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SpecialiSt in:
- Slopen van gebouwen / stallen 

en openbaar groen
- Grondwerken woning- 
 en utiliteitsbouw

Onze kracht:
- Circulair denken en handelen

Nodig ons eens uit een offerte voor 
u te maken. U zult versteld staan!
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WONING VERKOPEN?

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

WWW.KOM-WONEN.NL

Sluit je
ook aan

www.onsbeco.nl

Bernhezer Energie COöperatie

100% duurzaam
opgewekte energie

Zie pagina 19

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

Zie pagina 11

Theater in de weiTheater in de wei
BERNHEZE - De Bernhezer Kunst Kring 
(BKK) organiseert zondag 6 september 
‘Theater in de wei’ met de voorstelling 
Antigone, een tragedie over trouw en bur-
gerlijke ongehoorzaamheid. 

Een klassieker in 30 minuten in een nieuw 
hip jasje. Het is een solovoorstelling van 
Sophie Stravens. Ze is presentatrice, per-
former en programmamaker met een ach-
tergrond in theater en architectuur. “Ik 

ben altijd op zoek naar wat mensen be-
weegt,” vertelt Sophie. 

“Hoe bijzonder is het hoe wij, 
op zo’n klein oppervlakte, in al 
die verschillende plaatsen, met 
zoveel verschillende mensen 
samenleven? Soms kan dat nog 

net iets beter, en daar wil ik een 
positieve bijdrage aan leveren.”

De voorstelling kun je gratis bijwonen op 
zondagmiddag 6 september om 14.00 uur 
of 16.00 uur. Locatie: de wei achter Don-
zel 52 in Nistelrode, ingang Weverstraat. 
Uiteraard worden de welbekende regels 
opgevolgd en derhalve kunnen er maxi-
maal 40 toeschouwers per voorstelling op 
anderhalve meter afstand van elkaar aan-
wezig zijn. 

Inschrijven kan via info@debkk.nl.

Een gratis
solovoorstelling
van performer

Sophie Stravens

Krant niet op 
donderdag ontvangen?

Laat het ons weten via 
info@demooibernhezekrant.nl

0412-795170 

Maarten uit Heesch bouwt mee aan zonne-
boot met haaienhuid: ‘Zo gaan we nog sneller’
Derde plaats zonnebootcompetitie

Het TU Delft Solar Boat Team 
zou eigenlijk meedoen aan de 
Solar Sport One competitie en de 
Monaco Solar Challenge, waar 
de studenten vorig jaar wereld-
kampioen werden. Het was een 
flinke tegenslag toen het team 
het nieuws kreeg dat het wereld-
kampioenschap officieel niet zou 
plaatsvinden deze zomer wegens 

COVID-19.  “Het was volledig te 
begrijpen, maar wel een teleur-
stelling”, vertelt Maarten van 
Nistelrooij. 

Vleugels met ‘haaienhuid’
Dat het TU Delft Solar Boat Team 
de derde plek veilig kon stellen, 
kwam mede dankzij het geheime 
wapen: haaienhuid (shark skin) 
op de draagvleugels. Om de 

weerstand van het water zo klein 
mogelijk te maken kan de boot 
door middel van draagvleugels 
opstijgen uit het water. Hierdoor 
kan de boot 35 kilometer per uur 
vliegen op het vermogen van een 
waterkoker. Op de draagvleugels 
onder de boot is een folielaag 
aangebracht die bestaat uit klei-
ne ribbelstructuren. Deze kunst-

matige haaienhuid werkt als een 
tweede huid die ervoor zorgt dat 
de boot nog soepeler door het 
water glijdt. De techniek werd 
eerder gebruikt bij olympische 
bobsleeën, racevliegtuigen en 
grote zeiljachten, met als doel 
om nog harder te gaan.

KETELMEER/HEESCH - Door corona leken de ambitieuze plannen van Maarten van Nistelrooij uit Heesch
om met het TU Delft Solar Boat Team hun zonneboot in Monaco als eerste te laten finishen, in het wa-
ter te vallen. Dan kun je bij de pakken neerzitten, maar Maarten en zijn medestudenten dachten daar 
anders over: ze organiseerden hun eigen competitie. Dit keer niet in het zonovergoten Monaco, maar 
op het Ketelmeer in Flevoland op maandag 17 augustus. 

Maarten van Nistelrooij

TU Delft Solar Boat Ketelmeer Race Foto’s: ©LifeshotsPhotography

Ze organiseerden hun 
eigen competitie
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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.

BACK TO SCHOOL, 
BACK TO WORK

De vakanties zitten er weer 
bijna op. Gelukkig heeft 
iedereen er nog zijn of haar 
eigen invulling aan kunnen 
geven, want ook op dat gebied 
is het een vreemd jaar. Zelf zijn 
we thuisgebleven. Dagtripjes 

in Nederland, ook dat is leuk! Maar even naar een andere 
omgeving, een ander land is toch net even iets meer loskomen 
van het dagelijkse. Maar gelukkig toch even vakantie gehad.

En nu?
De scholen gaan van start (onze kinderen hebben er zelfs zin 
in om naar school te gaan… nooit meegemaakt), werk begint 
weer, maar normaal zal het nog niet zijn. En wat de toekomst 
ons brengt is nog lastiger in te schatten. Dus we moeten het 
maar zo leuk en lekker mogelijk maken voor onszelf. Gelukkig 
kunnen we weer genieten van onze lokale horeca, is uit eten 
gaan weer mogelijk, een terrasje pikken, en we hebben ook 
weer meegekregen dat we het thuis ook heel aangenaam 
kunnen maken. Zelf ook ervaren. 

Pakjes en zakjes
Zoals iedereen wel herkent is elke dag koken vaak een 
haastklus. Dus grijp je vaak naar het kant en klare, pakjes en 
zakjes waarmee je in no-time wat op tafel tovert. En nu hebben 
we daar meer tijd voor gehad, we zijn anders gaan koken en 
dan kom je erachter dat je met allerlei kruiden en specerijen ook 
datzelfde gerecht op tafel tovert. Oke, het kost iets meer tijd. 
Alleen weet je dan precies wat je erin gedaan hebt, dat is toch 
wel mooi. Het maakt koken ook leuker. 

Genieten
Zo proberen wij dat ook met onze produkten. Het optimale 
eruit halen wat moeder natuur ons geeft. Bij de basis blijven en 
vooral tijd erin steken qua bereiding. Snel wijn maken gaat niet, 
snel bier maken gaat niet… snel brood maken gaat dus ook 
niet. Het gáát wel… alleen is het dan gewoon niet lekker en 
proef je niet wat je zou moeten proeven.
Van een goed glas wijn geniet je, van dat heerlijke speciaal-
biertje geniet je en van brood kan je ook genieten. 

Ons brood is gezond, plantaardig en zonder trucjes bereidt 
zodat we het optimale uit onze granen halen.
En het mooie is… iedereen kan er zijn eigen gezonde
‘gebakje’ van maken, want dat moet de beleving zijn... 
als een gebakje in je mond.

Mijn favoriete brood ‘gebakje’: waldkorenbrood met kaas. 
En ik zal eerlijk zijn, want ik heb er nog een, maar wel een 
minder gezonde: witbrood met Nutella. Te lekker… maar in het 
weekend een vast recept. Welke is die van u? 

Blijf gezond, eet gevarieerd, 
eet gezond en geniet

van dat wat u eet.
Groet,
Bart Lamers

BAKKERIJ
COLUMN

BBQenzo 
compleet

0412-610102 - nistelrode@bbqenzo.nl

Bestel voor 12.00 uur
en heb deze de 

volgende dag in huis.

Bestel voor 14.00 uur 
en haal dezelfde dag 

nog op.

BBQ
to Go!

KOOKTIP

Gember

Gember kan je het 
beste schillen met een 
theelepeltje. Met een 
mesje snij je te grote 

stukken eraf.
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Het wordt een prachtige luxe 
uitgave, met meer dan 500 af-
beeldingen met een ingegra-
veerd monogram van Toon, een 
kapitaalbandje, een leeslint en 
vooral veel mooie verhalen.
In Nistelrode staat bijvoorbeeld 
‘De Brabantse Melkboer’. Toen 

Toon enige tijd na de onthul-
ling een telefoontje kreeg met 
de vraag naar Nistelrode te ko-
men, bleek de bronzen man een 
probleem te hebben. Op een 
groot bord stond: “Ik ben zo 
eenzaam.” Er is dus een boerin 
toegevoegd. Eenzaamheid moet 

immers worden bestreden.
De kleermaker in brons die, 
omgeven door diverse kleerma-
kersattributen en in de typische 
kleermakerszit, de ingang van 
Van Tilburg Mode markeert, 
wordt eveneens uitgebreid in het 
boek beschreven.

En dan is daar natuurlijk de beel-
tenis van Ad de Laat, de Zan-
ger van het Zuiden. Toon was 
bevriend met Ad, en dat zie je 
in het beeld terug. Het achter-
grondverhaal komt in het boek 
uitgebreid aan bod. 
In Vorstenbosch klimmen de 
bronzen muizen tegen de meel-
zak omhoog, met interesse ga-
degeslagen door een kat en 
vooral door een lachende mul-
der. Op de achtergrond ‘de belt’, 
de heuvel waarop de molen 
staat. Een prachtig geheel!

De gevelsteen ‘Lindelaar’ en de 
Romeinse altaarsteen - voort-
gekomen uit een ouderwetse  

1 april grap - completeren deze 
lokale verzameling. Simon van 
Wetten, auteur van het boek, 
heeft onlangs nog een lezing in 
Nistelrode gegeven en beveelt 
het oeuvreboek van Toon Gras-
sens van harte aan. Het heeft 
een harde kaft, bevat 172 blad-

zijden en kost € 25,- bij inteke-
ning. Op 6 september wordt het 
in het Boerenbondsmuseum in 
Gemert gepresenteerd. Inteke-
naars krijgen een uitnodiging. 
Intekenen kan via Simon van 
Wetten, s.vanwetten@chello.nl 
of 0492-364471.

Oeuvreboek Brabantse beeldmeester
Toon Grassens komt uit

Vier beelden in Nistelrode en Vorstenbosch

BERNHEZE - Binnenkort komt het oeuvreboek over het leven en de werken van Toon Grassens uit. Toon, 
inmiddels 80 jaar, kijkt terug op al zijn werken, de totstandkoming ervan en de verhalen erachter. Hoewel 
internationaal erkend (werken in Canada, Zuid-Amerika, Japan, Afrika, Zuid-Korea, Italië, Duitsland en Bel-
gië), mag Toon Grassens toch vooral als Brabantse beeldmeester worden geduid. Zijn beelden en restaura-
ties staan niet alleen in Gemert en Bakel, maar ook in Den Bosch (onder andere op de Sint Jan), Eindhoven, 
Helvoirt, Nistelrode (alleen daar al vier beelden), Drunen, Veghel, Casteren, Escharen, Schijndel, Zijtaart, 
Lieshout, Beek en Donk, Erp (het paard Bonfire van Anky van Grunsven), Sint-Michielsgestel, Gerwen, 
Bergeijk, Haps, Heeswijk, Helmond, Alphen-Chaam, Sterksel - en wellicht nog wel in meerdere plaatsen.

Wil jij kans maken op het boek van Simon Wetten?
Stuur dan een mail vóór maandag 31 augustus 12.00 uur naar 
info@demooibernhezekrant.nl en wie weet win jij dit boek.

LEZERSACTIE

Kleermaker Nistelrode 1990

Molenaar Vorstenbosch 1994
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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.

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

Toch wordt er contact gehou-
den door middel van thuisacti-
viteiten, zoals quizzen! De Zon-
nebloemgasten kregen in juli 
een plaatjesquiz waarbij zij een  
plaatje te zien kregen en daar-
naast stond een tekst met drie 
meerkeuzevragen. 34 gasten 
hebben de quiz ingevuld.

De meeste gasten vulden deze 
quiz in met één fout. De vraag: 
‘De eerste wisenten kwamen in 
2016 naar de Maashorst. Later 
werden er nog enkele wisenten 
bijgeplaatst en ook weer weg-
gehaald. Voor de meeste groei 
zorgden echter de kalfjes: 5 in 
2017, 6 in 2018 en enkele in 
2019… Hoeveel kalfjes werden 
er in 2019 geboren?’. 
De meesten vulden twee in, ech-
ter het waren er vier!

Toon en Fien Verwijst-van Ge-
mert, woonachtig op Laarstede, 
vulden deze quiz foutloos in. Zij 
ontvingen een prijs in de vorm 
van een cadeaubon. Proficiat!

Ondertussen is er bij de gasten 
weer een nieuwe activiteit be-
zorgd: een muziek- en tv-quiz. 
Kent men de tekst van het Nis-
serois volkslied? Bovendien wor-
den de gasten en vrijwilligers 
gevraagd een mooi gedicht of 
gezegde op papier te zetten. Een 
gedicht dat men misschien al 
vijftig jaar kent of een oud ge-
zegde. Het gedicht of gezegde 
mag een bestaande tekst zijn of 
een zelfgemaakt product. Het 
zou een heel mooi aandenken 
zijn aan deze bijzondere zomer 
van 2020.

De Zonnebloem Nistelrode 
wenst alle gasten weer veel ple-
zier met de muziekquiz.

De Zonnebloem houdt 
contact met haar gasten 
en vrijwilligers
NISTELRODE - De Zonnebloem hoopte na de zomervakantie de ge-
plande activiteiten weer op te pakken. Helaas laait het virus in delen 
van Nederland weer op en is Zonnebloem Nistelrode genood zaakt 
voorzichtig te blijven. Er wordt wel steeds gezocht naar passende 
activiteiten.

Toon en Fien Verwijst

Albert Heijn in actie 
voor de Voedselbank 
voor Oss en Omgeving

Albert Heijn is al jaren een vaste 
partner van de Voedselbanken 
in Nederland en doneert jaarlijks 
ruim 4,3 miljoen producten van 
de distributiecentra en de lokale 
winkels. Nu de schoolvakanties 

weer voorbij zijn, helpt Albert 
Heijn de voedselbanken om de 
voorraad extra aan te vullen. Ge-
kozen is voor producten die voor 
kinderen belangrijk zijn voor het 
ontbijt en de lunch. Geen enkel 
kind zou immers met een lege 
maag of broodtrommel naar 
school moeten gaan!

De producten zullen in de deel-
nemende supermarkten opval-
lend gepresenteerd worden met 
bijbehorende communicatie. 
Klanten worden zo uitgenodigd 
om deze producten te kopen en 
na de kassa’s te deponeren in 

kratten van de Voedselbank. Het 
gaat onder meer om cornflakes, 
pindakaas, beschuit, muesli, ro-
zijnen en crackers. Maar ook 
andere producten zijn uiteraard 
welkom.

De Voedselbank voor Oss en 
Omgeving helpt wekelijks zo’n 
200 huishoudens in de regio. 
Achter deze huishoudens zitten 
bijna 600 personen, waarvan er 
zo’n 250 onder de 18 jaar zijn. 
De Voedselbank voor Oss en 
Omgeving ziet de laatste weken 
een toename van mensen die 
een beroep doen op de Voedsel-
bank. Dit is voor een groot deel 
een gevolg van het coronavirus 
dat heel de wereld treft. De ver-
wachting is dat in de loop van dit 
jaar een groot aantal personen in 
de problemen komt en aanklopt 
bij de Voedselbanken.

BERNHEZE/OSS - Albert Heijn winkels in de regio komen samen 
met de Voedselbank voor Oss en Omgeving in actie voor de kin-
deren die gebruik moeten maken van de Voedselbank. In de week 
van 23 tot en met 29 augustus kunnen klanten van Albert Heijn in 
Heesch producten kopen en doneren aan de Voedselbank. Daarvoor 
staan kratten in de winkels. Op zaterdag 29 augustus zullen vrijwil-
ligers van de Voedselbank in meerdere supermarkten aanwezig zijn 
om uitleg te geven over de actie.

De Voedselbank voor Oss en omgeving verstrekt gekregen voedsel gratis aan de armste 
mensen in onze regio en doet dat uitsluitend met (50) vrijwilligers. Wekelijks verstrekken 

wij aan circa180 gezinnen een voedselpakket en wel op donderdagmiddag.

Vanwege onze veranderende organisatie zijn wij op zoek naar een

Bedrijfsleider
m/v (vrijwilliger)

2 dagen per week

die nauw samenwerkt met de reeds aanwezige dag-coördinatoren.

De bedrijfsleider ontvangt direct leiding van het bestuur en is verantwoordelijk
voor de operationele gang van zaken bij de Voedselbank.

Daarmee is de bedrijfsleider eindverantwoordelijk voor de organisatie van het samenstellen 
en het uitgeven van de pakketten die op de donderdag worden verstrekt. Om dit goed te 

laten verlopen dienen er vooraf een aantal coördinerende en uitvoerende activiteiten plaats te 
vinden, veelal in overleg met de dag-coördinatoren .

Om deze functie met succes te kunnen vervullen, heeft u leidinggevende ervaring, bent 
u creatief , kunt u improviseren en beschikt u over organisatorisch talent. Affiniteit met de 
problematiek van de cliënten van de voedselbanken en gevoel voor humor zijn een pre.

Wij bieden u een sfeervolle werkomgeving in een professionele organisatie!

Spreekt deze tekst u aan en hebt u ruimte in uw agenda 
dan nodigen wij u van harte uit om te reageren.

Voor meer informatie kunt u bellen met voorzitter Piet Coolegem, 06-22571547. 
Bent u geïnteresseerd in deze vrijwilligersfunctie dan kunt u  per mail uw belangstelling 

kenbaar maken aan  info@voedselbank-oss.nl

Voorraad extra aanvullen

Speciale middag voor speciale mensen

Let wel! Aanmelden is verplicht 
en dit kun je doen door vóór 25 
augustus een mailtje te sturen 
naar talentencampus@dagbe-
steding-blinq.nl. 

De activiteiten vinden buiten 
plaats. Bij slecht weer zullen de 

activiteiten niet door kunnen 
gaan. Mocht dit van toepassing 
zijn dan word je hiervan tijdig op 
de hoogte gebracht. Stichting 
Dier & Tuin weide en BlinQ Dag-

besteding willen je graag vragen 
om de op dat moment geldende 
algemene adviezen omtrent het 
coronavirus in acht te nemen. 

Bij het leven hoort werk en voor 
mensen met een beperking kan 
dit in de vorm van dagbesteding 

zijn. Werken, samen met vaste 
begeleiding en in een bijzonde-
re omgeving waar interactie met 
medemensen en medewerkers 
samenkomt; dit is waar BlinQ 

voor staat en mogelijk maakt!
Dit realiseert BlinQ Dagbeste-
ding door samenwerkingen met 
lokale bedrijven aan te gaan en 
werkzaamheden aan te bieden 
die passen bij jouw interesses 
(sport, dieren/natuur, kunst en 
cultuur, zorg en productie) en 
mogelijkheden. Hierbij wordt 
gewerkt vanuit een oplossings-

gerichte aanpak. Sinds juni 2020 
is er een prachtige BlinQ-locatie 
bijgekomen dankzij de samen-
werking met Stichting Dier & 
Tuin weide. 
Een aantal cliënten van BlinQ 
Dagbesteding heeft hier al een 
mooie werkplek gevonden en... 
er is nog plaats voor nieuwe  
cliënten!

BERNHEZE/HEESWIJK-DINTHER - Vrijdagmiddag 28 augustus bie-
den BlinQ Dagbesteding en Stichting Dier & Tuin weide je een acti-
viteitenmiddag aan om je met hen kennis te laten maken. Het Blote-
voetenpad zal onder andere bewandeld gaan worden en er kunnen 
dieren worden geaaid. Ook is er een verhalenverteller en voor een 
hapje en drankje wordt ook gezorgd. Een gezellige middag dus voor 
mensen met een beperking! De middag zal plaatsvinden van 13.30 
tot 15.30 uur en de locatie is Stichting Dier & Tuin weide aan de 
Meerstraat 45a in Heeswijk Dinther.

‘Werken in een bijzondere omgeving 
waar interactie met medemensen en 

medewerkers samenkomt’
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Diamanten bruidspaar
Frits en Truus Verhagen-Verhoeven 60 jaar getrouwd
‘Het heeft nooit verveeld, en nog niet’

Truus Verhoeven is een geboren 
en getogen ‘Skêndelse’. Zoals 
zovelen in die jaren werkte ze 
‘op de Sok’ - zoals de plaatselijke 
kousenfabriek van Jansen de Wit 
in de volksmond genoemd werd -
toen ze kennismaakte met de 
jonge stukadoor Frits Verhagen 
uit Heeswijk-Dinther. Zij was 16 
jaar oud en hij een jaartje ouder. 
Dat ze elkaar leerden kennen 

was geen toeval. Het was ei-
genlijk geregeld door Marietje, 
de zus van Frits. Zij organiseer-
de voor een groepje dames van 
Jansen de Wit een uitstapje naar 
Amsterdam. Er werd een bus 
gehuurd en er was één plaatsje 
over. Die werd opgevuld door 
Frits die welbewust langs Truus 
werd gezet. “Het was meteen 
klaar”, lachen beiden waarmee 
bedoeld wordt dat beiden als 
een blok voor elkaar vielen. Dus-
danig dat Truus op de terugweg 
zich niet in Schijndel liet afzetten, 
maar in Heeswijk-Dinther waar-
na Frits haar op de brommer naar 
huis bracht.

Frits werkte zijn hele leven als 
stukadoor. Truus was na ‘De Sok’ 
nog werkzaam bij Philips. Na ze-
ven jaar verkering stapten ze op 
9 augustus 1960 in de huwelijks-
boot en betrokken een huis in de 
Meerstraat in Heeswijk-Dinther. 
Daar werden hun dochters Doro-
thé, Anita en Astrid geboren. In 
1967 verkaste het gezin naar de 
Abt Moorsstraat waar ze samen 

ook na 53 jaar nog met veel ple-
zier wonen. Het echtpaar is in-
middels de 80 al enkele jaren ge-
passeerd en kijkt tevreden terug 
op hun leven samen. “Het heeft 
nooit verveeld, en nog niet”, ver-
tellen ze met een lach. 

Gememoreerd wordt aan de tij-
den dat Truus nog graag en veel 
handwerkte, kleding maakte, 
Frits een groentetuin had en aan 
de vele vakanties die gemaakt 
werden. “We zijn begonnen 
met een tent, toen kwam er een 
travelsleeper en uiteindelijk een 
caravan. Daar hebben we heel 
Europa mee gezien. Tot vier jaar 

terug gingen we er nog mee op 
reis.” Buiten de zomervakanties 
waren er de busreizen naar Be-
nidorm. Vanwege de gevorderde 
leeftijd werd de caravan uitein-
delijk van de hand gedaan.

Hoewel de jaren beginnen te tel-
len, is het echtpaar nog steeds 
actief. Sterker nog; er is een 
vast weekprogramma die ervoor 

zorgt dat ze her en der op visite 
gaan. 

Vanwege het coronavirus stond 
het even op een laag pitje, maar 
inmiddels wordt, voor zover mo-
gelijk, weer op pad gegaan. Hun 
meiden zijn allemaal getrouwd 
en het echtpaar geniet van hen, 
hun partners en de zeven klein- 
en vijf achterkleinkinderen. Die 
waren er zeker bij op 9 augustus 
toen het stel met hen het 60-jari-
ge huwelijksfeest vierde. 

Vanwege de vakantie en 
COVID-19 is het grote feest ech-
ter verplaatst naar september.

HEESWIJK-DINTHER - “Het heeft nooit verveeld, en nog niet”. Dat vertellen 

Frits en Truus Verhagen-Verhoeven uit Heeswijk-Dinther. Het echtpaar vierde 

op 9 augustus met kinderen, klein- en achterkleinkinderen dat zij 60 jaar 

geleden in de huwelijksboot stapten. Vanwege COVID-19 en de vakantie is het 

grote feest verplaatst.

Tekst: Wendy van Lijssel

Frits en Truus Verhagen

‘Dat ze elkaar leerden kennen was geen toeval, de 
ontmoeting werd geregeld door de zus van Frits’
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WINNAAR VAKANTIEKRANTPUZZEL

LEVENSMIDDELENPAKKET van € 50,-

Jumbo Wiegmans Heesch: Patrick Heijmans
Jumbo Nistelrode: Hetty Donkers

Geniet van jullie prijs!

- Je kunt je reparatie tussen 
13.00 en 14.00 uur brengen 
en tussen 15.30 en 16.00 uur 
weer ophalen. Je kunt er dus 
niet bijblijven of blijven wach-
ten terwijl je spullen gemaakt 
worden.

- Volg de aanwijzingen op van 
de medewerkers van Repair-
café.

- Repaircafé kan helaas geen 
koffie en thee schenken.

- Je kunt geen gebruik maken 
van het toilet.

- Je dient anderhalve meter 

afstand te houden van de vrij-
willigers. 

De mensen van Repaircafé ho-
pen met bovenstaande maatre-
gelen jou op een veilige manier 
te kunnen helpen op woensdag 
2 september in de zaal van de 
Kerk aan de Kerkstraat 2.

Repaircafé weer van start
HEESCH - Het Repaircafé heeft er na al die maanden zin in en daar-
om wordt er weer opgestart maar... wel met enkele maatregelen ter 
bescherming van jou en van de vrijwilligers van het Repaircafé. 

HEESCH - Dinsdag 11 augustus 
is Juul geboren aan de Heel-
wijkstraat 56. Trotse ouders 
Laura van Summeren en Stefan 
van Lieshout maken het goed. 
Laura is werkzaam als juf op 
basisschool De Beekgraaf en 
Stefan werkt bij Van Mook, De 
Echte Bakker. Beiden bekende 
gezichten in Nistelrode.

Deze mooie handgemaakte 
ooievaar hebben ze in de tuin 
gezet om de geboorte van Juul 
te vieren.

 RUBRIEK

Mieke Schram 
stopt met
gymlessen voor 
senioren

NISTELRODE - Na bijna 25 jaar 
heeft KBO Nistelrode afscheid 
genomen van beweegdocen-
te Mieke Schram. Ondanks dat 
KBO Nistelrode haar natuurlijk 
meer vrije tijd gunt, zien ze haar 
niet graag gaan...

“Het was vooral in de beginjaren 
zoeken naar een goede beweeg-
vorm”, zegt Mieke. Dat heeft ze 
aardig onder de knie gekregen, 
want de leden vonden het heel 
fijn op deze manier. Mieke ver-

zon regelmatig iets nieuws waar-
door het altijd aantrekkelijk bleef 
om naar de les te komen. 

Helaas kwam corona en was het 
zoeken naar een nieuwe les-
vorm. In eerste instantie was dat 

buiten in het park op bankjes. 
Later konden de leden weer naar 
binnen in de grote zaal van CC 
Nesterlé, maar dat gaf toch wei-
nig voldoening. Meer een soort 
veredelde ‘Nederland in Bewe-
ging’, waar overigens niets mis 
mee is. Vanwege deze nieuwe 
situatie en daarin weinig voor-
uitzichten en de persoonlijke si-
tuatie thuis heeft Mieke besloten 
om te stoppen.

Op 30 juli is er afscheid van haar 
genomen met een attentie. Mie-
ke bedankt voor alles en KBO 
Nistelrode wenst je nog een fij-
ne tijd met je familie. Hopelijk 
vindt ONS welzijn een opvolger, 
want bewegen is voor ouderen 
erg belangrijk om fit en vitaal te 
blijven. 

Mieke Schram Foto: Hanny Arts

KBO Bernheze

KBO NISTELRODE

Bewegen is erg belangrijk

MARI JACOBS bv
T i m m e r f a b r i e k

De morgenstond 5 
Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-291962
fax 0413-292085
www.timmerfabriekjacobs.nl

Kozijnen
Ramen
Deuren
Hefschuifpuien

Gezocht

ALLROUND / LEERLING 
MACHINAAL HOUTBEWERKER

Fulltime / parttime

Ben jij op zoek naar afwisselend werk
in een prettige werksfeer? 

Neem dan contact met ons op.
info@timmerfabriekjacobs.nl

of 0413-291962

Kozijnen
Ramen 
Deuren
Hefschuifpuien

De Morgenstond 5 - Heeswijk-Dinther

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

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk

06-22066338

Kirsten
van Teijn

HEESWIJK-DINTHER - Kirsten 
van Teijn komt zaterdag 22 au-
gustus naar de Kersouwe! 

Zij geeft die dag twee optredens: 
om 18.45 uur en om 21.30 uur. 
Voor elk optreden zijn 125 
kaarten beschikbaar (maximaal 
twee kaarten per persoon). Eén 
drankje per persoon is inbegre-
pen. 
Een intieme avond waar ze 
het gesprek aangaat rondom 
‘onconventionele liefde’ met 
wetenschappers, ervaringsdes-
kundigen en het publiek over 
gender, seksualiteit en identiteit.

Meer informatie: 
www.kersouwe.nl  
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
20 tot en met 26 augustus

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

SpareribsSpareribs
(gebakken)(gebakken)

KipschnitzelKipschnitzel
HawaïHawaï

4+1 gratis4+1 gratis€ 1,20100 gram100 gram

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

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

EigengemaakteEigengemaakte
huzarensaladehuzarensalade

€ 0,85100 gram100 gram

PEULEN 100 gram  € 0.99
BOSPEEN per bos € 0.99
CLEMENTINES 10 stuks  € 2.50

Groot assortiment rauwkostsalades

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

Suikerbrood
                            nu

Mueslibollen
nu 4+2 GRATIS

7, 95

1, 95

nu

Back to school...

Weekendknaller!

Slagroomsnitte

Alleen geldig op 
vrijdag  en zaterdag

De Waan is een programma met 
oog voor kunst, sport, humor, 
wetenschap en troost met als 
rotsen in de branding der con-
versatie Jeanine van der Giessen 
en Clemens Geenen. 

Gasten zijn onder andere:  
PETER VAN BOEKEL, wethou-
der in Bernheze. De locoburge-
meester is enkele maanden door 
ziekte afwezig geweest, maar is 
weer terug. KOEN SCHOBBERS 
(27) uit Heesch is de eerste Ne-
derlandse e-sporter. Hij kreeg 
een topsportstatus om zijn studie 
geneeskunde te combineren met 
zijn e-sportscarrière. MARTJE DE 
MOL (23) uit Heeswijk-Dinther 
danst al haar hele leven. Van 
dansmarieke tot het Lucia 

Marthas Institute for Performing 
Arts in Amsterdam. Ze droomt 
van een eigen dansschool, maar 
danst nu in musicals en televisie-
shows. 
RACHEL TONIES (26) uit Hee-
sch herdenkt haar zus Dianne die 
begin dit jaar een einde aan haar 
leven maakte. Ze vertelt over het 
geheim dat haar zus fataal werd. 
Cabaretier MARK VAN DE VEER-
DONK is geboren en getogen in 
Heeswijk-Dinther maar intussen 
alweer jaren burgemeester van 
het Udense buurtschap Slabroek. 
Ondernemer ILSE DE LAAT-VAN 
WEES uit Nistelrode vertelt over 
ondernemen in moeilijke tijden. 
Conform de waan de van dag 
wordt er nog een gast toege-
voegd.

De Waan is een gezamenlij-
ke productie van De Bernhezer 
Kunst Kring (BKK) en Lunenburg 
Events & More. Een herkenbaar 
programma waarin duiding van 
actualiteit en reflectie op de 
waan van de dag een belangrijke 
plaats innemen. 

Elke editie zingt een lokaal talent 
het lied ‘Zing, vecht, huil, bid, 
lach, werk en bewonder’ van 
Ramses Shaffy. De uitzending is 
live te volgen via de Facebook-
pagina van de Bernhezer Kunst 
Kring en via www.debkk.nl. 

Like de pagina en je wordt op de 
hoogte gehouden van het laat-
ste nieuws! Meer info via 
info@debkk.nl.

Geen vakantie te ver
om De Waan te zien

BERNHEZE - Corona en een hittegolf trotserend, is donderdag 20 augustus de derde editie van de Bern-
hezer talkshow De Waan. Opnieuw om 20.00 uur vanuit Lunenburg Events & More in Loosbroek. Eén 
tafel, spraakmakende gasten, afstand en een goed gesprek dat rechtstreeks wordt gestreamd. Vanaf het 
strand in Marbella, de Schotse Hooglanden, Tibet of de Bedafse Bergen; geen vakantie is te ver om De 
Waan te zien. 

Wil jij de talkshow live bijwonen? Dan kun je een tafel reserveren, 
beschikbaar voor 2, 4 en 6 personen. Ga naar www.lunenburg.nl voor meer informatie. 

NISTELRODE - Met regelmaat 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’

Op een donderdag kreeg ik een telefoontje van Wim van Uden. Hij wist 
te vertellen dat de persoon rechts op de foto Katrien van Uden-van Tiel 
is, zijn moeder. Links op de foto zou Dinie van der Heijden-Verbruggen 
zijn. Op de dag erna, vrijdag, kreeg ik Mientje Koenen aan de lijn en die 
bevestigde inderdaad dat links haar moeder Dinie was. Een paar dagen 
later belde Netty Smits-van Uden op, ze vond het hartstikke leuk dat er 
een foto van haar moeder in DeMooiBernhezeKrant stond. Ze had dan 
ook meteen aan haar kinderen doorgegeven dat hun oma in de krant 
stond. Alle mensen die op de foto gereageerd hebben; bedankt hiervoor!

Rien van de Graaf    
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‘Na het verlies 
van je kind 
staat de
wereld stil’

BERNHEZE/OSS - Rouwen is 
een werkwoord. Rouwen is hard 
werken. Rouwen... Hoe doe je 
dat eigenlijk? Je krijgt er geen 
gebruiksaanwijzing voor. Anja 
Paalvast en haar man Cor ver-
loren bijna vijf jaar geleden hun 
zoon Mike op 28-jarige leeftijd.

Anja vertelt over Mike: “Hij was 
een zeer positieve, sociale vent in 
de bloei van zijn leven. Nog geen 
tien weken getrouwd moest hij 
het leven loslaten, eveneens zijn 
grote liefde Hanne, ons als ou-
ders, zus Jill, familieleden, vrien-
den en collega’s. 
De grond was al onder onze voe-
ten weggeslagen toen we verna-
men dat hij de gevreesde ziekte 
kanker bleek te hebben. Nu werd 
nog een groter gat geslagen. 
Hoe ga je dan verder als ouders, 
zus, familieleden, vrienden en 
overige naasten?”

Lotgenoten
Anja leefde in een roes, op de au-
tomatische piloot. “De hele we-
reld om ons heen draaide door, 
terwijl onze wereld stil stond”, 
zegt ze. “Gelukkig kwamen we 
in aanraking met Vereniging Ou-
ders Overleden Kind. Er volgde 
een telefonisch en persoonlijk 
gesprek met een lotgenoot. Later 
sloten we ons aan bij een lotge-
notengroep. De samenhorigheid, 
verbinding, herkenning en troost 
die we samen met andere rou-
wende ouders mochten ervaren 
heeft veel voor ons betekend.”

Door haar ervaringen als ouder 
van een overleden kind neemt 
Anja samen met Jan de Beer, een 
andere lotgenoot, het initiatief 
om vanaf november een lotge-
notengroep op te starten in de 
provincie Noord-Brabant. Voor 
meer informatie kun je contact 
opnemen met Anja Paalvast via 
06-44620077 en 
anja@paalco.nl. Zie ook 
www.oudersoverledenkind.nl.

BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

RELIGIE

Tot het laatst vervuld van hoop, maar door zijn lichaam in de steek 
gelaten, is van ons heengegaan ons pap en opa 
 
 

Jan van Sleeuwen 
 

echtgenoot van 
 

Thea Manders † 
 

daarna gehuwd met 
 

Doortje Felen † 
 

* Berlicum, 15 november 1941    † Heeswijk-Dinther, 31 juli 2020 
 
 

  

 Monique en Hans 
  Birgit 
  Marijn en Anke 
  Nikki en Joost 
 

 Bas en Natasja 
 
 Annemarie 
  Jonas, Lisan 
 
 
Correspondentieadres:  
De Streepen 2  
5473 PE  Heeswijk-Dinther 
 
Op donderdag 6 augustus hebben wij in het crematorium in Uden 
afscheid van Jan genomen. 

HEESCH - Op de Wereldgebeds-
dag voor de Schepping, dinsdag 
1 september, kun je in Heesch 
een meditatieve groepswande-
ling maken. 

Aan de hand van het Zonnelied 
van Franciscus van Assisi wordt 
er gewandeld naar de Mariaka-
pel aan de Schrikkelvenstraat en 
door het Schrikkelbos, een eet-
bare bostuin, als oefening in de 
bewustwording van onze ver-
bondenheid met en afhankelijk-
heid van de aarde. De wandeling 
voert langs de vier elementen 
waaruit alle leven is opgebouwd: 
water, aarde, lucht en vuur. Op 
iedere halteplaats wordt stilge-
staan voor een korte meditatie 
en voor een uitleg van wat er 
te zien, horen, voelen en proe-
ven is, zoals een natuurvijver en 
eetbare, medicinale en bloeiende 
vaste planten.
Deze Laudato Si wandeling is 

een samenwerking tussen de 
parochie De Goede Herder en 
Schrikkelbos. Er wordt om 13.30 
uur gestart met maximaal vijf-
tien deelnemers, start is aan de 
Schrikkelvenstraat 5. De wande-
ling is anderhalve kilometer en 
duurt ongeveer 2,5 uur. Na af-
loop is er een mogelijkheid om 
nog wat met elkaar na te praten.
Deelname is gratis, maar vooraf 
aanmelden is verplicht. Dit kun 
je doen bij Marian Langens, ont-
werper en beheerder
van Schrikkelbos via 
06-18802508 of 
marian@schrikkelbos.nl. 

Uitgebreide informatie over het 
voedselbos vind je op 
www.schrikkelbos.nl. Meer we-
ten over onze verantwoorde-
lijkheid voor Gods schepping? 
Kijk dan op YouTube naar ‘Wat 
je over de encycliek Laudato Si 
moet weten in 2 minuten’.

Meditatieve wandeling rond 
het Schrikkelbos

Mike Paalvast
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Anja actief voor Ghana

HEESCH - Het jaar voordat ik 
weer af zou reizen naar Ghana, 
was al snel een jaar dat voor 
veel mensen in een nachtmerrie 
veranderde. 

Voor sommigen omdat ze 
COVID-19 in hun naaste kring 
meemaakten en anderen die er 
financieel zwaar voor kwamen 
te staan. Ik hoop dat we er met 
z’n allen toch goed doorkomen. 
Vorig jaar was super en mede 
door de schenking van Bouw 
voor Bouw uit Lelystad konden 
de laaste zes lokalen afgebouwd 

worden, zie foto. Ook heb ik 
geld gestuurd naar de allerarm-
ste gezinnen in verband met co-
rona voor een zak rijst.

De eerste carbootsale was al 
meteen weer een succes en on-
danks het hete weer hadden de 
mensen er weer zin in. Ook mijn 
agenda staat weer up-to-date 
op de website en ik hoop je weer 
te zien bij één van mijn activitei-
ten. 
Ook zonder de markten heb ik 
zeker niet stilgezeten en heel 
veel spullen ingezameld. Zo 
houd ik ook een grote garage-
sale, aangevraagd als klein eve-
nement bij de gemeente. Dit 
vindt plaats op 17 oktober aan 
de Mozartlaan 39 in Heesch. Ik 
kan niet meer doen dan mijn 
best.

Anja Spanjers,
Anja voor Ghana

Bijna is de vakantie voorbij, dus een nieuwe editie van DeMooi-
BernhezeKrant zit er weer aan te komen. Ik ga voor mijn column 
dit keer naar Heesch. De avond voordat ik ga ben ik met vrienden 
waarvan er een in Heesch is opgegroeid en ze geeft me als tip om 
naar ‘d’n Berg’ te gaan. Want daar ligt een mooi dierenparkje. Ik 
ga er de volgende dag naartoe, maar kom erachter dat het met 
het hete weer vrijwel uitgestorven is. Vlakbij het dierenparkje zijn 
moestuinen en ik zie er iemand aan het werk. Dus daar ga ik op 
af. Ik kom bij een poort met daarop de tekst ‘Het Akkerveldje’. 
Ik kijk of de poort open is en ja, ik kan doorlopen. Het is even 
zoeken waar ik moet zijn. Rechtdoor, linksaf en ik sta voor de 
tuin van de man die ik zag lopen. Ik doe het houten hekje open 
en groet de man. Hij is vriendelijk maar ik merk meteen dat Ne-
derlands niet zijn moedertaal is. Ik vraag: ”Spreekt u Arabisch?” 
“Ja”, antwoordt hij. Ik groet hem met ‘Kifak’, wat ‘hoe gaat het’ 
betekent. Hij antwoord ‘Elhamdullelah’ wat vrij vertaald bete-
kent ‘het gaat goed, dankjewel’. 

Nu vraagt u zich als lezer misschien af... Waarom kan Guus Ara-
bisch? Nou, ik werk ook als vrijwilliger voor VluchtelingenWerk 
en help twee Syrische jongens en een Syrisch gezin met het leren 
van de Nederlandse taal. En dan leer je ook weleens Arabische 
woordjes, maar ik kan geen hele conversaties voeren in zijn taal 
en ga verder in het Nederlands. 
De man woont in Heesch en heeft nu 2 á 3 jaar zijn moestuin. Hij 
heeft een vrouw en vier kinderen. Hij verbouwt hier onder andre 
prei, tomaten, aardappel en komkommer. Hij is er dagelijks te 
vinden. Hij eindigt met te zeggen dat hij erg blij is met zijn werk 
in de moestuin.

Guus van der Valk

 Ahmad Hdad

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 Heesch. 

Straatfoto
van de week

Ik kan niet 
meer doen dan 

mijn best
De volgende markten en braderieën staan gepland

om geld in te zamelen.
30 augustus Carbootsale Oss
13 september Snuffelmarkt, Albardastraat Oss
27 september Carbootsale Oss
17 oktober Garagesale, Mozartlaan oss
25 oktober Carbootsale Oss
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COLUMN
Schuldhulpmaatje
Bernheze vertelt...

KOM JE NIET UIT MET JE GELD OF HEB JE SCHULDEN?

Voorkom dat het erger wordt en vraag hulp! Onze goed opgeleide maatjes kunnen je helpen je 
financiële zaken weer op orde te krijgen. Vrijwillig, kosteloos en zonder te oordelen.

Neem contact op met onze coördinator: Harry Vos: shm.hvos@gmail.com of 06-21139270.
Of meld je aan via: www.schuldhulpmaatje.nl.

SAMEN LUKT ’T!

Wist je dat in Nederland ongeveer 1 op de 5 huishoudens te maken heeft met schulden? 
Geldt dit ook voor jou? Je bent dus niet de enige! Schaamte weerhoudt mensen er vaak van 
om in een vroeg stadium hulp te zoeken. SchuldHulpMaatje kan je juist in dit beginstadium 
ondersteunen waarmee erger voorkomen kan worden. Onze maatjes helpen je jouw financiële 
zaken weer op orde te krijgen. Zij bieden ook een luisterend oor en een arm om de schouder.

Wil je graag in contact komen met één van onze maatjes? Neem dan contact op met onze 
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Meer informatie is te vinden op:

www.schuldhulpmaatje.nl of www.uitdeschulden.nu of www.geldfit.nl
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Deze campagne is mede mogelijk gemaakt door:

‘Little Women’ volgt de zussen 
Amy, Meg, Jo en Beth March die 
opgroeien in Noord-Amerika, in 
de nasleep van de Burgeroorlog. 
Jo ontwikkelt een diepe vriend-
schapsband met hun buurjongen 
Laurie. Gebaseerd op het gelijk-
namige boek van Louisa May 
Alcott. 
Kaartjes alléén te bestellen via 
www.de-pas.nl. Zie ook de web-
site voor het coronaprotocol. 

De AGENDA van  het Filmhuis vind je op www.de-pas.nl

Dinsdag 25 augustus, 
20.00 uur, € 6,-.
2019, drama/romantiek, 
135 minuten met pauze. 

FILMHUIS DE PAS: 
Little Women
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PRAKTISCHE INFORMATIE

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

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

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

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

GEMEENTEBERICHTEN

Openbare 
laadpaal 
voor uw elektrische
auto in uw buurt?  
In de gemeente wordt de ko-
mende jaren een netwerk van 
openbare laadpalen geplaatst. 
Bij openbare laadpalen laad je 
altijd duurzame stroom. Het kan 
gebeuren dat er nog geen laad-
paal bij u in de buurt is. Vraag 
dan gratis een openbare laad-
paal aan. Meer informatie vindt 
u op onze website 
www.bernheze.org 
(zoekterm: laadpaal).

Ontvangen klachten: 42
Ingetrokken: 2
55% van de klachten was ge-
grond, dat wil zeggen terecht. 
De verbetertips zijn in de orga-
nisatie besproken en daar waar 
nodig hebben we procedures 
aangepast.

Bij het behandelen van een klacht 
beoordelen we of ons handelen 
aan de ‘behoorlijkheidsnormen’ 
van de Nationale ombudsman 
voldoet. Dat betekent dat we 
open, duidelijk, respectvol, be-
trokken, oplossingsgericht, eer-
lijk en betrouwbaar moeten zijn. 
De ontvangen klachten gingen 
over communicatie, juiste infor-
matie, voortvarendheid en ge-
drag. 

Wat is er met de ontvangen 
klachten gebeurd? 
Bij elke klacht kijken we wat 

kunnen leren van de klacht en 
vragen we ons af of we iets kun-
nen verbeteren aan onze werk-
wijze, gedrag  en procedures. De 
meeste klachten konden we snel 
en naar tevredenheid oplossen 
door persoonlijk contact met de 
klager op te nemen en uitleg te 
geven over onze handelwijze, 
onze procedures, het beleid of 
door excuses aan te bieden. 

De Nationale ombudsman 
Als een klager het niet eens is 
met de zienswijze van de ge-
meente of de wijze van klacht-
behandeling, kan de klager de 
klacht binnen een jaar voorleg-
gen aan de Nationale ombuds-
man.  

Op onze website 
www.bernheze.org (zoekterm: 
klacht) vindt u mee informatie 
over de klachtenregeling. 

Klachten 2019
De gemeente Bernheze wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch 
kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over het gedrag van 
een medewerker, bestuurder of bestuursorgaan. De gemeente heeft 
daarvoor een klachtenregeling. Hieronder een overzicht van de ont-
vangen klachten in 2019.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens

Uit onderzoek is gebleken dat 
de volgende personen niet meer 
wonen op het adres in de ge-
meente Bernheze waar zij vol-
gens de Wet basisregistratie 
personen staan ingeschreven. 
Het onderzoek van de afdeling 
Burgerzaken leverde geen resul-
taat op. Het college van burge-
meester en wethouders van de 
gemeente Bernheze is van plan 
het bijhouden van hun persoons-
gegevens ambtshalve te beëin-
digen. Dit kan voor hen grote 
persoonlijke en/of financiële ge-
volgen hebben. Het formele be-
sluit tot uitschrijving wordt gepu-
bliceerd op de gemeentepagina’s 
in deze krant.
- Podlasko, Dominik Mariusz, 

geboortedatum: 19-01-1974
- Kołodnicki, Stanisław Jan, 
 geboortedatum: 16-10-1985

- Szymańczuk, Dawid Krzysztof, 
geboortedatum: 04-05-1989

- Rzodkiewicz, Tomasz, 
 geboortedatum: 06-08-1993
- Skibiński, Bartosz Zbigniew, 

geboortedatum: 17-03-1998
- Pieniążek, Damian Jan, 
 geboortedatum: 14-05-1989
- Kuchnia, Adrian Dawid, 
 geboortedatum: 02-09-1992
- Kocsis, Johannes, 
 geboortedatum: 27-12-1975
- Bambacht, Greetje, 
 geboortedatum: 08-07-1960 
- Gromadko, Robertn, 
 geboortedatum: 25-09-1991
- Rogala, Paweł, 
 geboortedatum: 19-12-1984
- Różycka, Wioletta Lucyna, 
 geboortedatum 13-08-1970
- Rotariu, Dumitru, 
 geboortedatum: 18-10-1974
- Postolache, Vasile, 
 geboortedatum: 13-04-1980  
- Timmers, Mireille Hendrica 

Bernardina Johanna, 

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. 

Maak altijd een afspraak
0412-45 88 88

Naar de gemeente?

De besmettingen met corona 
nemen toe. Ook in onze regio. 
Het gaat om besmettingen die 
veelal binnenshuis zijn opgelo-
pen volgens het RIVM. In con-
tacten met familie, vrienden, op 
kantoor. Ook zien we op straat, 
in winkels en op terrassen dat 
1,5 meter afstand houden niet 
meer vanzelfsprekend is. Dat 
baart mij zorgen. Het brengt ri-
sico’s met zich mee die wij als sa-
menleving niet willen. Denk aan 
de volle IC’s van nog maar een 
paar maanden geleden. Denk 
aan al die mensen die tegen het 
virus gevochten en verloren heb-
ben. Denk aan alle beperkingen 
die we hebben getrotseerd. Nie-
mand wil terug naar de tijd dat 
er strenge maatregelen golden. 

Ik doe daarom een dringende 
oproep aan iedereen in onze 
gemeente: verslap niet, houd u 
aan de regels! Ook in deze va-
kantietijd met fijne zomeravon-
den. Spreek ook anderen aan als 
zij zich niet aan de regels hou-

den. Blijf uw gezonde verstand 
gebruiken. Houd 1,5 meter af-
stand, ook op het terras en bij 
feestjes thuis. Vermijd drukke 
plekken en ga alleen boodschap-
pen doen. En heeft u klachten? 
Blijf dan thuis en laat u testen. U 
kunt hiervoor een afspraak ma-
ken met de GGD. En ook: wacht 
thuis op de uitslag!

Ik doe ook een dringende oproep 
aan de horeca, supermarkten en 
andere plekken waar het steeds 
drukker wordt: neem uw verant-
woordelijkheid. Het is aan u om 
het mogelijk te maken dat uw 
klanten of bezoekers zich aan de 
maatregelen houden. Laten we 
er samen voor zorgen dat het 
virus zich niet verder verspreidt.

Burgemeester Marieke
Moorman

Afspraak maken voor een
coronatest? 
Bel 0800-1202 of ga naar
coronatest.nl

Samen tegen corona
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 geboortedatum: 08-07-1969
- Banasiak, Damian, 
 geboortedatum: 18-07-1990

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

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens

De volgende persoon woont 
niet meer op het adres waar hij 
volgens de Wet basisregistratie 
personen staat ingeschreven. 
Dit blijkt uit het adresonderzoek 
van de afdeling Burgerzaken. 
Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Bernheze heeft daarom besloten 
om zijn persoonsgegevens niet 
meer bij te houden en hem uit te 
schrijven uit Nederland. Hierop 
volgt een inschrijving in het RNI 
(Registratie Niet Ingezetenen) 
met onbekende verblijfplaats.

- Korst, Micha Arthur Josephus 
Maria, 

 Geboren op: 11-12-1973
 Besluitdatum:  14-08-2020
Procedures 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Met vragen kunt u contact opne-
men met de afdeling Burgerza-
ken van de gemeente Bernheze, 
telefoon 0412-45 88 88  of 
gemeente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Collectevergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft voor de vol-
gende collecte een vergunning 
verleend in de vorm van een 
goeden doelen week aan:
- Goede Doelen Week Nistelro-

de voor de Stichting Alzheimer, 
Diabetesfonds, Hersenstich-
ting, Nederlandse Hartstich-
ting, Nierstichting Nederland, 
KWF Kanker Bestrijding, Ne-
derlandse Brandwondenstich-
ting, Stichting Longfonds, 
Stichting Nationaal MS Fonds, 
Vereniging Het Nederlandse 
Rode Kruis, Stichting Nationaal 
Fonds Kinderhulp een openba-
re geldinzameling te houden in 
Nistelrode van 14  t/m 19 sep-
tember 2020. De vergunning is 
verleend op 30 juli 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:
- Kasteel Heeswijk voor het orga-

niseren van In The Garden op 
21, 22, 28 en 29 augustus van 

18.30 tot 24.00 uur en op 23 
augustus van 18.30 tot 23.00 
uur op het terrein van Kasteel 
Heeswijk in Heeswijk-Dinther. 
De toestemming is verzonden 
op 6 augustus 2020. 

- WSV Osse Maaskant voor het 
organiseren van een Vierwin-
den zomertocht op 6 septem-
ber van 08.30 tot 13.00 uur op 
een deel van het grondgebied 
van Bernheze. De toestem-
ming is verzonden op 5 augus-
tus 2020.

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

Drank- en horecawet

De burgemeester heeft een ver-
gunning verleend aan Sportcafé 
De Overbeek, De Hoef 23a in 
Nistelrode voor het uitoefenen 
van een paracommerciële in-
stelling. De vergunning is ver-
zonden op 12 augustus 2020.  
Procedures 5a en 7a zijn van toe-
passing.

Verkeersbesluit

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft het volgende 
verkeersbesluit genomen: Het in-
stellen van een parkeerverbod in 
de Poelstraat Nistelrode, tussen 
Heuvelstraat en Wedstraat (pu-
blicatiedatum 6 augustus 2020).  
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerpbestemmingsplan Her-
ziening Vrijkomende Agrarische 
Bebouwing Bernheze 2018
Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening 
de ter-inzage-legging bekend 
van het ontwerpbestemmings-
plan ‘Herziening Vrijkomende 
Agrarische Bebouwing Bern-
heze 2018’, te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
IDN-code NL.IMRO.1721.BPVA-
B2018herz-OW01).
Inhoud: Het ontwerp bestem-
mingsplan vertaalt de door de 
gemeenteraad van Bernheze op 
18 april 2019 vastgestelde “Be-
leidsregel van Gemeente Bern-
heze houdende regels omtrent 
staldering Bernheze” (hierna: 
de stalderingsregels) in be-
stemmingsplanregels. Aan het 
al bestaande bestemmingsplan 
paraplubestemmingsplan Vrijko-
mende Agrarische bebouwing 
Bernheze 2018 wordt met deze 
herziening een wijzigingsbe-
voegdheid toegevoegd om de 
stalderingsregels toe te kunnen 
passen. Met deze regeling is het 
mogelijk om vrijkomende agrari-
sche bebouwing te benutten om 
elders binnen de gemeente Bern-
heze uit te kunnen breiden. Deze 
gemeentelijke stalderingsregels 
zijn daarmee een verruiming ten 

opzichte van de provinciale stal-
deringsregels.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing

Ontwerpbestemmingsplan 
Wijziging Golfbaan The Duke 
(Nistelrode) en voornemen 
verzoek herbegrenzing Natuur 
Netwerk Brabant 
Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening 
de ter-inzage-legging bekend 
van het ontwerpbestemmings-
plan ‘Wijziging Golfbaan The 
Duke’ in Nistelrode, te raadple-
gen op www.ruimtelijkeplannen.
nl met IDN-code NL.IMRO.1721.
BPWijzigingTheDuke-ow01).
Inhoud: Het ontwerp bestem-
mingsplan maakt het mogelijk 
om bij Golfbaan The Duke de 
holes 5, 9, 10 en 11 uit te brei-
den. De percelen zijn gelegen 
binnen de begrenzing NNB. Ge-
deputeerde Staten kunnen de 
begrenzing van de Natuurnet-
werk Brabant (NNB) wijzigingen. 
Dit moet op verzoek van de ge-
meente. De procedure bepaalt 
dat eerst het voornemen tot ver-
zoek om herbegrenzing wordt 
gepubliceerd. Dit zal gelijktijdig 
plaatsvinden met de bekendma-
king van de terinzagelegging van 
het ontwerpbestemmingsplan en 
wordt daarmee ter inzage ge-
legd. Zienswijzen kunnen zich 
dus ook richten op het voorne-
men tot herbegrenzing van NNB.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing

Wet milieubeheer 

Milieueffectrapportage, 
kennisgeving ex. art. 7.8b
Burgemeester en wethouders 
van Bernheze maken als bevoegd 
gezag, gelet op artikel 7.17, lid 5 
onder a, van de Wet milieube-
heer, het volgende bekend.

Op 11 december 2019 heeft 
V.O.F. van der Biezen medege-
deeld dat hij voornemens is stal-
len op te richten en te wijzigen 
voor gespeende biggen en zeu-
gen aan Hoog-Beugt 15 in Hees-
wijk-Dinther. Deze activiteiten 
zijn onderworpen aan een mi-
lieueffectrapportage beoordeling 
ingevolge het Besluit milieueffec-
trapportage 1994 jo. artikel 7.2, 
lid 4 van de Wet milieubeheer.

Burgemeester en wethouders 
van Bernheze hebben besloten 
dat door V.O.F. van der Biezen 
géén milieueffectrapport behoeft 
te worden opgesteld, alvorens 
een definitieve beslissing wordt 
genomen op een aanvraag om 
een vergunning ingevolge de 
Wet algemene bepaling omge-
vingsrecht (Wabo) voor de voor-
genomen activiteit.
Naar de mening van burgemees-
ter en wethouders van Bernheze 

leiden de voorgenomen activitei-
ten, gezien de omstandigheden 
waaronder zij worden onderno-
men, niet tot belangrijke nadeli-
ge gevolgen voor het milieu.

Het besluit en de overige stukken 
liggen gedurende zes weken ter 
inzage bij de gemeente Bernhe-
ze. Voor openingstijden advise-
ren wij u de website van de ge-
meente te raadplegen.

Het besluit dient te worden aan-
gemerkt als een voorbereidings-
besluit als bedoeld in artikel 6:3 
van de Algemene wet bestuurs-
recht en is niet vatbaar voor be-
zwaar en beroep van derden. Dit 
kan in het kader van de vergun-
ningverlening in het kader van 
de Wabo aan de orde worden 
gesteld.

Bernheze 14 augustus 2020
Burgemeester en wethouders 
van Bernheze
Procedure 1a is van toepassing.
Bezwaar kan alleen worden inge-
diend door de initiatiefnemer.
Eventuele bedenkingen van der-
den kunnen later worden inge-
bracht in het kader van de om-
gevingsvergunningsprocedure. 
Dit is een voorbereidingsbesluit 
op de vergunningverlening voor 
de activiteit milieu.

Algemene maatregel
van bestuur

De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen:
Heeswijk-Dinther
- Hoge Broekstraat 11
 Veranderen van een veehouderij  
- Vorstenbosseweg 12
 Veranderen van een rundvee-

houderij
- Oude Beemdseweg 1
 Veranderen van een veehou-

derij  
Nistelrode
- Jonkerstraat 5
 Veranderen rundveehouderij            
- Loosbroekseweg 60
 Veranderenden veehouderij       
Loosbroek   
- Busselsesteeg 2
 Veranderen paardenhouderij            
Vorstenbosch   
- Heuvel 4
 Oprichten restaurant            
Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
- Kampstraat-Hoefstraat
 oprichten woning
 Datum ontvangst: 27-07-2020
- De Eg 6

 Plaatsen kapschuur
 Datum ontvangst: 10-08-2020
- Zoggelsestraat 55
 Vervangen bestaand kozijn
 Datum ontvangst: 16-08-2020
Heeswijk-Dinther
- Monseigneur van 
 Oorschotstraat 27
 Plaatsen overkapping
 Datum ontvangst: 27-07-2020
- Rukven 6
 Aanleg 2e inrit
 Datum ontvangst: 28-07-2020
 Berkenvenseweg 1
 Milieuneutrale melding
 Datum ontvangst: 30-07-2020
Vorstenbosch
- Nistelrodesedijk 15a
 veranderen varkenshouderij
 Datum ontvangst: 28-07-2020
- De Helling 1
 Overkapping met berging
 Datum ontvangst: 30-07-2020
Nistelrode
- Achterstraat (nabij 44)
 Bouwen woonhuis met bijge-

bouw
 Datum ontvangst: 10-08-2020       
- Achterstraat (nabij 44)
 Plaatsen tijdelijke woonunit
 Datum ontvangst: 11-08-2020
- Kleinwijk 21
 Plaatsen overkapping
 Datum ontvangst: 14-08-2020
- Loosbroekseweg 31
 Kappen van 2 Berken (dode 

bomen) 
Datum ontvangst: 29-07-2020 
Procedure 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Besluiten 

De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Nieuwlandsestraat 37
 Plaatsen overkapping
 Verzenddatum: 28-07-2020
- Monseigneur van 
 Oorschotstraat 27
 Plaatsen overkapping
 Verzenddatum: 13-08-2020  
Heesch
- Adrianus VI straat 8
 Vernieuwen dak
 Verzenddatum: 31-07-2020
- Broekhoek 24a
 Nieuwbouw carport
 Verzenddatum: 12-08-2020 
- Asterstraat 6 en 8
 Verbouwen woonhuizen
 Verzenddatum: 14-08-2020 
- Loosbroeksestraat 1c
 Bouwen  woonhuis
 Verzenddatum: 14-08-2020 
Nistelrode
- Laar 29 ( 29c t/m 29n)       
 Bouw appartementen (wijzi-

ging op eerder verleende ver-
gunning)

 Verzenddatum: 06-08-2020
- Wiekslag 13       
 Plaatsen tijdelijke woonunit
 Verzenddatum: 12-08-2020  
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing
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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.

WWW.BERNHEZE.ORG

Maar Buro Lima liet de vakantie 
voor de kinderen en jeugdigen 
natuurlijk niet stilletjes voorbij-
gaan en bedacht een plan B! 
Door de prachtige locatie, waar 
ook een grote tuin ter beschik-
king staat, zijn er vele mogelijk-
heden. De kinderen en jeugdi-
gen zijn gevraagd wat ze graag 
zouden willen doen en dat is 
omgezet naar een zonnig Lima 
Zomerfestival in eigen tuin! 

De kinderen en jeugdigen geno-
ten deze vijf dagen volop. Er was 
een podium om op te dansen, er 

stond een luchtkussen, meerdere 
zwembadjes en een buikschuif-
baan en pauzeren kon bij de ijs-
cokar. Diverse workshops waren 
er geregeld, van timmeren tot 
make-uppen. 
En tenslotte werden tenten op-
gezet om te kamperen. Iedere 
ochtend en middag was er een 
activiteit gepland, en tussendoor 
konden alle kinderen en jeugdi-
gen uitrusten in de huizen. De 
verkoeling opzoeken en de prik-
kels reguleren, zodat ze er even 
later weer volop van konden ge-
nieten! Veel begeleiders spron-

gen deze week extra bij om de 
kinderen en jeugdigen een on-
vergetelijke week te bezorgen. 

Ze hielpen graag mee en gleden 
zelf net zo hard van het spring-
kussen. Buro Lima is blij met 

zoveel extra hulp, maar ook blij 
met dit prachtige zomerse weer. 
Het was een fantastische week!

Lima Zomerfestival
HEESWIJK-DINTHER - Ieder jaar in de schoolvakantie gaat Buro 
Lima met kinderen, jeugdigen en begeleiders op vakantie naar Zee-
land. Ook dit jaar werd hier enorm naar uitgekeken, tot COVID-19 
kwam met alle gevolgen van dien... 

1. Wat heeft zilver gewonnen in Londen?

2. Wat is tropisch lekker volgens Heerkens Vers?

3. Hoe heet de film die op 25 augustus gedraaid gaat worden bij Filmhuis De Pas? 

4. Welke korfbalclub bereidt zich voor op een nieuw seizoen? 

5. Na hoeveel jaar verkering stapten Truus en Frits Verhagen in het huwelijk? 

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 24 augustus 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: 
Milou Jans

Het antwoord was:
BERNHEZE

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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Tekst?

ALS DE MUSSEN...! Zie oplossing pagina 18

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

OPROEP

WIE HEEFT ER ZIN OM 
MINSTENS ELKE WEEK EEN 
FIETSTOCHT TE MAKEN?
Dag en tijdstip vertrek in onder-
ling overleg.
Mijn voorkeuren:
- afstand tussen 60 en 75 km
- geen e-bike
- stevig fietstempo
- rustige wegen (bijvoorbeeld 

via knooppunten)
Jules van Elten, Heeswijk-Dinther
Reacties graag via 06-44145292
of jmvanelten@outlook.com.

AANGEBODEN

Weer geopend (medisch) 
PEDICURE NISTELRODE 
Dorien Visser, 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.

TE HUUR

BEDRIJFSRUIMTE
Van 50, 100, 150, 170 en 255 m2, 
voorzien van overhead en loop-
deur. Meer informatie: neem  
gerust contact op met Sijme 
Smits 06-46111667 of kijk op 
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.

GEVONDEN

FIETSSLEUTEL MET HUIS-
SLEUTEL EN NOG KLEIN 
SLEUTELTJE 
Gevonden tussen de Liekendonk 
en rivier de Aa. 
Rond 8/9 augustus. 
Meer informatie: 06 -53840563

TE KOOP GEVRAAGD

GEBRUIKTE AANHANGER
Circa 2 x 1 meter. 
Informatie 06-83575352

. 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.

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:

Judith Spierings 
uit Vorstenbosch

Winnaar:
Mieke van den Elzen
kan de staatsloten 

ophalen bij 
Kantoorboekhandel 

Paperpoint

Easy

8 7 1

9 2 4 6

7 3 8 9 4

6 8 3 1

3 1 2 8

8 2 3 9

2 4 8 6 3

7 5 4 9

9 6 8

Puzzle #99084

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

wie
is deze Bernhezenaar?

OOGcontact

SUDOKU
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Vakantieland Frankrijk 2020
met ogen die omarmen

Suizende bruisende schuimkoppen
van bulderende watervallen
Het tedere beleid
van kasteeltuinen

Wie waren de bewoners of kan ik hier wonen?

De ruimte tussen gebergten en ‘moi’
met donkergroene wanden
Een schaduwkant,
eindelijk een koele bedoeling

Aldoor rustig rijdend
door de binnenlanden

neem ik de vlaktes in
als twee gouden vleugels

voorgangers hebben je al omarmd

Als een mantel blijf bij me?

Dank je, kus

Column Rebecca Latupeirissa 
gemeentedichter

door de binnenlanden
neem ik de vlaktes in
als twee gouden vleugels

voorgangers hebben je al omarmd

Als een mantel blijf bij me?

Dank je, kus

Maar goed ook, want ook op de 
fiets maak ik regelmatig hache-
lijke situaties mee, bijvoorbeeld 
wielrenners die in groepsverband 
vaak de ‘baas’ van het fietspad 
zijn en met grote snelheid andere 
fietsers afschrikken. 

Regelmatig zijn er ongevallen 
waarbij een fietser wordt ‘aan-
getikt’ door zo’n wielrenner. Of 
scooters die veel harder rijden 
dan de toegestane 25 kilometer 

per uur. En wat te denken van 
oudere mensen op elektrisch on-
dersteunde fietsen die met een 
hoge snelheid (vaak naast elkaar) 
hun actieradius vergroten.

In het kader van het duurzaam 
mobiliteitsplan stimuleert onze 
gemeente het fietsgebruik en er 
wordt ook aandacht besteed aan 
mensgerichte maatregelen om 
de veiligheid te verbeteren. Zo 
zijn er trainingen voor ouderen 

voor een veilig fietsgebruik. De 
overige weggebruikers zoals de 
scooters en de wielrenners zou-
den echter ook meer gewezen 
moeten worden op het soms on-
verantwoorde gedrag dat zij ver-
tonen op de fietspaden.

Wilt u zich daar ook sterk voor 
maken? Word dan lid van Lokaal 
en denk met ons mee over deze 
en andere zaken die de aandacht 
verdienen. 

Op de fiets….

Met deze zomerse temperaturen is een fietstocht heerlijk. Hoe fijn is het als 
er goede fietspaden zijn. Niet alleen in de bossen, maar vooral ook in de dor-
pen en het buitengebied. De aandacht voor de veiligheid van fietsers blijkt 
duidelijk uit de inrichting van de ‘fietsstraat’ door Nistelrode en de breedte 
van de fietspaden die in nieuwe situaties wordt gehanteerd. Opvallend hoe 
breed de fietsweg van Nistelrode naar Uden wordt.

Frans van de Ven, raadslid Lokaal

Een derde CPO-project in Hees-
wijk-Dinther, aan de Balledonk, 
laat echter al lang op zich wach-
ten. Al anderhalf jaar geleden 
heeft de gemeente toestemming 
gegeven voor dit project voor zes 
huizen.

In juli vorig jaar was het concept 
bestemmingsplan voor dit pro-
ject al klaar en in het bezit van 
de gemeente. De verwachting 

was dat de initiatiefnemers in 
2020 zouden kunnen verhuizen. 
En toen werd het stil. In novem-
ber werd nog wel unaniem een 
coördinatieregeling aangenomen 
door de raad, juist om het proces 
sneller te laten verlopen. Maar 
toen was het weer stil. Er gebeurt 
bijna niets. Iedere keer komt het 
CPO-project Balledonk, ondanks 
toezeggingen, toch weer niet op 
de agenda.

Ondertussen zijn de bouwkosten 
met 10 procent gestegen en de 
grondprijs recent met maar liefst 
30 procent! Een aantal betrokken 
inwoners heeft hun huis al ver-
kocht en leeft nu bij familie of 
vrienden uit de koffer. 

Dit duurt te lang. Zo ga je niet 
met inwoners om. D66 wil dat de 
gemeente alles op alles zet om 
dit project snel vlot te trekken! 

Zo ga je niet met inwoners om

De laatste jaren wordt er vaker gebouwd via een CPO-project. De toekomsti-
ge huiseigenaren zijn dan zelf projectontwikkelaar. Ze nemen samen beslis-
singen en bouwen met hulp van een zelf gekozen aannemer en architect hun 
huis. In onze gemeente zijn er al diverse buurtjes ontstaan op deze manier. 
Op de website van de gemeente staat dat deze manier van samen bouwen, 
door inwoners van 55 jaar of ouder, wordt gestimuleerd. 

Annemieke Boellaard, fractievoorzitter D66 Bernheze

Vanaf 17 augustus worden in-
stellingen en verenigingen met 
een redactionele vermelding be-
naderd om de juistheid van de 
gegevens te controleren. Indien 
je in de vorige editie een vermel-
ding hebt, ontvang je van Akse 
Media een e-mail. 

Deze e-mail bevat een unieke, 
persoonlijke inlogcode waarmee 
jij de gegevens op elk gewenst 
moment kunt wijzigen. Is er bij 
ons geen mailadres bekend, dan 
wordt er komende weken tele-
fonisch contact met je opgeno-
men. 

Wil je zelf een wijziging doorge-
ven of staat je vereniging/orga-
nisatie nog niet in het magazine? 
Geef dit dan door via 
redactie@aksemedia.nl (onder 
vermelding van informatiema-
gazine Bernheze) of bel 0223-
673010.

Informatiemagazine Bernheze 2021
BERNHEZE - Uitgeverij Akse Media is gestart met de voorbereidingen van het nieuwe informatie-
magazine. Het magazine wordt een handige leidraad bij het zoeken naar informatie over jouw gemeen-
te. Zowel in de papieren versie als in de digitale gids, http://bernheze.smartmap.nl, vind je informatie 
over de meest uiteenlopende organisaties, verenigingen en bedrijven. Daarnaast zijn er interessante 
artikelen in opgenomen.  

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

WWW.FINOVION.NL

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

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

Frans: ‘In het kader van het duurzaam mobiliteitsplan 
stimuleert onze gemeente het fietsgebruik’
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Omdat jij het beste wilt voor je bedrijf, willen wij het beste voor jou

PERSONEEL
Heb je personeel of overweeg je personeel in dienst te nemen? Dan 
zijn er nogal wat zaken waar je rekening mee moet houden. Wij bie-
den ondersteuning bij loonadministraties en loonbelastingen, maar 
adviseren je ook over zaken als CAO, bedrijfsvereniging, het soort 
arbeidsovereenkomst dat je gaat afsluiten, arbeidsreglementen, ont-
slagprocedures, sociale voorzieningen, het aanmelden bij een pensi-
oenfonds, arbodienst en ziekengeldverzekering. En we helpen je bij 
het opzetten of bijhouden van je personeelsadministratie. De mede-
werkers van onze speciale loonafdeling blijven continu op de hoogte 
van alle recente personeelsontwikkelingen; met hun kennis, ervaring 
en expertise staan zij graag voor je klaar.

ONTZORGEN
Ontzorgen, dat is waar wij voor staan. Of het nu gaat om de comple-
te financiële administratie, het samenstellen van de jaarstukken of het 
opstellen van de fiscale aangifte: wij zorgen dat jij er geen omkijken 
naar hebt. Bij ons krijg je dat stukje persoonlijke aandacht dat jij en 
je bedrijf verdienen. Want zoals jij achter jouw bedrijf staat, staan wij 
achter het onze. We zijn er voor onze klant. Samen met onze partners 
hebben we alle expertise in huis die nodig is, ook bij ingewikkelde of 
gecompliceerde vraagstukken. Als specialist, als sparringpartner en 
coach, maar vooral als accountantskantoor met een breed en com-
pleet aanbod in professionele dienstverlening.

VRAGEN?
Kom gerust eens bij ons langs of maak een vrijblijvende afspraak. 
Met een kop koffie erbij bekijken we graag wat we voor je kunnen 
betekenen. Voel je welkom!

Als ondernemer heb je je zaakjes graag goed voor elkaar. Want bij het runnen van een bedrijf, groot of klein, komt nogal wat kijken. Ondernemers kiezen voor hun vak, hun 
expertise; dat is wat hen drijft. Maar natuurlijk wil je ook de zakelijke kant op orde hebben. Dan is het fijn als je je financiën, belastingen, salarisadministratie en alles wat 
er nog meer bijkomt, met een gerust hart kunt overlaten aan specialisten in dit vakgebied. Van Soest & Partners is zo’n specialist. Al ruim veertig jaar zijn wij die vertrouwde 
partner die voor jou en je bedrijf de zakelijke puntjes op de i zet. Een geruststellende gedachte. Doe jij waar jij goed in bent, doen wij de rest.

Frank Hanegraaf en Chris-Stan van Daal Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Ad Ploegmakers

Heesch - Cereslaan 4 - Heeswijk-Dinther - Plein 1969 1a
0412- 459000 - info@soestacc.com
www.soestacc.com
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LONDEN/LOOSBROEK - Bij de internati-
onale London Spirits Competition is Bus 
Whisky in de prijzen gevallen. Het nieu-
we Brabantse whiskylabel uit Loosbroek 
won met haar allereerste vat whisky een 
zilveren medaille in de Engelse hoofdstad. 

Bus Whisky Distillers is de eerste gespe-
cialiseerde whiskystokerij van Nederland. 
Dennis Hurkmans en Ezra Leeger zijn in 
2015 gestart met de productie van single 
malt whisky en dat heeft een smaakvolle 
vlucht genomen. Inmiddels wordt er uit-
sluitend nog whisky geproduceerd en is 
een team van specialisten aangetrokken 
om er voor te zorgen dat Bus Whisky zich 
kan meten met de top van Nederland. Dat 
is gelukt.  

“De zilveren medaille in Londen is de 
voorlopige kroon op ons werk,” vertelt 
Marcel van Roessel, master distiller bij 
Bus Whisky, met gepaste trots. “We zijn 
met ons eerste vat duidelijk op de goe-
de weg, want we gaan natuurlijk voor 
goud,” lacht hij. Het productieproces bij 
Bus Whisky Distillers is ambachtelijk en re-
latief kleinschalig met een beperkt stook-
volume, wat de whisky het exclusieve ka-

rakter geeft van een ‘limited edition’. Bus 
Whisky is uniek, omdat het een ‘single 
estate whisky’ is, waarbij ook alle gebruik-
te grondstoffen van dezelfde boerderij ko-
men. Single estate whisky wordt daarom 
ook wel de overtreffende trap van single 
malt whisky genoemd.  

Om de Londense medaille te bemachtigen 
moest de whisky van Bus Whisky voldoen 
aan een aantal punten. Zo moesten de lo-
kale whiskystokers hoog scoren op smaak 
en kwaliteit van de whisky, de prijs-kwali-
teitverhouding en het design van de ver-
pakking. Al deze aspecten werden door 
de internationale vakjury beoordeeld en 
gewaardeerd met zilver. “Een prijs met 
aanzien in de branche én bij de echte lief-
hebbers en kenners van de betere whisky. 

We zijn super blij dat onze allereerste 
batch van Bus Whisky internationaal al 
meteen zo goed wordt gewaardeerd”, 
besluit Marcel. Inmiddels is het vierde vat 
Bus Whisky alweer gebotteld. Ook vat 
nummer 4 is al vrijwel uitverkocht in de 
voorverkoop. Er zijn nog maar een paar 
flessen beschikbaar. Bestellen kan via 
www.buswhisky.com.

Bus Whisky wint zilver in Londen

Bus Whisky Distillers/De Heische Hoeve
Heideweg 1a, Loosbroek
www.buswhisky.com

DE OPLOSSING

hypotheken - verzekeren
vermogen - pensioenen

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

Fiscale deadlines
eind september
Vof en Maatschap
Voor het aangaan van een Vof of Maatschap met fiscaal terugwerkende kracht 
tot 1 januari dient de overeenkomst uiterlijk 30 september te zijn opgemaakt en 
getekend.

Geruisloze of ruisende inbreng in een bv
De geruisloze inbreng van een onderneming in een bv met terugwerkende kracht 
tot 1 januari 2020 is mogelijk als de voorovereenkomst of intentieverklaring ui-
terlijk op 30 september 2020 is gesloten en is opgestuurd naar de Belastingdienst. 

Je krijgt met terugwerkende kracht ook zonder aangetekende inzending van de voorovereenkomst, mits 
het verzoek om geruisloze inbreng uiterlijk 30 september 2020 is ingediend.

Een ruisende inbreng per 1 juli 2020 is mogelijk als de voorovereenkomst of intentieverklaring uiterlijk 
30 september 2020 is gesloten én samen met het geleideformulier aangetekend is gezonden naar de 
Belastingdienst.

Ruisende inbreng per 1 januari 2020
De ruisende inbreng van een onderneming in een bv met terugwer-
kende kracht tot 1 januari 2020 is mogelijk als de voorovereenkomst of 
intentieverklaring uiterlijk 31 maart 2020 is gesloten en samen met het 
geleideformulier aangetekend is verzonden naar de Belastingdienst in 
Heerlen. De oprichting van de bv en de inbreng van de onderneming 
moeten uiterlijk plaatsvinden op 30 september 2020.

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

www.mooibernheze.nl

INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT

Bezoek
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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

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

Het broeikaseffect wordt ver-
sterkt door de hoeveelheid broei-
kasgassen in de lucht. Opwar-
ming is niet te stoppen, maar 
gaat minder hard als we wereld-
wijd minder CO2 uitstoten. Af-
gelopen eeuw steeg de tempera-
tuur op aarde met gemiddeld een 
graad. In Nederland heeft het 
KNMI bijna twee graden stijging 
gemeten tussen 1906 en 2017. 

Eerder waren er ijstijden en war-
me periodes met gevolgen voor 
het leven op aarde. Nieuw is 
dat de opwarming van de aar-
de grotendeels door activiteiten 
van mensen komt en nauwelijks 

door natuurlijke gebeurtenis-
sen. Broeikasgassen zoals CO2, 
methaan en lachgas regelen de 
temperatuur op aarde. De gas-
sen houden warmte als een de-
ken vast en de temperatuur stijgt 
omdat die ‘deken’ dikker wordt. 
Vooral de grote hoeveelheid CO2 
in de lucht is een probleem. Deze 
stijgt doordat mensen fossiele 
brandstoffen zoals kolen, olie en 
gas verbranden. In het slechtste 
scenario stijgt de temperatuur 
deze eeuw met vijf graden. Dat 
zou rampzalig zijn. 

Een veiliger scenario is maximaal 
anderhalf tot twee graden op-

warming. Dat kan alleen als het 
lukt om de uitstoot van broei-
kasgassen drastisch te beperken. 
De laatste zestien jaar waren er 
veertien warmer dan ooit. Des-
kundigen verwachten dat we de 
gevolgen nog kunnen beheersen 
als we de stijging weten te beper-
ken tot anderhalf à twee graden. 
Dat kan alleen als de wereldwijde 
CO2-uitstoot in 2050 drastisch 
is verlaagd. BECO geeft voor-
lichting hoe we hier gezamenlijk 
voor Bernheze aan mee kunnen 
werken.

Hoosbuien door extreme warmte

Meer info of aanmelden op 
www.onsbeco.nl

BERHEZE – Het klimaat verandert doordat de temperatuur op aarde stijgt. Dat komt doordat er steeds 
meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen. De mens zelf is grotendeels verantwoordelijk voor 
deze opwarming en dat heeft gevolgen voor ons leefklimaat. 

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

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

Dicht kieren

(zoals bij ramen/
deuren) zodat ook 
daar geen warmte 
door verloren kan 

gaan.

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

www.verhoeven-montage.nl

PLAFONDSYSTEMEN

PLAFONDS VAN
TOPKWALITEIT

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

• Kozijnen   Deuren   Ramen

BERNHEZE BOUWT

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

Bedrijvenweg 16
5388 PN Nistelrode

0412 612594

John F. Kennedystraat 89
5384 GB Heesch
0412-486277
info@erveza.nl
www.erveza.nl

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

Bouwplannen?  Bestemmingsplan nodig?  Planschade?

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

Een duurzame en makke lijke tuin

“We hebben een aanbouw aan 
het huis aan de achterkant ge-
maakt en onze slaapkamer zit 
boven die aanbouw. Als de zon 
op het zwarte dak schijnt, dan 
kan het hier binnen heel warm 
worden. Daarnaast kijk je ook 
uit over een zwart dak: dat is ge-
woon niet mooi. Een sedumdak 
vond ik wel leuk, maar ik wist 
niet hoeveel werk dit zou zijn. 
Uiteindelijk viel het echt reuze 
mee: het is bijna geen werk om 
het dak te onderhouden, het 
staat erg mooi en het werkt ver-
koelend bij warm weer doordat 
het sedum de warmte van de 
zon opneemt. Bovendien vangt 
het sedumdak ook water op bij 
regenbuien.” 

Klaar voor de toekomst
“We hebben een vrij groot terras 
en redelijk wat gras in de tuin. 
Voorheen hadden we soms gro-
te plassen op het grasveld als het 

hard regende. Het water stroom-
de dan ook vanaf het terras het 
gras op. Daarom hebben we een 
nieuw terras aangelegd met een 
waterrooster. Nu loopt het water 
vanaf het terras naar het rooster 
toe. Het water loopt dan via het 

rooster onder het gras door naar 
de vlonder. Onder de vlonder zit 
een soort waterberging waar het 
water langzaam wegzakt in de 
bodem. 

Ook hebben we achterin de 
tuin een houten regenton staan: 
handig voor de opvang van re-
genwater. Bovendien ziet zo’n 
houten regenton er ook mooi 
en nostalgisch uit. De regenton 
vangt water op van het dak van 
de schuur en het overtollige wa-
ter wordt afgevoerd naar een 
groenstrook in de steeg.” 

BERNHEZE - Met het veranderende klimaat zullen we 
vaker periodes van hitte, droogte en meer neerslag 
krijgen. Als je je voorbereidt op klimaatverandering, heb 
je minder last van deze effecten. Mark Hopman besloot 
daarom verschillende aanpassingen te doen in zijn tuin 
op het zuiden. “Onze belangrijkste overweging was 
vooral dat het functioneel is en meer comfort biedt.” 
Hoe zijn deze aanpassingen hem bevallen? 

Een 
sedumdak 

werkt 
verkoelend 
en neemt 

regenwater 
op
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VOLKEL - Coppens Warenhuis 
volgt altijd de laatste trends. 
Daarom ruimt Coppens nu tuin-
meubels op om plaats te maken 
voor de nieuwe collectie 2021.

Artikelen die uit de collectie gaan 
worden nu aangeboden met 
hoge kortingen tot wel 70%! 
Dat ze uit de collectie gaan be-
tekent echt niet dat ze minder 
goed zijn. Bezoek de showroom 
en verbaas je over het grote aan-
bod. Er zijn diverse showroom-
modellen te vinden in de twee 
tuinmeubelhallen, die voor heel 
gunstige prijzen worden ver-
kocht.

Coppens heeft op geselecteer-
de tijden ook het extra magazijn 
open voor deze mega uitver-
koop:  vrijdag 21 augustus 13.00-
20.00 uur, zaterdag 22 augustus 
10.00-17.00 uur en zondag 23 

augustus 12.00-17.00 uur. Aar-
zel niet en kom kijken, dit is je 
kans. Voor alle aangeboden arti-
kelen geldt weg=weg en op=op! 
Complete loungesets, tuinsets, 
tuinkussens, losse stoelen en ta-
fels. Er zijn diverse showmodel-
len te vinden en ook artikelen 
die nog niet uit de verpakking 
zijn geweest. Een ruim aanbod 
met hoge kortingen! De artike-
len zijn niet allemaal online te 
bekijken, sommige modellen zijn 
alleen in ons mega warenhuis 
of het magazijn te bezichtigen. 
Loop binnen en kom kijken, je 
bent van harte welkom op beide 
adressen!

Coppens Warenhuis, Lagenheu-
velstraat 11, 5408 RJ Volkel. Het 
extra magazijn is te vinden in de 
straat achter Coppens Waren-
huis: Jochem de Wildstraat 3B, 
5408 RT Volkel.

Mega tuinmeubel
magazijn uitverkoop

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

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

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.

Een duurzame en makke lijke tuin

Het hoeft niet veel te kosten
“Het aanpassen van je tuin hoeft 
niet veel geld te kosten. Het is 
maar net hoe duur je het zelf 
maakt: je kunt een regenton 
(inclusief voetstuk) bijvoorbeeld 
al voor € 55,- aanschaffen of je 
kunt een tweedehands regenton 
kopen. 
Het kan allemaal al redelijk sim-
pel: zo kun je ook een kuil gra-
ven als waterberging. Daarnaast 
kun je voor sommige onderdelen 
en aanpassingen in je tuin ook 
een subsidie krijgen van de ge-
meente.” 
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Deze clinic is zowel voor een 
goede voorbereiding voor de 
clubkampioenschappen, maar 
ook een mooie mogelijkheid om 
kennis te maken met deze gezel-

lige club. Dus nodig iedereen uit, 
familie en vrienden! 

Inschrijven kan via 
bestuur@tvdebroekhoek.nl.

Tennisclinic TV de Broekhoek

HEESCH - TV de Broekhoek organiseert 23 augustus van 14.00 tot 
16.00 uur samen met de nieuwe tennisschool ‘Joffe van der Heijden 
tennis’ een tennisclinic voor zowel leden als niet-leden, voor jong 
en oud.

Winst en verlies in eerste 
oefenweekeinde heren

Van oefenwedstrijden valt niet 
zoveel te zeggen, omdat zowel 
Dynamico en de tegenstanders 
verre van compleet waren. 

Maar de wedstrijd in Kwintsheul 
was alleen al historisch vanwege 
het feit dat het de eerste (offi-
cieuze) wedstrijd van Dynamico 
was. 
Frank Loeffen maakte tegen 

Quintus de meeste treffers, 
waaronder de allereerste van de 

club. Een dag later bewees Wout 
van Iperen helemaal terug te zijn 
met liefst vijftien doelpunten.

HEESCH/OSS - De heren van Dynamico hebben hun eerste oefenwedstrijden achter de rug in aanloop 
naar seizoen 2020/2021. Vorige week vrijdagavond werd er verloren bij kampioen Quintus (26-22), een 
dag later werd in sportcentrum De Rusheuvel gewonnen van Volendam 2 (33-30).

handbal

Frank Loeffen, vorig jaar in de
thuiswedstrijd tegen Quintus
 Foto: Rachelle Fotografie

Eerste wedstrijd 
Dynamico

Aanstaande zondag gaan de se-
lectie en senioren 3 een gezame-
lijk toernooi spelen bij PSV Korf-
bal. Kijk voor de tijden op 
www.psvkorfbal.nl/
club-en/toernooi. 

Dinsdag 25 augustus gaat de 
selectie op bezoek bij DAW in 
Schaijk, aanvang 20.15 uur. Sup-
porters zijn natuurlijk welkom. 
Houd rekening met elkaar en 

houd je zoveel mogelijk aan de 
richtlijnen van het RIVM. Altior 
hoopt op een mooie start van 
het nieuwe seizoen. Blijf veilig 
en gezond!

Altior bereidt zich voor op 
nieuw seizoen
HEESWIJK-DINTHER - Terwijl de selectie van Altior al weer enkele 
weken in training is, gaan ook de overige teams de komende week 
de trainingen weer hervatten voor een nieuw seizoen. Om zich goed 
voor te bereiden, staan er weer oefenwedstrijden op het programma. 

De bal rolt weer bij WHV 

Zoals dat gaat tijdens de voorbe-
reiding, oogt het vaak wat rom-
melig door wisselende samen-
stellingen en het ontbreken van 
wedstrijdritme. De Loosbroeke-
naren kwamen goed uit de start-
blokken, maar het was de thuis-
ploeg die op voorsprong kwam. 

De behendige rechtsbuiten was 
twee keer betrokken bij de goals 
voor de Kruisstraat waardoor de 
ruststand 2-0 stond. Het was ze-
ker niet zo dat WHV geen kan-
sen kreeg maar het had geen 
geluk in de afronding met Roel 
Lunenburg en Thomas Bosch. 

In de tweede helft waren er veel 
wisselingen aan beide kanten 
en in de 60ste minuut kwam de 
thuisploeg op 3-0 na een on-
gelukkig eigen doelpunt waar 
overigens anders de spits ook 
klaarstond om de bal eenvoudig 
binnen te tikken. WHV beet van 
zich af en kwam na een knappe 
aanval op 3-1. Kay van Erp legde 
breed op Marco Lunenburg die 
eenvoudig kon binnenwerken. 
Vlak daarna kreeg Van Erp de 
mogelijkheid op de aansluitings-
treffer maar besloot om breed te 
leggen waar direct schieten een 
betere optie was geweest. De 

slotfase was er een met veel doel-
punten, mede door de vermoeid-
heid bij beide ploegen. RKKSV 
liep uit naar 5-1 waar Roel Lu-
nenburg in de slotfase nog de 
5-2 tegen de touwen schoot, na 
een assist van Dennis Schouten. 
Aanstaande donderdag speelt 
WHV de tweede oefenwedstrijd 
thuis tegen MOSA’14.

LOOSBROEK - WHV speelde na twee trainingen de eerste oefenwedstrijd van het seizoen tegen vier-
deklasser RKKSV. De temperatuur liep tegen de 30 graden en dat was meteen een pittige openingswed-
strijd na vijf maanden geen wedstrijd te hebben gespeeld.

voetbal
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KOOP NU UW KAARTJES!

WWW.NESTERLE.NL

AGENDA
20 AUGUSTUS 
15.00 UUR
VAKANTIEFILM
ONWARD 6+

12 SEPTEMBER
19.30 | 21.30 UUR
ROB SCHEEPERS
GULZIG

24 SEPTEMBER
20.15 UUR
FILMAVOND
KAPSALON ROMY

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

Hoogstede Optiek & Horen
Eetcafé ’t Pumpke
Bernheze Makelaars

Akker Makelaardij
Jumbo Nistelrode
Kling Opleidingen | Brandbeveiliging
Maas & Van Oss
Pelzer Schilderwerken
Van Lith Uitvaartzorg

Gulzig - Rob Scheepers
Na zijn cabaretdebuut in 2014 gebeurde er veel. 
Uitverkochte tournees, radio- en televisieoptredens. Na 
allerlei volle en uitverkochte zalen door het hele land, is 
het in 2020 tijd voor zijn derde cabaretprogramma GULZIG.

Geen hoofdzonde is Rob vreemd. Rob is gulzig. Want waarom 
tevreden zijn? Hij wil meer likes, meer quality time, meer 
optredens, meer borrelnootjes, meer schermtijd, meer 
borsthaar, meer bezoekers en meer geld. Gewoon meer, meer, 
meer… van alles! Waarom? Om indruk te maken. Op iedereen 
die hij kent. En niet kent. Wie wil dat nou niet? Rob doet er in 
ieder geval vrolijk aan mee en vindt het heerlijk. Dus nog meer 
grappen. Meer verhalen. Meer lachen. Meer van alles!

#MEER #MEER #MEER

Van Tilburg Mode & Sport
Wijssens Financieel advies

Bloemsierkunst Ari-Jenne
De Nistel
Drukkerij Buuts
Elektrototaalmarkt.nl
Gacom communication & Security
Heerkens Vers
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers

Juriëns Kozijnen
Lips Groen
Luxe Tuin Deco
Mario Supersize.nl
MG Service
Rainbow Centre
RWP Audio • Video • Lighting
Van Schijndel Tegels
Van Mook De Echte Bakker

ONZE SPONSOREN

Je weer laten verrassen in het theater. Dat is alweer even geleden. Verlangt u er ook zo naar? 
Welkom terug! We gaan weer van start met een nieuw theaterseizoen. We hebben er zin in, 
ook al is het nu wat anders dan vorige jaren.

Dankzij onze hartwerkende vrijwilligers gaan we 12 september 2020 van start met een nieuw 
theaterseizoen! Vanaf vandaag kunt u tickets kopen voor de voorstellingen van september tot en met 
december. Een bruisend programma dat voor iedereen toegankelijk is, vol verrassing en variatie.

Wij vinden het belangrijk dat u een ontspannen avondje uit beleeft. Wij zorgen ervoor dat uw bezoek, 
ondanks de geldende maatregelen, veilig en aangenaam zal zijn. Per voorstelling kunnen er op dit 
moment 60 personen in onze zaal plaatsnemen. Wees er snel bij! Toch te laat? Dan kun je je opgeven 
voor de wachtlijst via ticket@nesterle.nl.

Wij staan te popelen om onze theatergordijnen te openen en u persoonlijk te verwelkomen. 
Laten we samen van Nesterlé het gezelligste theater van Brabant maken!

Jan Schaapsmeerders, voorzitter Stichting Cultureel Centrum Nesterlé

De verkoop van de 
kaartjes voor de 

voorstellingen vanaf 
januari 2021 start later 

dit jaar. Kijk voor nieuwe 
activiteiten en uitgebreide 

bestelinformatie op de 
website, Facebook en 

Instagram van Nesterlé
#HUISKAMER #BITTERBAL 

#HIERMOET JE ZIJN  

CABARETCABARET
Zaterdag 12 september 2020
19.30 en 21.30 uur   € 17,50

“SCHEEPERS STELT
DE JUISTE
ONGEMAKKELIJKE
VRAGEN, EEN
GEGARANDEERDE
MANIER OM MENSEN
AAN HET LACHEN
TE KRIJGEN.
THEATERKRANTTHEATERKRANT
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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 20 AUGUSTUS
Reiki oefenochtend
Centrum MAIA Nistelrode

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

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

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Loosbroek

Vakantiefilm: Onward 6+
CC Nesterlé Nistelrode

Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Talkshow De Waan #3
www.debkk.nl
PAGINA 7

VRIJDAG 21 AUGUSTUS 
Reiki 1
Centrum MAIA Nistelrode

Tuinmeubelmagazijn uitverkoop
Coppens Volkel
PAGINA 18 EN 21

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Loosbroek

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Live muziek: DJ Tom Baltussen
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

ZATERDAG 22 AUGUSTUS 
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther

Tuinmeubelmagazijn uitverkoop
Coppens Volkel
PAGINA 18 EN 21

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Loosbroek

Kirsten van Teijn
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

Live muziek: Strike 2
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

ZONDAG 23 AUGUSTUS 
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters 
Heeswijk-Dinther

Tuinmeubelmagazijn uitverkoop
Coppens Volkel
PAGINA 18 EN 21

Tennisclinic
TV de Broekhoek Heesch
PAGINA 22

MAANDAG 24 AUGUSTUS 
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Loosbroek

Poedja-Bardo onder-
richt-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 25 AUGUSTUS
Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Loosbroek

Film: Little Women
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 10

Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

WOENSDAG 26 AUGUSTUS 
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Loosbroek

Vipassyana
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DONDERDAG 27 AUGUSTUS 
Vipassyana, studiegroep
Nagarjuna en Taijiwuxigong 
en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Loosbroek

Workshop basisfotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie 
Heesch

VRIJDAG 28 AUGUSTUS 
Vipassyana
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Loosbroek 

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther

Activiteitenmiddag
speciale mensen
Dier- & Tuinweide Heeswijk-Dinther
PAGINA 4

ZATERDAG 29 AUGUSTUS 
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Loosbroek

Live muziek: Dreamfield
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

ZONDAG 30 AUGUSTUS 
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther

Onbeperkt spareribs
Partycentrum ‘t Maxend 
Nistelrode

Anja voor Ghana
Carbootsale Oss
PAGINA 9

MAANDAG 31 AUGUSTUS 
Workshop fotografie
Vlindersafari
www.anderzendichtbij.nl

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Loosbroek

Poedja-Visualisaties-
Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 1 SEPTEMBER 
Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Loosbroek

Mediatatieve wandeling
Schrikkelbos Heesch
PAGINA 8

WOENSDAG 2 SEPTEMBER
Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther

Repaircafé
Kerkstraat 2 Heesch
PAGINA 6

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Loosbroek

Reiki oefenavond
Centrum MAIA Nistelrode

DONDERDAG 3 SEPTEMBER
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Loosbroek
Workshop basisfotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie 
Heesch

VRIJDAG 4 SEPTEMBER
Workshop fotografie
Vlindersafari
www.anderzendichtbij.nl

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters 
Heeswijk-Dinther

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Loosbroek

ZATERDAG 5 SEPTEMBER
Familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters 
Heeswijk-Dinther

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Henry van Loon
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

ZONDAG 6 SEPTEMBER
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Wisent excursie
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters 
Heeswijk-Dinther

MAANDAG 7 SEPTEMBER
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek
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Fotograaf: 
Edwin Hendriks
Natuurgebied De Maashorst


