september 2020.

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

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2018 is een melding 
gedaan door:
- Buurtvereniging ‘Onze Loop’ 

voor het organiseren van 
Hollandse Spelen van 13.00 
tot 19.00 uur op diverse 
locaties aan de Elzenseloop/
Eeuwelseloop, Heesch. 

 De toestemming is verzonden 
op 10 september 2020.

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

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 

aan de Heideweg, 5472 
LC kadestraal nr. F 105, in 
Loosbroek

- het verbreden van een uitweg 
aan de Wijststraat 21, 5384 
RA, in Heesch

- het maken van een 2de uitweg 
aan de Achterstraat, 5388 
TP kadestraal nr B 1839, in 
Nistelrode.

Deze meldingen zijn op 7 
september 2020 geaccepteerd 
en verzonden. 
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Verkeersbesluit

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft de volgende 
verkeersbesluiten genomen:
- Opheffen en instellen 

verkeersmaatregelen voor 
nieuwe inrichting van de 
traverse Heeswijk-Dinther.

- Tijdelijke afsluiting voor 
vrachtverkeer in de Balledonk 
e.o. Heeswijk-Dinther tijdens 
werkzaamheden Hoofdstraat.

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

Wet milieubeheer

Algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als 
bedoeld in artikel 8.40 van de 
Wet milieubeheer (melding 
Activiteitenbesluit) zijn
 ingekomen:
Heeswijk-Dinther
- Laverdonk 9a
 Veranderen rundveehouderij/

akkerbouwbedrijf
Procedures 1a en 6 zijn van 
toepassing.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Loosbroek
- Dorpsstraat 30
 Verbouw woning
 Datum ontvangst: 04-09-2020
Heeswijk-Dinther
- Donkeren Dijk 3
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening t.b.v. 
aanbouw woning(mantelzorg)

 Datum ontvangst: 10-09-2020
Nistelrode
- Grote Heide 12
 Handelen in strijd met 

regels ruimtelijke ordening 
(tijdelijk) t.b.v. realisatie 
verzamelgebouw

 Datum ontvangst: 10-09-2020
Procedures 1a en 6 zijn van 
toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevings-
vergunningen zijn verleend. 
Deze besluiten treden daags na 
verzending van het besluit in 
werking.
Heeswijk-Dinther
- Balledonk ong.sectie C nr.5853 

links naast nummer 42
 Oprichten woning
 Verzenddatum: 07-09-2020
- Kilsdonkseweg 3a
 Oprichten tuinkamer en 

handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening
 Verzenddatum: 04-09-2020
- Heilarensestraat 22
 Bouw garage met carport en 

handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

 Verzenddatum: 08-09-2020
- Nobisweg 24
 Van rechtswege verleende 

omgevingsvergunning voor 
het handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening 
t.b.v. vernieuwen woning en 
plaatsen tijdelijke woonunit

 Verzenddatum: 24-08-2020
- Hoofdstraat 100
 Van rechtswege verleende 

omgevingsvergunning voor 
bouw 2 appartementen 
(wijziging eerder verleende 
vergunning)

 Verzenddatum: 24-08-2020
- Baron van den Bogaerdelaan 7
 Realisatie opbouw aan 

achterzijde woning en 
handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

 Verzenddatum: 10-09-2020
Vorstenbosch
- Rietdijk 5
 Van rechtswege verleende 

omgevingsvergunning voor 
uitbreiden/verbouwen

 woonhuis
 Verzenddatum: 24-08-2020
- Dorpsrand 50
 Van rechtswege verleende 

omgevingsvergunning voor 
plaatsen hekwerk

 Verzenddatum: 01-09-2020
Heesch
- Vinkelsestraat sectie F 1174 

naast nr.40
 Bouw vrijstaand woonhuis
 Verzenddatum: 08-09-2020
- ’t Dorp 6
 Verbouw van aanbouw aan 

woning
 Verzenddatum: 10-09-2020
- Burgemeester van Hulstlaan 23
 Verbouw woning
 Verzenddatum: 10-09-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

De volgende omgevings-
vergunningen zijn verleend. 
Omdat deze besluiten leiden 
tot een onomkeerbare situatie, 
treden ze zes weken na 
verzending van het besluit in 
werking. 
Nistelrode
- Loosbroekseweg 31
 Kappen 2 witte Berken (dood) 
 Verzenddatum: 10-09-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Besluit Verdagen beslistermijn
Voor onderstaande omgevings-
vergunning is de beslistermijn 
verlengd met 6 weken. Dit 
besluit zal daags na verzending 
in werking treden.
Heesch
- Vosbergstraat 5
 Restaureren/verbouwen
 woonboerderij en handelen 

met gevolgen voor beschermde 
monumenten

 Verzenddatum: 08-09-2020
Heeswijk-Dinther
- Plein 1969 nr.11
 Bouw commerciele ruimte(s) en 

oprichten 13 appartementen
 Verzenddatum: 09-09-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

Besluit omgevingsvergunning 
genomen door de Omgevings-
dienst Brabant Noord:
Nistelrode
- Loosbroekseweg 48
 Wijzigen voorschrift op 

verleende omgevings-
vergunning d.d. 10-02-2014

Voor alle informatie kunt u 
contact opnemen met de 
Omgevingsdienst Brabant 
Noord.
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Een altijd brandende kaars 
en een eiland gevuld met liefde 

Het zachtste wordt geëerd
de natuur begeerd.

Als een rots in de branding en nog even te gaan
vestig ik hier, liever hier mijn bestaan
Ik voel me thuis bij jou
er is niets meer

Niets in het gezicht, dat zich vasthoudt
Ik ben hier, jij bent hier
een eiland gevuld met liefde

met materiaal voor een huis
het gefluister van instincten
zorgeloos, geen ruis

Een beet van een vrucht
verrijkt met heerlijkheid, een zoete adem blijft.

Ik kijk in de vergezichten
vogels willen eten 
en even zweven

boven de oceaan

dit kennende,

een hart gevuld
met liefde, euforie en levendigheid

De immense ruimte, die vrijheid.

Column Rebecca Latupeirissa 
gemeentedichter

dit kennende,

een hart gevuld
met liefde, euforie en levendigheid

De immense ruimte, die vrijheid.

De laatste jaren zijn ook verschil-
lende bouwprojecten gereali-
seerd (vaak kleinschalige projec-
ten van tien tot twaalf woningen) 
binnen een CPO-verband.

CPO is de afkorting van Col-
lectief Particulier Ondernemer-
schap. Een CPO is een collectief 
van personen/particulieren die 
in gezamenlijkheid voor zichzelf 
een huis willen bouwen. Zij vor-
men een stichting of vereniging 
waarvoor in een notariële akte 
statuten worden vastgelegd. In-

dien een geschikte bouwlocatie 
binnen het gemeentelijk struc-
tuurplan gevonden wordt met 
een bouwbestemming, neemt de 
CPO-stichting initiatieven voor 
een (kleinschalig) bouwproject 
en dient daarvoor een bouwaan-
vraag in bij de gemeente. De 
gewenste bouwlocatie kan in 
principe grondbezit zijn van de 
gemeente, maar ook van een 
particuliere eigenaar. Een van de 
voorwaarden is dat de uitvoering 
van het bouwproject onder des-
kundige leiding plaatsvindt.

Voordelen voor het bouwen in 
CPO-verband zijn: één architect, 
één notaris, één aannemer en de 
gezamenlijke inkoop van materi-
alen (bijvoorbeeld keukens, zon-
nepanelen, verwarmingsappara-
tuur, et cetera). 
In de gemeente Bernheze zijn de 
laatste jaren al diverse CPO-pro-
jecten gerealiseerd. Vooral me-
dioren, senioren, maar ook star-
ters passen in de doelgroep voor 
een CPO-project. D66 is grote 
voorstander van deze vorm van 
particuliere woningbouw. 

CPO-Projecten in Bernheze

Iedere inwoner van deze gemeente kan inzage hebben in de actuele struc-
tuurplannen van de gemeente Bernheze. Woningbouwcoöperaties en pro-
jectontwikkelaars kunnen bouwopdrachten verwerven of daarvoor plannen 
indienen, bestemd voor bouwlocaties met een bouwbestemming in het ge-
meentelijk structuurplan. Voor elk bouwplan stelt de gemeente haar voor-
waarden. Particulieren kunnen bouwplannen indienen in bijvoorbeeld pro-
jecten in het kader van Ruimte voor Ruimte. Ook op lokale bouwpercelen 
binnen grotere bouwprojecten kan individueel gebouwd worden. 

Ton Linders, D66 Bernheze

Onze gemeente mag ons als raad 
soms niet juist of volledig infor-
meren. Als u een misdrijf pleegt, 
verliest u wat mij betreft voor een 
deel uw recht op privacy. Maar 
nee hoor, de AVG beschermt u. 
In sommige gevallen had met 
meer openheid misschien zelfs 
een drama voorkomen kunnen 
worden, maar het krampachtig 
vasthouden aan de regeltjes lijkt 
belangrijker. 

Daarnaast horen we dagelijks in 
het nieuws dat er weer bij een 

groot bedrijf of overheidsinstan-
tie persoonlijke informatie is ge-
lekt, gestolen of gehackt. Er is 
één geluk: U kunt uw gegevens 
weer terugkopen op een of an-
dere louche marktplaats. Dat u 
dan weet wie de dader is doet er 
niet toe, deze heeft toch recht op 
zijn privacy... 
En wist u dat u bij ieder bedrijf 
kunt opvragen welke gegevens 
ze van u hebben opgeslagen? 
Deze informatie zijn ze zelfs ver-
plicht aan u te verstrekken. Maar 
één frauduleus mailtje naar een 

bedrijf onder uw naam en alles 
wordt netjes opgestuurd. 

En het is toch raar dat miljoenen 
kijkers een voetballer geblesseerd 
het veld zien verlaten, maar dat 
de club dan niet mag vertellen 
wat hij mankeert. 

Privacy is belangrijk en het is goed 
dat deze wettelijk beschermd 
wordt. Maar het wordt hoog 
tijd om eens zeer kritisch te kij-
ken naar de ongewenste neven-
effecten. 

Privacy

Privacy is een groot goed. Het wordt zelfs alsmaar belangrijker dat uw per-
soonlijke gegevens ook privé blijven. Denk bijvoorbeeld aan oplichting via 
internet of identiteitsfraude. Maar steeds vaker ook plaats ik kanttekeningen 
bij de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Mark van de Ven, raadslid VVD

De andere deelnemers, Oss en 
Bernheze, kunnen dan op con-
tractbasis diensten laten verrich-
ten. Dit is vooral ook het gevolg 
van het feit dat de gemeenten 
Uden en Landerd in het kader 
van de herindeling het voorne-
men hebben geuit om straks de 
naam ‘Maashorst’ te gaan hante-
ren. In Oss waren de rapen gaar. 
De gemeenteraad van Oss stuur-
de aan op een harde koers in de 
Maashorst en wil de geldkraan 
sluiten of beperken tot het eigen 
gebied Herperduin. Als Bernhe-
ze bezitten wij 8,29 procent van 
het gebied van de Maashorst, 
maar dragen al tientallen jaren 
een vierde van de totale kos-
ten. Immers, we deden als vier 
gemeenten in gelijke mate mee 

en dat kostte ons jaarlijks zo’n 
€ 200.000,-. Daarvoor hadden 
we dan wel ergens wisenten 
rondlopen die aan natuurlijk pro-
cesbeheer deden. De mens kan 
er dan niet meer zo vrij bewegen, 
maar dat is wel weer goed voor 
de natuur. 
Misschien moeten de politici in 
Bernheze zich ook eens goed be-
raden op onze positie binnen de 
Maashorst. Heeft het wel zin om 
bij te dragen aan een ambtelijk 
apparaat in een andere gemeen-
te? Wellicht moeten wij onze 
bijdragen ook beperken tot de 
kosten voor De Hooge Vorssel, 
Zevenbergen en Menzel.

Wat denkt u? Laat het ons we-
ten: info@lokaal.nu.

Samenwerking in 
de Maashorst ?

Is het gedaan met de regionale eensgezind-
heid? Het Brabants Dagblad kwam met de 
mededeling dat de Maashorst de eenheid 
definitief laat varen en in het nieuwe be-
sturingsmodel de gemeenten Uden en Lan-
derd (straks: gemeente Maashorst) de lead 
gaan nemen.

Frans van de Ven, raadslid Lokaal

Laat je inspireren door de nieuwste 
boeken tijdens Boek & Babbel

Nieuwe boeken
Uit het enorme aanbod boeken 
selecteert Désirée de titels die nu 
interessant zijn. 
Dat kunnen nieuwe boeken zijn, 
maar ook boeken die al wat ou-
der zijn maar goed passen bij de 
actualiteit. Tijdens Boek & Bab-
bel vertelt Désirée wat over de 
inhoud en waarom het boek de 
moeite waard is. Zo ben je weer 
helemaal op de hoogte!

Graag aanmelden
Je kunt gratis een bijeenkomst 
van Boek & Babbel bijwonen. 
Maar met de huidige corona-
maatregelen is het wel nodig dat 
je je van tevoren aanmeldt. 
Dat kan via 
(http://bit.ly/BoekBabbel).

De bijeenkomst op 24 septem-
ber in Heesch is in de foyer van 
CC De Pas. 

Op vrijdag 25 september is Boek 
& Babbel aan de leestafel in de 
bibliotheek in Heeswijk-Dinther.

BERNHEZE - Boek & Babbel begint weer. Laat je bijpraten over de nieuwste boeken door bibliothecaris 
Désirée de Rooij. Boek & Babbel vindt donderdag 24 september om 14.45 uur plaats in Heesch en vrij-
dag 25 september om 11.00 uur in de bieb in Heeswijk-Dinther. 
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“De partners staan nog steeds 
voor een gezamenlijke dooront-
wikkeling van de Maashorst. De 
vier gemeenten hebben in deze 
nieuwe fase echter ambities 
met andere accenten. En ook 
de mate waarin de Maashorst 
van strategisch belang is voor de 
partners verschilt”, legt Franko 
van Lankvelt, wethouder van de 
gemeente Uden én voorzitter 
van het Bestuurlijk Regieteam 
(BRT), uit. 

Samenhang gewaarborgd 
Team De Maashorst, dat voor 
alle partners werkzaamheden 
blijft uitvoeren, wordt in de 

nieuwe besturing opgenomen 
als een programmateam binnen 
de nieuwe gemeente Maashorst. 
Het blijft ook dan de coördine-
rende spin in het web voor het 
gehele Maashorstgebied, zodat 
de samenhang als één natuurge-
bied gewaarborgd blijft. 
Na de ontwikkeling van het ge-
bied met een gezamenlijk belang 
is nu een fase aangebroken waar 
elke partner zijn eigen accenten 
kan leggen, mét ruimte voor 
maatwerk. De vier gemeen-
teraden moeten in de komende 
maanden eerst nog hun besluit 
nemen over de nieuwe bestuurs-
vorm.

INFORMATIE VOOR DE KERNEN

Nieuwe vorm van samenwerking 
natuurgebied de Maashorst 

Een zebrapad
Het is wel een hele strijd ge-
weest. Als verkeersouder van ba-
sisschool De Kiem was ik, samen 
met Carlijn Spanjers, vanaf het 
allereerste begin erbij geweest. 
In januari 2020 maakten de kin-
deren van De Kiem spandoeken. 
Niemand van de ouders had enig 
idee dat het zo lang zou gaan du-
ren. Want veiligheid rond school, 
dat wil toch iedereen?

Na een leuk bezoek met de kin-

deren aan het gemeentehuis was 
ook de wethouder meteen en-
thousiast. Maar... daarmee was 
de zaak nog niet beklonken. 
Deskundigen kwamen met ‘mo-
derne’ verkeersinzichten en daar 
zou het zebrapad niet in passen. 
De verkeersouders snapten er 
niets van.

Politiek
Sinds december ben ik commis-
sielid van de SP en wat heb ik 
daar veel aan gehad in deze peri-

ode. Want toen het moeilijk werd 
voor het zebrapad, steunden mijn 
politieke vrienden me. Ze legden 
me uit hoe een gemeente werkt 
en wat de verkeersouders kon-
den doen. En dat we vol moesten 
houden. Maar dat hadden we op 
de Kiem toch al afgesproken: op-
geven doen we niet!

Kom gerust eens kijken als het 
zebrapad straks bij De Kiem ligt. 
En bedenk dan ook: samen sta je 
sterk!

Zebrapad bij basisschool
De Kiem komt er toch

Heeft u het ook gelezen? Er komt nu echt een zebrapad bij De Kiem. De 
hele school is er superblij mee: De kinderen, de juffen en de ouders. En op 
Facebook kon iedereen zien dat heel veel Heeschenaren blij waren voor de 
Kiem, en zeker ook voor de initiatiefnemers. 

Mandy Jansen, SP Bernheze

Sinds 1991 heeft Nistelrode een 
exclusieve golfclub. Golf is steeds 
minder een elitesport, maar in 
Nistelrode is het voorbehouden 
aan leden van de businessclub. 
Een beperkt aantal ‘gewone’ 
Bernhezenaren mocht ook lid 
worden. Destijds een voorwaar-
de van de gemeenteraad. Net als 
de voorwaarde dat het wandel-
pad over de golfbaan openbaar 
moest blijven. 

Inmiddels is het clubhuis een ho-
tel met suites en zijn er achttien 
in plaats van negen holes. De na-

tuurcompensatie voor de uitbrei-
ding is deels uitgevoerd en deels 
afgekocht. Maar dit is kennelijk 
nog niet genoeg. De holes zijn te 
gemakkelijk en moeten groter. 

Bij dit nieuwe plan is er geen 
plaats meer voor wandelaars. 
Het eeuwenoude pad wordt on-
derdeel van de club en de wan-
delaars moeten er omheen. 
Het benodigde bos voor vergro-
ting wordt gekocht van de ge-
meente, dus daar kun je ook niet 
meer heen. Natuurcompensatie? 
Nee, gewoon cash! Dat klinkt als 

afkopen van verantwoordelijk-
heid. 

Progressief Bernheze vindt de 
golfbaan in zijn huidige vorm 
groot genoeg. Wij willen niet nog 
meer waardevolle natuur verlo-
ren laten gaan ten behoeve van 
de golfclub. Het wordt tijd dat de 
gemeente Bernheze het natuur-
belang gaat verkiezen boven het 
economisch belang van een en-
keling. De golfclub heeft ruimte 
genoeg. Laten we nu ook de na-
tuur, en de mensen die daarvan 
genieten, de ruimte gunnen.

Wie betaalt, bepaalt?

In Nederland leven we in een democratie. De meerderheid van stemmen leidt 
tot een besluit. Daarbij moet rekening worden gehouden met de minderheid. 
Maar af en toe bekruipt ons het gevoel dat niet de meerderheid, maar het 
geld bepaalt wat er gebeurt.

Bellinda van den Helm, commissielid Progressief Bernheze 

Bernheze verenigt

Maar de vereniging staat onder 
druk. Verenigingen staan voor 
uitdagingen om leden te be-
houden of om voldoende vrij-
willigers te vinden, om genoeg 
inkomsten te werven en een toe-
komstbestendige accommodatie 
te realiseren. Doordat het ver-
enigingsleven de afgelopen tijd 
tot stilstand kwam, hadden veel 
verenigingen het nog zwaarder. 
Gelukkig komt het verenigings-
leven weer langzaam op gang. 
Maar dat betekent niet dat de 
uitdagingen verdwijnen! 

Het CDA Bernheze hecht een 

grote waarde aan de vereni-
gingen in Bernheze. We staan 
graag voor ze klaar om samen 
de uitdagingen aan te gaan. Na 
een rondgang langs de sport-
clubs bleek dat HVCH wat hulp 
nodig heeft, dat gebeurt nu via 
een voorschot op de subsidie om 
een forse stijging van contributie 
te voorkomen. We spreken ons 
uit voor een toekomstbestendi-
ge accommodatie voor Scouting 
Heesch.

Ook Sport in Loosbroek wil zich 
gezamenlijk verenigen: voor 
voetbal, korfbal en tennis. Daar 

nemen we als gemeenteraad 
binnenkort een besluit over. Wat 
het CDA Bernheze betreft blijven 
we ons in Bernheze verenigen.

Nederland is een verenigingsland. Bijna 80 procent van onze inwo-
ners is lid van een vereniging. In bijna elke familie is iemand lid van 
een vereniging. Verenigingen brengen mensen bij elkaar en zorgen 
voor ontspanning. We kunnen er samen sporten, acteren, muziek 
of kunst maken. Ook ontmoeten we er elkaar en maken er vrienden 
voor het leven. Kortom: verenigingen zijn onmisbaar! 

Ruud Leeijen, raadslid CDA Bernheze

CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

Bellinda: ‘De golfclub heeft ruimte genoeg’

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

Nieuw: Minibieb De Vlinder-
tuin in Nistelrode
NISTELRODE - Nistelrode heeft er een mooie nieuwe minibieb bij! 
Minibieb De Vlindertuin is te vinden aan de Baansteen 27 in de wijk 
Zwarte Molen. Iedereen van groot tot klein is welkom om gratis boe-
ken te lenen en te ruilen, maar ook om buurtgenoten te ontmoeten.

Als je een boek mooi vindt, en 
het is geen zwerfboek, mag je 
het ook houden. Of doorgeven 
aan anderen via een andere mi-
ni-bieb bijvoorbeeld. Een boek of 
tijdschrift brengen mag uiteraard 
ook! En soms vind je ook ande-
re bijzondere dingen in de mini-
bieb, zoals een gelukssteen.

Dag van de Minibieb en opening
Zaterdag 19 september wordt 
de opening tijdens de Neder-
landse Dag van de Minibieb 

gevierd! Kom gerust langs om 
wat te drinken, boeken te lenen 
of rond te snuffelen. Boeken en 
tijdschriften zijn van harte wel-
kom! Ze kunnen ook in overleg 
opgehaald worden.

Kleurwedstrijd
Om er een echt feestje van te 
maken, is er ook een kleurwed-
strijd. Op de Facebookpagina of 
in de Minibieb vind je een mooie 
kleurplaat. Lever deze in bij de 
brievenbus bij de Minibieb en 
maak kans op een leuk prijsje.

Zwerfboekenstation
De Minibieb is ook een offici-
eel Kinderzwerfboekenstation. 
Je herkent zwerfboeken aan de 
sticker op de kaft. Op die sticker 
staat: Neem me mee! Je mag het 
gratis mee naar huis nemen en 
lezen. Als je het uit hebt, laat het 
dan weer zwerven. Dan kan een 
ander kind het ook lezen.

MAASHORST - De colleges van Burgemeester en Wethouders van 
de gemeenten Oss, Bernheze, Landerd en Uden hebben vorige week 
dinsdag ingestemd met een voorstel voor een nieuwe vorm van sa-
menwerking in de Maashorst. De gemeenten Landerd en Uden ne-
men daarbij de lead. Team De Maashorst is in deze opzet straks 
onderdeel van de ambtelijke organisatie van de nieuwe gemeente 
Maashorst. Met de andere partners worden dienstverleningsover-
eenkomsten gesloten.
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Tekst?
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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

AANGEBODEN

PEDICURE NISTELRODE
(Medisch)
Ook bij diabetes/reuma. 
Dorien Visser-Hanegraaf,
Vendelweg 6. 0412- 612118 
of via app 06-44612521.
www.pedicurenistelrode.nl

FRIETKRAAM VOOR 
UW EVENT OF FEEST 
Voor info/boekingen: 
0413-292911 of 06-25416954. 
Mario en Christa Bok.

MR. KADIR MED. 
Het lost al uw problemen wat 
betreft werk, relatie. etc. 
100% resultaat gegarandeerd
Telefoon: 06-33443042. 

ENGELS CONVERSATIELES
VERGROOT EN 
VERBETER JOUW 
SPREEKVAARDIGHEID EN 
WOORDENSCHAT.
De lessen zijn doeltreffend, 
laagdrempelig en interactief.
Voor meer informatie: 
Anita via 06-48881934.
 

TE HUUR

BEDRIJFSUNITS
IN NISTELRODE
50/100/150/170 en 250 m2

Voorzien van overhead deur en 
loopdeur. Terrein afgesloten met 
hekwerk en poort.
informatie 06-46111667 of kijk 
op www.bedrijfsunit.eu.

OPSLAGUNITS 
IN NISTELRODE
Afmeting 24/40 of 48 m2

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

TE KOOP

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.

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

500 GRAM HAMLAPPEN 
VOOR € 3,48. 
500 GRAM KIPHAASJES 
GEMARINEERD € 3.80
Geldig van 16 tot 26 september. 
Slagerij Bert van Dinther 
Heistraat 8, Oss.

. GEVRAAGD

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. 

LEGE TONERS
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode.
Steun hiermee het goede doel 
Hulphond.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.

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

OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES 
Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in Nistelrode.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.
Of Bunderstraat 1 in Heesch en 
steun hiermee het goede doel 
Stichting Opkikker.

. FELICITATIE

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

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782ee

le
n

Oplossing
vorige week:

Marijn Bongers 
uit Loosbroek

Winnaar:
Antoinette Wildenberg

kan de staatsloten 
ophalen bij 

Kantoorboekhandel 
Paperpoint

Easy

7 2 9 6

9 1 3 7

2 6 8 5

6 4 7

9 5 2 8 3 6

5 9 2

4 1 3 2

8 5 3 1

1 7 6 5

Puzzle #237921

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

wie
is deze Bernhezenaar?

OOGcontact

SUDOKU
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Een kick vanaf het begin tot het einde
NEXT PLEASE... 

Nadat hij enkele jaren zijn gitaar 
ongemoeid had gelaten, begon 
het uiteindelijk toch weer hevig 
te kriebelen bij Edwin Timmers. 
Jeuk die hij verhielp door zijn 
gitaar van stof te ontdoen, zijn 
stembanden te smeren en de tek-
sten en muziek die in zijn hoofd 
zaten op papier te smijten. Hij 
haalde er aansluitend een aantal 
muzikale vrienden bij die alle-
maal, net als genoemde, al een 
stevige portie muzikale bagage 
hadden. Daarmee ontstond in 
2013 Projectmanager. Een vier-
mansformatie die verder bestaat 
uit gitarist Peter van Hulten, bas-
sist/backing vocals Dirk Timmers 
en drummer/backing vocals Aart 
van den Berg. Van meet af aan 
speelden zij eigen werk. Omdat 
teksten en melodie van zijn hand 
komen, staat gitarist/leadzanger 
Edwin daarbij te boek als Project-
manager. “Maar”, zo benadrukt 
hij, “the finishing touch wordt er 
met elkaar aan gegeven. Het is 
echt een groepsproces.” 
“Edwin legt de fundering waar-
na we er tijdens repetities samen 
verder aan bouwen. Soms blijft 

het dichtbij de oorspronkelijke 
versie, maar het gebeurt ook dat 
er gaandeweg iets anders ont-
staat. Ook omdat we allemaal 
op onze eigen manier ons instru-
ment bespelen”, proberen de 
mannen uit te leggen. 

Covers spelen was nooit een op-
tie. “Eigen muziek maken is zo-
veel leuker. Dat geeft een kick 
vanaf het begin tot het einde. 

Je bedenkt iets en vervolgens ga 
je dat samen bijschaven en uit-
voeren. Voor ons geldt; Covers 
zijn confectie en eigen muziek is 
kunst. Het is soms lastiger over-
brengen aan publiek maar het is 
fantastisch als we zien dat men-
sen geboeid raken, genieten en 
uit hun plaat gaan”, zeggen de 
heren. Projectmanager speelt ga-
ragepop.
 De stijl verwijst naar de liedjes-
schrijverstraditie uit de vijftiger 
en zestiger jaren. The Zombies 

zijn een grote inspiratiebron.

Na een eerste album in 2016 was 
enkele maanden terug de release 
van ‘Next’. Dit tweede album, 
dat in eigen beheer uitgebracht is, 
kwam enkele maanden geleden 
uit. Corona zette een streep door 
een feestelijke lancering, live-op-
tredens en de repetitie. Laatst-
genoemde is inmiddels hervat en 
voor eerstgenoemde moet een 
goed moment afgewacht worden. 
Tandenknarsend, want oh, wat 

zouden ze iedereen graag live la-
ten horen wat ze in huis hebben. 

Tot het moment dat er groen 
licht komt, kan geluisterd wor-
den via Bandcamp en Spotify. 
De zilveren en grote vinylschijf 
is te verkrijgen bij platenzaak 
Wil’M aan de Hoofdstraat in  
Veghel, maar ook via 
zwartkalker@gmail.com. De heren 
lachen: “Mits we niet naar Gro-
ningen hoeven te rijden, brengen 
we het persoonlijk langs.”

HEESWIJK-DINTHER/VORSTENBOSCH – “Eigen muziek maken en 
voor publiek spelen geeft écht een kick. Vanaf het begin tot het ein-
de.” Dat beweren de heren van de vierkoppige formatie ‘Projectma-
nager’ niet alleen, maar weten het uit ervaring, want ze doen niet 
anders. Midden in coronatijd kwam hun tweede album Next uit. Het 
geplande muzikale feestje waarmee deze gelanceerd zou worden, 
kwam daarmee te vervallen. De repetities zijn inmiddels hervat en 
tandenknarsend wordt gehoopt op een snelle inhaalslag. 

Projectmanager weet hoe ze het publiek warm krijgen Tekst: Wendy van Lijssel Bron foto: Projectmanager

Van meet af 
aan speelde zij 

eigen werk

HEESCH - Heb je een mooie camera thuis, maar foto-
grafeer je nog op de automatische stand? 

Ben je niet van de online cursussen, maar leer je het 
liever in een les? Dan is een workshop bij mij misschien 
wel iets voor jou! Leer je camera instellen tijdens de 

basis workshop. Ken je de basis al en wil je graag iets meer verdiepen in de fotografie? 
Dan is macro of lange sluitertijden misschien wel iets voor je. 
Wil je reserveren, meer informatie of heb je interesse in een fotoshoot? 
Kijk dan eens op mijn website, www.marliesnederkoornfotografie.nl.

Altijd al meer uit je
camera willen halen?

Beatrixstraat 18 - Heesch - 06 12 50 96 68 - www.marliesnederkoornfotografie.nl
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Centrum Heesch als locatie 
voor leergang Detailhandel 
Noordoost-Brabant

Tijdens deze bijeenkomst spra-
ken drie sprekers, die ervaringen 
deelden van onder andere het 
centrum van Eindhoven, Fontys 
Hogescholen en een spreker 
over leefomgeving, waarbij een 
winkelgebied een fijne veilige 
omgeving moet uitstralen met 
beleving. 
Er volgen nog drie bijeenkom-
sten op andere schouwlocaties 
om een toekomstbestendig win-
kelcentrum te behouden in onze 
kernen van Bernheze.

De digitalisering (online aanko-
pen) bedreigt de winkelcentra 
waardoor er op termijn een gro-
tere kans op leegstand ontstaat. 
We houden er rekening mee dat 
de coronacrisis dit effect ver-
snelt. Om de centra vitaal en 
toekomstbestendig te houden, 
willen we beter kunnen inspe-
len op dit soort ontwikkelingen 

en nemen we in de tweede helft 
van 2020 tot begin 2021 deel 
aan de leergangen Detailhandel, 
georganiseerd door regio NOB 
en PNB.

Geconstateerd kan worden dat 
de verdiencapaciteit laag is. Er 
zijn teveel retailmeters, er is wei-
nig onderscheidend vermogen 
binnen de regio en het ontbreekt 
aan innovatiekracht. We kunnen 
ons de vraag stellen of we hier 
verandering in kunnen brengen. 
Zijn onze Centrumvisies nog wel 
actueel? Wat kunnen en moeten 
we misschien wel doen om ons 
centrum weer een kloppend hart 
te geven?

Om antwoord te kunnen vinden 
op deze vragen is er een Leer-
gang opgezet. Deze Leergang, 
die tot stand is gekomen door 
samenwerking tussen de regi-

onale werkgroep detailhandel 
en de provincie, bestaat uit een 
viertal masterclasses en een af-
sluitende bijeenkomst waarbij 
ook bestuurders worden uitge-
nodigd. De Leergang is bedoeld 
voor iedereen die te maken heeft 
met retail in de breedste zin: 
ambtenaren Economische Zaken 
en Ruimtelijke Ordering, project-
leiders en centrummanagers.

De Leergang reikt instrumenten 
aan zodat deelnemers de beno-
digde bagage hebben om in hun 
gemeente aan de slag te kunnen 
gaan met het centrum. Er wordt 
met name gericht op: met wie 
wil je wat, wie zijn de stakehol-
ders, hoe maak je het concreet 
en hoe bestendigen we de sa-
menwerking? Maar ook zullen 
we aanhaken bij de huidige situ-
atie die er is ontstaan vanwege 
het coronavirus.

HEESCH - Er is veel aan de hand in detailhandel-land. Afgelopen dinsdag kwamen daarom beleidsamb-
tenaren van de gemeenten Den Bosch, Meijerijstad, Bernheze, Heusden, Boxtel, Sint-Michielsgestel en 
de provincie Noordoost-Brabant in CC De Pas bijeen om in twee groepen een schouw te lopen door het 
centrum van Heesch. De deelnemers kregen opdrachten mee om tijdens deze schouw kritisch te kijken 
naar de rol van het Heesche winkelgebied.

Runstraat 5 - 5384 VH Heesch
0412-456502
info@verhoeven-montage.nl

www.verhoeven-montage.nl

PLAFONDSYSTEMEN

PLAFONDS VAN
TOPKWALITEIT

BERNHEZE BOUWT

Beleidsambtenaren kwamen in Heesch een schouw lopen Foto: Marcel van der Steen

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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DUURZAAM BOUWEN

Kies voor duurzame energie 
www.vanbakeleco.nl

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Haal de
zon in
 huis

De energieleverancier die we 
toen hadden gaf geen medewer-
king aan postcoderoosprojecten, 
waardoor we zijn overgestapt 
naar Beco l OM, de landelijke 
coöperatieve energieleverancier. 
Beco wordt ondersteund om zelf 
de klantenservice te doen, wat 
zeer prettig en duidelijk werkt. 

Als deelnemer ben je enerzijds 
investeerder in het project voor 
lokale energie opwekking en 
krijg je elk jaar je energiebelas-
ting verrekend, waarmee je jouw 
investering weer terugverdiend. 
Anderzijds heb je gewoon een 
energieleverancier waar je plaat-
selijke schone energie inkoopt. Je 
bent vrij in de keuze van energie-
leverancier, ook al verkopen we 

vanuit het project de stroom aan 
Beco l OM. Inmiddels heb ik een 
tweejarig contract uitgediend en 
om tot een eerlijk prijsvergelijk te 
kunnen komen heb ik ingeschre-
ven op een energieveiling. 

Daaruit bleek dat Beco l OM voor 
mijn afname nu nog iets duurder 
is dan de goedkoopste leveran-
cier. Dankzij de ondersteuning 
van Beco klantenservice werd me 
geadviseerd om met een variabel 
tarief het prijsverschil te over-
bruggen. 
Omdat Beco l OM geen win-
stoogmerk heeft en alleen maar 
100 procent schone energie le-
vert, kan het alleen maar goed-
koper worden nu de coöperatie 
groeit en de kosten door steeds 

meer deelnemers worden gedra-
gen. 

Aanstaande donderdag is er een 
digitale algemene ledenverga-
dering, waarbij er aansluitend 
een presentatie is van Marjan 
Minnesma. Marjan is directeur 
van Urgenda, een landelijke or-
ganisatie voor duurzaamheid en 
innovatie. 
Daarnaast is Marjan voorzitter 
van OM | nieuwe energie, de 
landelijke coöperatie waar BECO 
ook deel van uitmaakt. 
Op www.onsbeco.nl is de pre-
sentatie vanaf vrijdag terug te 
zien.

Eigen stroom van postcoderoosproject in Bernheze

Meer info of aanmelden op 
www.onsbeco.nl

BERNHEZE – Voor onze woning hebben we gekozen voor gasloos wonen. Dus veel stroom en geen 
aardgas nodig. Het aantal zonnepanelen dat we op ons dak kwijt zouden kunnen was te weinig. Beco 
meldde zich in het voorjaar van 2018 met de oproep aan deelnemers voor een postcoderoosproject. 

Nieuwe Erven 21    Heesch    T: 0412 45 61 98u       u

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Uw wensen

Uw thuis!

Nieuwe Erven 21 • Heesch • 06-53208815

DUURZAAMHEID
TIP

Graafsebaan 31 Heesch  06-2909 9005
onno@roconnect.nl www.roconnect.nl

Bouwplannen?  Bestemmingsplan nodig?  Planschade?

Hondstraat 3 - 5476 KT  Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl  - www.addonkers.nl

• Kozijnen   Deuren   Ramen

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking

Vinkelsestraat 22 - 5384 SG  Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

De stroom 
uitzetten wanneer 

je het niet 
nodig hebt

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

Al sinds 1973 het vertrouwde adres voor het vakkundig 
plaatsen en leveren van tegels en natuursteen!

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther • tel. 0413-291249 • fax 0413-293952

Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther 
tel. 0413-291249

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl

Al sinds 1973 het vertrouwde adres 
voor het vakkundig plaatsen en leveren 

van tegels en natuursteen!

Breng eens een bezoek aan onze showroom
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John F. Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch
0412-486277 - info@erveza.nl  - www.erveza.nl

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

BERNHEZE BOUWT
Hoe kom ik als 
koper of huur-
der aan een 
energielabel?

Als je een woning koopt, krijg 
je van de huidige eigenaar 
een energielabel. Huiseige-
naren zijn verplicht het ener-
gielabel te geven. Ga je een 
woning huren? Dan ontvang 
je van de verhuurder een ko-
pie van het energielabel.

Je gaat een huis kopen
Als koper van een woning 
ontvang je het definitieve 
energielabel van de huidige 
eigenaar. Dit gebeurt uiterlijk 
bij de officiële overdracht (bij 
de notaris).

Je bent een nieuwe huurder
Als nieuwe huurder ontvang 
je een kopie van een definitief 
energielabel als je het huur-
contract gaat ondertekenen.

Je bent een bestaande huurder
Ben je een bestaande huur-
der? Alleen als je contract na 
1 januari 2008 is ingegaan 
moet de verhuurder jou een 
energielabel geven.

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENn Kozijnen
n Ramen
n Deuren
 Schuifpuien
n Vouwwanden

www.hansvandervelden 
aannemersbedrijf.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

Kerkstraat 26a - Vorstenbosch
06-53899928

info@vanzogelbouwbedrijf.nl
www.vanzoggelbouwbedrijf.nl
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Heideweg 4
5472 LC Loosbroek

T +31 (0)413 291747
E info@rw-groep.nl

WWW.RW-GROEP.NL

■	BETONBOREN EN ZAGEN
■	 RENOVATIE SLOOPWERK

Ontzorgen:

Uw waardering,

onze motivatie

GROEP BV

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

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord
T 0413 - 27 01 10 

E info@vanschijndeltegels.nl
 www.vanschijndeltegels.nl Regelmatig te zien bij RTL 4

PIETBOON by 
DOUGLAS
& JONES

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

Bedrijvenweg 16
5388 PN Nistelrode

0412 612594

Project De Libel in Nistelrode 

Sinds de zomervakantie gaat 
het hard. Binnen een week was 
het al een heel ander gezicht.  
29 Augustus kwam er een kraan, 
die het zwaardere hefwerk klaar-
maakte, zodat vrijdag 4 septem-
ber de vloer van de eerste verdie-
ping gelegd kon worden en ook 
daarop zien we de eerste muren 
alweer verschijnen.

Stichting Woongroep De Libel 
heeft zich ten doel gesteld men-
sen met een verstandelijke be-
perking een veilige omgeving 
aan te bieden, waar warmte en 
gezelligheid ervaren kunnen wor-
den. Wonen in een kleinschalige 
woonvorm biedt de mogelijkheid 
om privacy, zelfstandigheid en 
keuzevrijheid gestalte te geven. 
De verschillende bedrijven die 
hier met professionaliteit hun 

werk doen, zijn ook met die kijk 
op het gebouw bezig. 

Een veilig huis! Dat is waar  
Constructiebureau C.A.M. 
Vermeij om de hoek kwam kij-
ken. Een adviesbureau op het 
gebied van bouwkundige con-
structies dat al 30 jaar adviseert 
over uiteenlopende gebieden; 
met brede ervaring in zowel 
praktische als kostenbewuste 
ontwerpen. Ze werken door heel 
Nederland, maar het is erg leuk 
ook in de regio mooie projecten 
te doen; zoals dus nu De Libel 
waarvoor dit constructiebureau 
de bouwkundige constructiebe-

rekeningen en -tekeningen heeft 
verzorgd. “Zowel de architect 
als de aannemer zijn voor ons 
geen onbekenden, wij hebben al 
meerdere werken met hen uitge-
voerd.”

Gé-Dé Keukens is een klein 
familiebedrijf dat al ruim 30 jaar 
een vertrouwd adres is voor alles 
op het gebied van keukens. On-
der het motto ‘Kwaliteitkeukens 
voor betaalbare prijzen’ zorgt 
Geert Duffhues bij De Libel voor 
het kookgenot door een keuken 
die voorzien is van alle gemak-
ken. ‘Elke dag samen koken’ gaat 
bij dit project in een prachtige, 
grote leefkeuken plaatsvinden. 

Ook heeft Gé-Dé keukens nog 
kleine keukentjes geplaatst, voor 
op de kamers van de bewoners. 

Sanidrõme van Lieshout, een 
mooi bedrijf uit Veghel, verzorgt 
voor dit project alle loodgieters-
werkzaamheden, zoals de wa-
terleiding, centrale verwarming/
lage temperatuurverwarming 
(vloerverwarming), de aircondi-
tioning, het zinkwerk en al het 
sanitair. 
Een fijne leefomgeving, comfor-
tabel en duurzaam, waarbij het 
sanitair zal zorgen voor woonge-
not, door het sfeervolle moderne 
sanitair dat in het gebouw ge-
monteerd wordt. 

Van Bakel Elektro ontwierp 
de installatie en tekende voor de 
engineering en projectbegelei-
ding. Ook nam zij de complete 
elektra installatie, duurzame ver-
lichtingsinstallatie, het installeren 
van zonnepanelen, datainstallatie 
en brandmeldinstallatie op zich. 

Door de realisatie van dit woon-
project, waarbij jongeren met 
een verstandelijke beperking de 
kans wordt geboden om echt 
onderdeel uit te maken van een 
lokale gemeenschap, wordt vol-
gens de stichting 100 procent 
voldaan aan de politieke wens 
om een ‘inclusieve’ samenleving 
te creëren. 
Waarbij iedereen, ook mensen 
met een beperking, volwaardig 
deel aan kan nemen.

NISTELRODE - Wie met enige regelmaat over de doorgaande weg door Nistelrode 
rijdt, loopt of fietst ziet dat er weer flink gewerkt wordt aan het voormalige pand 
van kapsalon Koppig aan Laar 25. De contouren beginnen nu echt zichtbaar te 
worden en de bouw vordert gestaag. De werklui zijn nu op de eerste verdieping 
aangekomen.

Stichting Woon- en Zorggroep De Libel - Laar 25 - Nistelrode - www.stichtingwoongroepdelibel.nl

Heeswijkseweg 7, Heeswijk
0413-291 391
www.dijkhoff.nl

De oude Ros, Nistelrode
0412-612 231
www.gedekeukens.nl

De Amert 98, Veghel
0413-344 043
www.sanidrome.nl/
van-lieshout-veghel

Cereslaan 16, Heesch
0412-454 394
www.vanbakelelektro.nl

De Morgenstond 11, 
Heeswijk-Dinther, 0413-291 921
www.vanaarlesbouw.nl

Vluchtoord 18, Uden
0413-337 933
www.camvermeij.nl

Heescheweg 8, Nistelrode
0412-611 298
www.bevers-bouwmaterialen.nl

Bouwen zonder zorgen

verbouwen - nieuwbouw - renovatie onderhoud - bouwkundig tekenen

Van Aarle’s Bouwbedrijf
De Morgenstond 11, Heeswijk Dinther 

Tel (0413) 29 19 21, info@vanaarlesbouw.nl www.vanaarlesbouw.nl

www.vanbakelelektro.nl

Cereslaan 16 - 5384 VT Heesch - info@vanbakelelektro.nl
www.vanbakelektro.nl

Een veilige omgeving, met 
warmte en gezelligheid
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Ondertussen zijn enkele ouders 
al heel hard aan het werk om 
nieuwe danskostuums te maken 
voor het komende seizoen. Om 
de kosten hiervan een beetje te-
rug te kunnen verdienen, wordt 
er nu deelgenomen aan twee ac-
ties: De Grote Clubactie en Ra-
bobank ClubSupport 2020.

De leden van Dance Team Nis-

telrode zullen vanaf aanstaande 
zaterdag langskomen met de 
vraag om hen te steunen door 
een Grote Club Actie-lot te ko-
pen. Met een speciale QR code 
zal ook dit veilig kunnen plaats-
vinden volgens de coronaregels 
en hoeft er niks geschreven of 
betaald te worden aan de deur!

De actie van de Rabobank gaat 

begin oktober van start. Belang-
rijk is om nu al lid te worden als 
je een rekening hebt bij de Rabo-
bank. Mensen die lid zijn, kun-
nen dan straks hun stem uitbren-
gen op hun favoriete club.

Natuurlijk zou Dance Team Nis-
telrode het heel fijn vinden als ie-
dereen haar met deze acties wil 
steunen. Bij voorbaat dank!

Dance Team Nistelrode in coronatijd

NISTELRODE - De leden van Dance Team Nistelrode zijn weer heel hard aan het trainen in hun mooie 
zaal op het sportpark van Prinses Irene. Gelukkig kreeg Dance Team Nistelrode toestemming van het 
bestuur van Prinses Irene om tijdens de lockdown te mogen trainen op het kunstgras van de korfbalclub; 
recht voor de deur van de danszaal van Dance Team Nistelrode. Op grote zeilen zijn daar toch, in de 
buitenlucht, alle trainingen doorgegaan.

WHV wint van Maaskantse Boys
MAREN-KESSEL/LOOSBROEK - 
In de derde bekerwedstrijd van 
het seizoen heeft WHV eindelijk 
laten zien dat het kan winnen. 
In Maren-Kessel tegen de plaat-
selijke Maaskantse Boys waren 
de bezoekers na een moeilijk 
begin, waarin te slap werd be-
gonnen, de betere ploeg. 

Na 15 minuten kropen de man-
nen van Bas van Engelen uit hun 
schulp en begon men beter te 
voetballen. Ze kregen enkele 
goede kansen, maar Yorick van 
de Rakt scoorde nét niet. Die-
zelfde Yorick van de Rakt ging 
in de 21ste minuut goed door 
over links en gaf de bal op een 
presenteerblaadje aan Roel Lu-
nenburg die de 0-1 scoorde. 
Hierna zakte het niveau van de 
wedstrijd weer. WHV was en 
bleef de betere ploeg, maar men 
vergat te scoren. Rust 0-1.

Na rust hetzelfde spelbeeld, een 
beter WHV wat vergat de wed-
strijd te beslissen, want de spe-
lers kregen meerdere kansen. 
Gelukkig was het veldspel dui-
delijk beter dan in de eerste helft 
en men liet de Maaskantse Boys 
niet in hun spel komen. In de 
75ste minuut was het een corner 
van Kay van Erp die de wedstrijd 
besliste. Hij gaf hem scherp voor 
en Roel Lunenburg liet de keeper 

kansloos; 0-2. Hierna was het 
verzet van de thuisploeg gebro-
ken en WHV kreeg nog enkele 
opgelegde kansen om de score 
te verhogen maar helaas stond 
het vizier niet op scherp. 

De tweede helft liet zien dat er 
wel degelijk voetbal in de ploeg 
zit en dat laten de jongens hope-
lijk de komende weken ook zien 
als de competitie begint.

voetbal

HEESCH/NISTELRODE - De eer-
ste danspasjes, het ontdekken 
van ritmes en ongeremde bewe-
gingsvrijheid: Dansles biedt de 
perfecte ontdekkingsomgeving 
voor kleuters! 

Onze nieuwe doch ervaren docen-
te in Nistelrode is terug van weg-
geweest: Yvonne Cornelis heeft 
jaren in Nistelrode lesgegeven. 
Sinds de aanvang van dit danssei-
zoen is zij terug in de studio in Nis-
telrode voor de lessen Kleuterdans 
en klassiek ballet op woensdag-
middag. Yvonne: “Ik vind het fan-
tastisch om terug te zijn op de plek 
waar het ooit allemaal begon!” In 
haar lessen besteedt ze veel aan-
dacht aan techniek, fantasie en 

persoonlijke ontwikkeling, maar 
natuurlijk staat dansplezier voor-
op. De lessen kleuterdans worden 
gegeven in Heesch (woensdag-
middag vanaf 14.30 uur) en Nis-
telrode (woensdagmiddag vanaf 
15.45 uur). Onze danseresjes in 
Nistelrode zoeken nog nieuwe 
groepsgenootjes, dus kom vooral 
een keertje kijken! 

Meer informatie en ons volledige 
rooster is te vinden op 
www.dansstudiovanderstappen.nl.
Volg ons ook op social media 
(@dansstudiovanderstappen)
voor de laatste nieuwtjes!

Kleuterdans bij Dansstudio 
van der Stappen: dans je mee?

Yvonne Cornelis
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Wat houdt deze nieuwe in-
stroomgroep in:
- een keer in de week trainen op 

dinsdag van 16.45 tot 17.45 
uur

- leuke korte dansjes leren
- op de mat acrobatiek oefenen
- geen deelname aan toernooi-

en 
- af en toe een optreden
- de contributie is € 15,- per 

maand (betaling per kwartaal)
- het lidmaatschap is per maand 

opzegbaar.

De eerste proefles is op dinsdag 
6 oktober en zal plaatsvinden 
in de danszaal van Dance Team 
Nistelrode, op de bovenverdie-
ping van het clubgebouw van 
Prinses Irene aan Loo 8 in Nistel-
rode. De deur gaat tien minuten 
voor aanvang van de training 
open. Doe je sportkleren aan en 
neem je gym- of turnschoenen 
mee!

Bij voldoende aanmeldingen na 
de eerste proefles zal er met een 
nieuwe instroomgroep gestart 
worden. Vervolgens is er elke 
eerste dinsdag van de maand de 
mogelijkheid voor nieuwe kinde-

ren om in te kunnen stromen (na 
een gratis proefles).

Dus doe samen met je vriend-
jes/vriendinnetjes op 6 oktober 
lekker mee met de eerste gratis 
proefles!

Kijk voor meer informatie over 
Dance Team Nistelrode op 
www.danceteamnistelrode.nl.

Nieuwe instroomgroep
Dance Team Nistelrode
BERNHEZE - De kijklessen van Dance Team Nistelrode, die in mei 
en juni hebben plaatsgevonden, zijn helaas niet zo verlopen zoals 
ze graag gewild hadden. Buiten trainen op stukken zeil is voor jon-
ge kinderen toch veel minder leuk dan in een mooie danszaal met 
een spiegelwand. Hoewel het dansseizoen al begonnen is, wil de 
vereniging alsnog gaan starten met een nieuwe instroomgroep voor 
jongens en meisjes van 4 tot en met 8 jaar.

BERNHEZE SPORTIEF

De benjamin van het team, 
Raymund Swertz, had het zeer 
zwaar in de beginfase van de 
wedstrijd. Enkele gelukstreffers 
van tegenstander De Jager zorg-
den ervoor dat een achterstand 
werd opgelopen. 
Het tij keerde echter toen 
Raymund kort na elkaar een 
serie van negen en daarna acht 
caramboles produceerde. De 
tegenstander lag op de rug en 
Raymund won met 40 tegen 37 
zijn eerste partij voor SIS schoon-
maak.

Raimond Burgman en tegenstan-
der Huub Wilkowski maakten 

er een zeer verdedigende partij 
van, gezien het aantal beurten 
van 40 en een gemiddelde van 
één. Burgman won de moeizame 
wedstrijd met 40 tegen 33.

Jean van Erp uit Hees-
wijk-Dinther, de tweede man in 
het team, speelde een prachtige 
partij tegen Jack van Peer. Met 
enkele mooie series wist hij op 
het eind 40 caramboles te halen 

in 20 beurten. Een gemiddelde 
van twee. Dan de kopman, Eddy 
Merckx, uit België. In het begin 
van de partij tegen Dave Chris-
tiani, ook al een bekende in de 
biljartsport, was het aftasten. 

Na een foutje van Christiani be-
gon Merckx aan een serie die 
maar niet wilde stoppen. Toen 
Merckx moest gaan zitten stond 
de teller van de serie op maar 
liefst 21, ongekend! In de beurt 
daarna maakte Merckx het uit 
met nog een serie van zeven. Hij 
produceerde 40 caramboles in 
vijftien beurten, een gemiddelde 
van 2.666.

Biljartteam SIS schoonmaak 
voortvarend van start

BOXTEL/HEESWIJK-DINTHER - De eerste wedstrijd, in Boxtel tegen ’t Ivoor, was afgelopen zondag een 
groot succes. Het team startte met vier winstpartijen wat niet zonder slag of stoot ging.

biljarten

‘Jean van Erp speelde 
een prachtige partij 
tegen Jack van Peer’
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DE OPLOSSING

Er zijn door de senioren op elk 
niveau veel mooie wedstrijden 
gespeeld. Na de spannende fi-
naledag op zondag 6 september, 
mag Fen van Nistelrooy zich we-
derom clubkampioen bij de da-
mes noemen. 

Titelverdediger Dennis van den 
Heuvel speelde een zenuwslo-
pende partij, maar was na drie 
sets de winnaar, waarbij hij voor 
het tweede jaar op rij de club-
kampioen bij de heren is.

De organisatie kijkt terug op een 
geslaagd en gezellig toernooi, 
feliciteert alle winnaars en be-
dankt de deelnemers, sponsoren 
en toeschouwers voor een ge-
weldig toernooi. Foto’s van de 
finalisten en alle wedstrijduitsla-
gen van andere wedstrijden die 

gespeeld zijn, kunnen terugge-
vonden worden op: 
www.toernooi.nl/tournaments
zoekterm Telro.

Titelverdedigers Fen en Dennis 
opnieuw clubkampioen TC Telro
NISTELRODE - Van 26 augustus tot en met 6 september werden de 
clubkampioenschappen 2020 bij TC Telro georganiseerd. Er waren 
maar liefst 183 inschrijvingen, waarvan er 28 leden uit de Zomer-
challenge zich hadden ingeschreven. Ondanks dat er wat aanpas-
singen gedaan moesten worden in verband met corona, wisten ook 
toeschouwers het tennispark goed te vinden en konden deelnemers 
na afloop van de wedstrijd toch genieten van een lekker hapje en 
drankje. Gezelligheid en sportiviteit stonden centraal tijdens de 
clubkampioenschappen.

tennis

Leeftijd is niet van belang en 
badmintonervaring is niet nood-
zakelijk, er wordt voor de fun 
gespeeld. 
De kosten zijn € 2,50 per keer 
dat je komt. Kom je niet? Dan 
betaal je ook niet. 

Op de dinsdag zijn er nog één of 
twee plekken vrij en op vrijdag 
nog drie of vier plekken. Bei-
de dagen komen mag uiteraard 
ook.

Heb je interesse? Stuur dan een 
app of bel naar 06-53202787. 
Je kunt ook mailen: 
theo@zinineenfeestje.nl.

Sportievelingen gezocht
om te badmintonnen
NISTELRODE - Wie wil er één of twee keer per week mee badmin-
tonnen in sporthal de Overbeek? Elke dinsdag wordt er van 14.30 
tot 16.00 uur gespeeld, elke vrijdag van 13.30 tot 15.00 uur.

Altior goed op dreef

Hier volgen de uitslagen:

Altior 3 - KVC 3: 6-4
BMC 2 - Altior 4: 8-10
Tovido 2 - Altior 5: 4-9
Flamingo’s/Nijnsel MW1 - Altior 
MW1: 4-7
DSV A1 - Altior A1: 3-10
Swift B1 - Altior B1: 4-6

Celeritas/Avanti B1 - Altior B2: 
10-2
Altior B3 - Be Quick B3: 10-1
Altior C1 - Corridor C2: 7-3
Altior C2 - NDZW C1: 6-2
Altior D1 - De Korfrakkers D2: 
21-2
Altior D2 - Flamingo’s D1: 9-0
Altior E1 - Corridor E1: 1-6

Odisco E1 - Altior E2: 4-1
Celeritas F1 - Altior F1: 5-7
Altior F2 - DAW Schaijk F1: 2-7
Be Quick R1 - Altior R1: 4 -6.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Beste badmintonvrienden bekend

Dat gebeurde volop. Zo’n twin-
tig duo’s kwamen op de vrijdag-
avond, vaste speelavond van de 
de badmintonvereniging, naar 
sporthal ‘t Vijfeiken om deel te 
nemen aan het toernooi. Oude 
bekenden maar ook nieuwe ge-
zichten waagden zich fanatiek in 
de strijd. Na een avond vol span-
nende speelrondes mochten Sjin 
en Isa zich de winnaars van de 
avond noemen.

HEESCH - Afgelopen vrijdag organiseerde de Heesche Badminton Vereniging haar jaarlijkse vriendjes/
vriendinnetjestoernooi. Tijdens dit toernooi laten jeugdleden zien hoe leuk de snelste racketsport van 
Nederland kan zijn en hoe gezellig hun vereniging is. Ieder jeugdlid neemt een vriend of vriendin mee 
waarmee de hele avond een duo gevormd wordt in de strijd om de dagprijzen.

badminton

Korloo verliest eerste uitwedstijd 
VESSUM - Afgelopen zondag 
stond de eerste uitwedstrijd van 
Korloo 1 op het programma, te-
gen Vessem/Winty 1. 

Na de eerste overwinning van 
vorige week hoopte Korloo op-
nieuw de winst te pakken. Het 
doel werd snel geopend door 
een afstandschot van Korloo. Na 
vele kansen bleven doelpunten 
uit en was het Vessem dat de 
1-1 maakte. Korloo probeerde 
via diverse aanvallen kansen te 
creëren, maar had moeite om de 

korf te vinden. Vessem maakte 
net voor de rust nog twee doel-
punten, dit resulteerde in een 
3-2 ruststand.
In de rust werd besproken dat de 
verdediging wat feller moest en 
de rollen in de aanval duidelijk 
afgesproken moesten worden. 
Korloo begon de tweede helft 
weer fel en maakte al snel de 
gelijkmaker. De verdediging 
zwakte af en Korloo had moei-
te de druk te houden, waardoor 
Vessem een aantal afstandscho-
ten kon scoren en hierdoor met 

drie punten verschil kon uitlo-
pen. Korloo liet het hier niet bij 
zitten en kwam terug tot een 
gelijkspel, 6-6. Helaas kon Kor-
loo deze inhaalslag niet volhou-
den en liep Vessem weer uit met 
twee doelpunten. Met nog vijf 
minuten op de klok was het erg 
spannend. Korloo wist nog een 
strafworp te verzilveren, maar 
helaas was dit niet voldoende 
om de winst mee naar huis te 
nemen. Dit resulteerde in een 
eindstand van 8-7 in het voor-
deel van Vessem-Winty 1.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Daverend begin voor Dynamico-mannen

Trainer Vladan Mijalkovic vond 
dat zijn jongens “een wedstrijd 
met karakter” hadden gespeeld. 
Na zo’n lange tijd geen compe-
titieve partij te hebben gespeeld 
was het volgens hem zoeken 
naar het ritme, voor beide teams.

Het duel werd vooral gewonnen 
door twee heel sterke periodes. 
Dynamico had na een kleine tien 
minuten al een sterke fase waar-
in het van 4-5 naar 6-11 ging. 

De gastheren knokten zich terug 
tot 11-12, maar voor rust was de 
marge weer iets groter: 13-16. 
En de fusieclub, gestoken in het 
appeltjesgroene uitshirt, kende 
een uitstekende beginfase van 
de tweede helft. De eerste goal 
was nog voor Aalsmeer (14-16), 
maar een run van 1-6 zorgde 
voor een verschil van 7; 15-22. 
Zoals eerder gezegd schommel-
de die marge lange tijd rond die 
koers, tot tien minuten voor tijd. 

Dynamico stortte in maar de 
voorsprong was ruim genoeg 
om met een kostbare zege aan 
het seizoen te beginnen.

AALSMEER/OSS-HEESCH - Een prettige start voor de handballers van Dynamico. Uit bij Aalsmeer 2 
hield de Oss/Heesche formatie net genoeg over van een riante marge, 27-29, terwijl tien minuten voor 
tijd de marge nog zeven was (21-28).

handbal

HEESWIJK-DINTHER - De oefenwedstrijden zitten erop voor de se-
lectie van Altior. Komende zondag spelen Altior 1 en 2 eindelijk hun 
wedstrijd en dit gebeurt in Hooge Mierde want ze gaan op bezoek 
bij DDW/SDO’99. Altior 1 speelt in de hoogste klasse van het da-
meskorfbal, de Topklasse, en Altior 2 begint in de Reserve Topklas-
se. Veel succes voor beide teams in het nieuwe seizoen. Publiek 
is zoals altijd welkom maar houd je aan de geldende RIVM-regels 
zodat iedereen een mooi seizoen tegemoet kan zien. Blijf veilig en 
gezond!
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BINNENKORT IN ONS THEATER 

BESTEL UW TICKETS VIA WWW.NESTERLE.NL

AGENDA
24 SEPTEMBER 
20.15 UUR 
FILMAVOND 
KAPSALON ROMY

03 OKTOBER 
19.30 | 21.30 UUR 
MERCY JOHN 
LET IT GO EASY

07 NOVEMBER  
19.30 | 21.30 UUR 
SPRUIJT & OPPERMAN 
HEIMWEEËN

Let it go easy -  Mercy John
Zijn theatervoorstelling met band luistert naar de naam 
‘Let It Go Easy’ naar het gelijknamige album uit 2019. 
Mercy John brengt met zijn fantastische band niet alleen de 
prachtige liedjes van dat album en succesvolle voorganger
‘This Ain’t New York’ maar vertelt ook de verhalen achter 
de liedjes. Over het opgroeien op het Brabantse platteland, 
heimwee voortgekomen uit een beschermde jeugd en de 
ernstige ziekte van zijn jongste kind. Maar boven alles over de 
kracht van de liefde en het heilige vuur dat muziek schrijven 
heet, een vuur dat diep van binnen brandt.

Zijn laatste albums kregen unaniem lovende recensies van de 
Nederlandse pers en publiek. Mercy John heeft daarmee zijn 
naam binnen de Nederlandse Americana scene gevestigd. Veel 
complimenten kreeg hij voor de sfeer van zijn liedjes en de 
boodschap in zijn teksten. Naast een avond mooie muziek dus 
een uniek inkijkje in de man achter de liedjes. Een voorstelling om 
ademloos naar te luisteren.

#LOVENDERECENSIES  #TIJDSTAATEVENSTIL #ADEMLOOSLUISTEREN 

Per voorstelling kunnen 
er maximaal 60 personen 
in de zaal plaatsnemen. 
Tickets kunt u (na het 

aanmaken van uw 
persoonlijk account) alleen 
online reserveren. Heeft u 
vragen over uw bestelling 
of wilt u een theaterbon 

inleveren? 
Laat het ons weten via 

ticket@nesterle.nl. 

MUZIEKMUZIEK
Zaterdag 3 oktober 2020
19.30 en 21.30 uur   € 12,50

“EEN VOORSTELLING
OM ADEMLOOS
NAAR TE LUISTEREN

Mede dankzij de steun
van onze sponsoren
kan ons theater in
seizoen 2020|2021

een gevarieerd 
en aantrekkelijk 

programma aanbieden. 

Onze dank gaat
uit naar

Hoogstede 
optiek & horen

HET BESTE 
VOOR OOG 
EN OOR!

hoogstede
optiek  horen

 tramstraat 23 
 5388 GE nistelrode 
 0412 614 052 

 0412 614 052 
 www.KijkMij.info 
 www.HoorMij.info

 www.HoorMij.info

Een gezellig avondje Nesterlé
begint bij ‘t Pumpke!

Eetcafé ‘t Pumpke  -  Raadhuisplein 7  -  5388 GM Nistelrode
Reserveren? 0412 612 956 of info@eetcafetpumpke.nl

* Let op! Voorstellingen aangeduid met 1 van bovenstaande iconen zijn opgenomen in het arrangement.
Prijs van het theaterarrangement is gebaseerd op een theaterkaartje van €12,50.

Bij theaterkaartjes van €15,00 berekenen wij een toeslag van €1,50.

Vooraf

reserveren

vol = vol! 

DINER + FILM
ARRANGEMENT

Bij elke filmavond;
filmkaartje gratis

bij een hoofdgerecht

*
DINER + THEATER
ARRANGEMENT

3-gangen-menu
+ theaterkaartje (t.w.v. €12,50)

€32,50 p.p.

*

Eetcafé ‘t Pumpke - Raadhuisplein 7 - 5388 GM Nistelrode - Reserveren? 0412 612 956 of info@eetcafetpumpke.nl

Een gezellig avondje Nesterlé
begint bij ‘t Pumpke!

Eetcafé ‘t Pumpke  -  Raadhuisplein 7  -  5388 GM Nistelrode
Reserveren? 0412 612 956 of info@eetcafetpumpke.nl

* Let op! Voorstellingen aangeduid met 1 van bovenstaande iconen zijn opgenomen in het arrangement.
Prijs van het theaterarrangement is gebaseerd op een theaterkaartje van €12,50.

Bij theaterkaartjes van €15,00 berekenen wij een toeslag van €1,50.

Vooraf

reserveren

vol = vol! 

DINER + FILM
ARRANGEMENT

Bij elke filmavond;
filmkaartje gratis

bij een hoofdgerecht

*
DINER + THEATER
ARRANGEMENT

3-gangen-menu
+ theaterkaartje (t.w.v. €12,50)

€32,50 p.p.

*

Vooraf
reserveren

vol=vol

* Let op! Voorstellingen aangeduid met 1 van 
de getoonde iconen zijn opgenomen in het 
arrangement. Prijs van het theaterarrangement 
is gebaseerd op een theaterkaartje van € 12,50. 
Bij theaterkaartjes van € 15,00 berekenen
wij een toeslag van €1,50.

Een gezellig avondje Nesterlé
begint bij ‘t Pumpke!

Eetcafé ‘t Pumpke  -  Raadhuisplein 7  -  5388 GM Nistelrode
Reserveren? 0412 612 956 of info@eetcafetpumpke.nl

* Let op! Voorstellingen aangeduid met 1 van bovenstaande iconen zijn opgenomen in het arrangement.
Prijs van het theaterarrangement is gebaseerd op een theaterkaartje van €12,50.

Bij theaterkaartjes van €15,00 berekenen wij een toeslag van €1,50.

Vooraf

reserveren

vol = vol! 

DINER + FILM
ARRANGEMENT

Bij elke filmavond;
filmkaartje gratis

bij een hoofdgerecht

*
DINER + THEATER
ARRANGEMENT

3-gangen-menu
+ theaterkaartje (t.w.v. €12,50)

€32,50 p.p.

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

www.mooibernheze.nl

DONDERDAG 17 SEPTEMBER
Goede Doelen Week
Nistelrode & Heeswijk-Dinther

KBO wandelen
Start: CC De Pas Heesch
PAGINA 6

Workshop werken
met de biotensor
Centrum MAIA Nistelrode

Ophalen oud papier
buitenbied
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg en 
Plan de Zwarte Molen Nistelrode

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Workshop lange sluitertijden 
en avond fotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie 
Heesch
PAGINA 19

Taijiwuxigong en taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VRIJDAG 18 SEPTEMBER
Goede Doelen Week
Nistelrode & Heeswijk-Dinther

Workshop fotografie
Vlindersafari
www.anderzendichtbij.nl

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

ZATERDAG 19 SEPTEMBER
Goede Doelen Week
Nistelrode

Workshop macrofotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie 
Heesch
PAGINA 19

Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Opening Minibieb 
‘De Vlindertuin’
Baansteen 27 Nistelrode
PAGINA 17

Dag van de Minibieb
Minibieb Delst 45 Nistelrode

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters 
Heeswijk-Dinther

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Tennis en Bitterballen
TV de Broekhoek Heesch

ZONDAG 20 SEPTEMBER
Maashorst 100 Mountain-
biketocht
Start Bikers Heeswijk-Dinther

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

IVN Natuurwandeling
met gids
Kildonkse Molen Heeswijk-Dinther

Feestelijke jubileum
workouts
Just Be Nistelrode

Pure Song
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
PAGINA 7

Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport 
Nistelrode

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd Rikken
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Open zondag
Ad Bouw Uden
PAGINA 9 

MAANDAG 21 SEPTEMBER
Poedja-Bardo onder-
richt-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 22 SEPTEMBER
Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek

Workshop fotografie 
Vlindersafari
www.anderzendichtbij.nl

Taijiwuxigong & Guru yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

WOENSDAG 23 SEPTEMBER
Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther

Feestelijke jubileum workout
Just Be Nistelrode

Gerrit Jansen, Numerologie
Centrum MAIA Nistelrode

Vipassyana meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DONDERDAG 24 SEPTEMBER
KBO wandelen
Start: CC De Pas Heesch
PAGINA 6

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Boek & Babbel
CC De Pas Heesch
PAGINA 17

Taijiwuxigong en taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Film: Kapsalon Romy
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 3

VRIJDAG 25 SEPTEMBER
Boek & Babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
PAGINA 17

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters 
Heeswijk-Dinther

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Beenmeetdag
Huidgericht, Gezondheidscentrum 
Ceres Heesch
PAGINA 4

Mariska Spelthan, Helder-
ziende waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

ZATERDAG 26 SEPTEMBER
Feestelijke jubileum workouts
Just Be Nistelrode

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Lectio Divina: 
Hoe leer je dat?
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 8

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters
 Heeswijk-Dinther

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Tennis en Bitterballen
TV de Broekhoek Heesch

Wijnproeverij
Winnerscafé Nistelrode

Ellen ten Damme: Casablanca
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Workshop Graffity
De Eijnderic Heesch
PAGINA 2

ZONDAG 27 SEPTEMBER
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Feestelijke jubileum workout
Just Be Nistelrode

Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport 
Nistelrode

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters 
Heeswijk-Dinther

Open dag Heemschuur
Schoonstraat 35 Heesch

Actief in de wijk Laar west
Zeven Eeuwenpark Nistelrode

Onbeperkt spareribs
Partycentrum ‘t Maxend 
Nistelrode

VV Vogelvreugd Rikken
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAG 28 SEPTEMBER
Herinner je wie jij bent
Centrum MAIA Nistelrode

Poedja-Visualisaties-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 29 SEPTEMBER
Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek

Taijiwuxigong en taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

WOENSDAG 30 SEPTEMBER
Start: Kinderboekenweek

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

KBO Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 6Ev
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Fotograaf: 
Wim Rijkers
Vorstenbosch




