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HVCH BEDANKFOLDER
Heesch
MODEMAGAZINE 
VAN TILBURG
Bernheze

BIJLAGEN DEZE WEEK

Zoggelsestraat 21a, Heesch  
T. 0412 - 45 3113

www.akker-zonwering.nl

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Akker zonwering
rolluiken & buitenleven

Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek - 06-613386411 - info@cvanderven.nl - www.cvanderven.nl 

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!

Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek - 06-13386411 - info@cvanderven.nl - www.cvanderven.nl 0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

Boomrooierij
Van Weert Rondhout B.V.
Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek

Sinds 1937  een begrip in Nederland!

• Bomen rooien • Klepelen takhout-begroeiing

• Bomen snoeien • Ophalen groenafval
• Stobben frezen • Biomassa - Rondhout

WONING VERKOPEN?

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

WWW.KOM-WONEN.NL

TE HUUR 
  OP TWEE LOKATIES 
  VOOR KANTOOR, ATELIER, 
 WERKRUIMTE of PRAKTIJK 
 C.V., TL licht, HR++glas 
LINDESTRAAT NISTELRODE 
bij Nr.5 85m2 bij Nr.9 45m2   
Info: istehuur@gmail.com 
  Mobiel: 06 23 64 50 85 

BERNHEZE - De Bernhezer Ondernemers Prijs 2019 ging naar Tom de Bruyckere van 

Tomcars Heesch en de Jonge Ondernemers Prijs 2019 naar Stijn van de Bovenkamp 

en Rico Wijgergangs van WijKamp Farming Solutions Nistelrode. De ondernemers 

mochten een prachtig beeld in ontvangst nemen van de hand van Hans van Uden.

Ook kreeg de winnaar van de BOP een cheque aangeboden ter waarde van € 2.000,- 

door Rabobank Oss Bernheze, uitgereikt door Corné Roovers. Dit geld gaat naar een 

goed doel naar keuze.

ONDERNEMERS VAN HET
JAAR 2019 IN BERNHEZE

Foto: Jan Gabriëls

Lees meer op pagina 26, 27 en 28

Tom de Bruyckere 
van Tomcars

JOP

BOP

Extra zakcentje
bijverdienen?
Word bezorger
van deze krant!

0412-795170 - bezorging@bernhezemedia.com

Mensenbieb
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Een oorlogsmisdaad
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pag. 25

Stijn van de Bovenkamp en Rico Wijgergangs 
van WijKamp Farming Solutions

75 JAAR
BERNHEZE

HERDENKING

Bernheze plant eerste 
windboom van Nederland 

Lees meer op pagina 31



  
Woensdag 18 september 20192 ETEN, DRINKEN EN UITGAAN

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

Kloosterkapel; activiteiten en organisatie
Yoga op maandag
Yoga, voor veel mensen het 
beeld van slanke jonge dames en 
heren. Echter, iedereen die ‘op 
oudere leeftijd zelf zijn schoenen 
wil strikken’ is welkom. Het gaat 
niet om de prestaties, maar om 
het bezigzijn. Yoga doe je in ver-
schillende oefeningen, gecom-
bineerd met ademhaling en een 
eindontspanning. Met aandacht 
word je bewust van je lichaam, 
wat je voelt, hoe je ademhaalt, 
hoe je doet, wat je denkt. Door 
te accepteren wat er is, creëer je 

ontspanning, blijf je soepel en 
maak je jezelf sterk waar nodig. 
In de yogalessen op maandag 
van Lea van de Bergh komt in 
een ontspannen sfeer dit alle-
maal voorbij. Ontdek wat yoga 
met je kan doen. In de twee-
de groep, maandag van 20.15 
tot 21.30 uur zijn nog plaatsen 
vrij. Meld je aan bij Lea, 0413-
342656, 06-12838934 of lea-
bergh@hotmail.com.

Yoga op dinsdag
Kun je niet op maandag maar 

wel op dinsdag om 19.00 of 
20.15 uur? Dan kun je aanslui-
ten bij de yogalessen van Sandra 
Botman. 
Aanmelden voor de laatste vrije 
plaatsen kan bij Sandra, 
06-41209856 of 
sandra@uniformyoga.nl.

Vooraankondiging ‘Rugzak’
Op 25 oktober 20.00 uur pre-
senteert Robert Derksen zijn spi-
ritueel cabaret ‘Rugzak’. 
Aanmelden kan nu al via 
margarethbloemen@home.nl. 

PROEFLESSEN TALEN
Geef je nu op voor een proefl es van de taal die je wilt 
gaan leren of wilt verbeteren.
Bĳ  de Eĳ nderic in Heesch:
Frans beginners maandag 23 september
 19.00-20.15 uur
Frans vervolg woensdag 25 september 
 19.30-20.45 uur
Engels beginners maandag 23 september
 19.00-20.15 uur
Engels eenvoudige conversatie dinsdag 1 oktober
 13.30-14.45 uur
Engels conversatie beginners dinsdag 24 september
 19.00-20.15 uur
Spaans beginners donderdag 26 september
 19.00-20.15 uur
Spaans vervolg donderdag 26 september
 20.15-21.30 uur
Spaans conversatie dinsdag 24 september
 19.00-20.15 uur
Spaans conversatie plus dinsdag 24 september
 20.30-21.45 uur
Italiaans beginners dinsdag 1 oktober
 10.30-11.45 uur
Chinees donderdag 24 oktober
 20.00-21.15 uur
Bĳ  de Eĳ nderic in Nistelrode:
Engels   conversatie Maandag 23 september
 13.45-15.00 uur
KOOKFANATEN OP WOENSDAGAVOND

Een nieuwe kookclub op de 
woensdagavond in Heesch heeft 
nog een paar plaatsjes vrĳ . Onze 
topkok Jill Kiddie gaat vol 
enthousiasme een 3-gangen menu 
met de groep bereiden. Alle soorten 
heerlĳ kheden komen voorbĳ . 

Samen koken en daarna aan een mooi gedekte tafel 
genieten van het resultaat met natuurlĳ k een lekker glaasje 
wĳ n. Iedere les staat voor een avondje uit met veel 
gezelligheid en een culinaire beleving.
De data van deze 4 bĳ eenkomsten zĳ n: 25 september,
30 oktober, 27 november en 18 december.
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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.

De band bestaat uit Sander 
Wijnen, Dirk van Kronenburg, 
Sander van den Helm, Temmie 
van Uden, Ronnie Wesseling en 
Jochem Goossens. De artiesten 
van deze avond zijn Jannemieke 
Aarts, Ferdi Kocken, Lieke Wij-
nen, Mick van Haaren, Pauline 
Smits, Ken Broeksteeg, Eefke van 
Geffen, Iris Langendijk, Nikenia 
Martis en Joris van Gemert. 

Het belooft een geweldige 
avond te worden waar de Hisse 
Helden maar liefst vier uur lang 
NON-STOP muziek ten geho-
re brengen van eigen muzikale 
helden. André Hazes, Pearl Jam, 
een ABBA medley en zelfs het 
winnende Songfestivalnummer 
Arcade komen deze avond voor-
bij. Oftewel, een diversiteit aan 

muziek geschikt voor een divers 
publiek. 

Wil je ook niets van deze avond 
missen?! Twijfel dan niet en kom 
gezellig meezingen, dansen en 
een drankje doen. 

Kaartjes kosten €10,- en zijn te 
bestellen via www.de-pas.nl. 

Aftellen naar de tweede 
editie Hisse Helden Live 
HEESCH - De vakantieperiode zit er al weer een tijdje op en de druk-
te van het dagelijks leven is voor iedereen weer begonnen.  Een 
goede reden om binnenkort een avondje te ontspannen en te ge-
nieten bij Hisse Helden. Dit muzikale evenement staat gepland op 
zaterdag 28 september in CC De Pas. De bandleden en artiesten zijn 
op social media voorbijgekomen. Graag benoemen we onze grote 
trots opnieuw. 

GREEN BOOK
Het filmseizoen van CC Nesterlé 
start op donderdag 26 september 
met Oscar winnaar ‘Green Book’.

Een inspirerend, hartverwarmend 
en waargebeurd verhaal over de 
hechte vriendschap tussen een 
uitsmijter en concertpianist die 

gedwongen worden hun verschillen opzij te zetten om de meest on-
vergetelijke reis van hun leven te maken.

Wanneer de zwarte concertpianist Don Shirley (Mahershala Ali) in 
1962 op zoek is naar een chauffeur/lijfwacht voor zijn tournee door 
het conservatieve zuiden van Amerika, komt hij uit bij Tony ‘Lip’ Val-
lelonga (Viggo Mortensen). Deze klassieke Italiaans-Amerikaanse 
macho verdient zijn geld als uitsmijter in een New Yorkse nachtclub, 
maar wil graag wat bijverdienen. Samen gaan ze op reis door ver-
schillende ‘blanke’ staten aan de hand van een speciale reisgids: ‘The 
Green Book’. Die informeert hen over plekken waar Afro-Amerika-
nen welkom en veilig zijn.
In de kleine ruimte van hun auto botsen hun tegengestelde persoon-
lijkheden en levenswijzen. Maar het gevaar en onrecht van het ra-
cisme dat Shirley onderweg tegen komt, brengt ook verbroedering 
tot stand. Om veilig thuis te komen op Kerstavond, zullen zij hun 
verschillen aan de kant moeten zetten. Er ontstaat een bijzondere 
vriendschap.

‘Green Book’ won Golden Globes en drie Oscars, waaronder die van 
‘Beste Film’. De mix van een verhaal verwant aan ‘Intouchables’, 
het lekkere acteerwerk, de kleurrijke vormgeving, de aanstekelijke 
soundtrack en het onrecht dat rassendiscriminatie heet, creëert een 
pakkende feel-good movie.

26 september, aanvang 20.15 uur. Tickets à € 5,- 
zijn verkrijgbaar aan de kassa van CC Nesterlé 
voorafgaand aan de film, vanaf 19.30 uur.

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond

WWW.neSTerle.nl

Nesterlé,zo dichtbij.Kom, geniet& ontmoet!

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond
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Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

Kom 
gerust 

langs!

Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100 A, 5473 AT Heeswijk - Dinther
Julianastraat 12, 5258 NB Middelrode
T 0413 - 29 19 80 Heeswijk - Dinther
T 073 - 782 01 67 Middelrode
I www.vangrunsvenhaerkens.nl

Van Grunsven & Haerkens
Heeswijk-Dinther, Hoofdstraat 100A, 0413-291980 
Middelrode, Julianastraat 12, 073-7820167 
Den Dungen, Hoofdstraat 100A (Heeswijk-Dinther), 0413-291980
www.vangrunsvenhaerkens.nl

Plaatsing eerste Smart vislift 
van Noord-Brabant 

VORSTENBOSCH - Vorige week 
werd de eerste Smart vislift van 
Noord-Brabant geplaatst. Dit 
gebeurde in de Leijgraaf ter 
hoogte van de Watersteeg in 
Vorstenbosch. 

De Smart vislift werd geplaatst 
langs een stuw in de Leijgraaf, 
zodat deze stuw geen barriè-
re meer vormt voor vissen. Een 
stuw is van belang om het wa-
terpeil te reguleren en zo te 
natte of te droge situaties te 
voorkomen. Ook is het van be-
lang dat vissen zich vrij kunnen 
verplaatsen door een beek om 
te kunnen paaien en geschikt 
leefgebied te zoeken. Daarom 
maakt het Waterschap op meer-
dere locaties in het beheergebied 

stuwen vispasseerbaar door-
vispassages aan te leggen. Een 
vislift is een unieke vorm van 
een vispassage. Deze is pas op 
een aantal plekken in Nederland 
gerealiseerd. In de vislift zit een 
ronde passage waarin vissen via 
een soort wenteltrap naar bo-
ven kunnen zwemmen en hun 
weg kunnen vervolgen langs de 

stuw. Met behulp van kunstma-
tige intelligentie past de vislift 
de stroomsnelheid automatisch 
aan op verschillende vissoorten. 
Daarnaast meet deze vispassage 
actief de waterkwaliteit en regis-
treert passerende vissen. 
De vislift is gemaakt van gerecy-
cled kunststof materiaal en plas-
tic-soup. Diverse onderdelen zijn 
gemaakt met behulp van een 
3D-printer.

De realisatie van deze vislift 
maakt onderdeel uit van een uit-
voeringsprogramma vispassages 
van Waterschap Aa en Maas. Dit 
project werd uitgevoerd met fi-
nanciële steun van de Europese 
Unie en Provincie Noord-Bra-
bant.

De Smart vislift ter hoogte van de Watersteeg Foto’s: Edwin Hendriks

Publieksavond bij Halley

Martha ging vijf jaar naar Aca-
demie Arendonk en heeft ook 
het vervolg daarop bij de Aca-
demie in het bekende Arendonk 
gedaan. Hier is het thema ‘Kind’ 
een serie geworden waar zij een 
goed gevoel bij heeft en die het 
waard is om gezien te worden. 
Het ene kind is totaal anders dan 
het andere en zo is ook het ene 
werk totaal anders van sfeer dan 
het andere. “Het kind en/of het 
moment vraagt een eigen manier 
van schilderen, daar wil ik dan 
gehoor aan geven. Soms onze-
ker en soms vrij en zelfverzekerd. 
Ook Schanulleke mag aan deze 
serie niet ontbreken. Dit dwaze 
figuurtje lijkt te zeggen ‘op z’n 
kop ziet de wereld er anders uit’, 
en dat is dan weer iets wat ik zelf 
kan onderstrepen.” 

Passend bij een gebouw waar 
zoveel activiteiten plaatsvinden 

en die soms ook de wereld van 
de bezoekers op zijn kop zet, 
hen terugvoert naar een tijd van 
spelen en onbevangenheid en 
die bezoekers  laat genieten van 
het moment, is het thema ‘Kind’ 
van Martha Daams uit Heesch 
een welkome verfraaiing van de 
muren.

Expositie Martha Daams 
bij CC Nesterlé
NISTELRODE - Er is een nieuwe collectie schilderijen te bezichtigen 
bij CC Nesterlé. De serie schilderijen heeft als thema ‘Kind’. Kin-
deren zijn onbevangen en nieuwsgierig. Dat heeft Martha Daams 
in haar schilderijen proberen te vangen. Martha onderbouwt haar 
keuze: “Een fijne kindertijd is een fantastische basis voor je verdere 
leven. Daarom is het zo fijn om het kind-zijn te verbeelden bij het 
schilderen.” 

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

WWW.FINOVION.NL

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

HEESCH - Sterrenwacht Halley 
is komende vrijdag voor publiek 
geopend. Het programma begint 
om 21.00 uur en duurt tot onge-
veer 23.00 uur.  

De telescoop wordt op de reu-
zenplaneten Jupiter en Saturnus 
gericht. Op Jupiter kunnen we 
de wolkenbanden onderscheiden 

en rond de planeet ontwaren we 
zijn vier grootste manen. Satur-
nus valt op door zijn ringenstel-
sel. Ook kun je enkele sterren-
beelden en heldere sterren leren 
kennen, zoals Grote- en Kleine 
Beer, Cassiopeia, Zwaan, Lier, 
Wega, Altaïr en Poolster. Het 
moet wel onbewolkt zijn om de 
planeten en sterren te kunnen 

waarnemen. In het auditorium 
en het planetarium verzorgen 
Halleyleden presentaties over de 
sterrenhemel en ons zonnestel-
sel. Entree op de publieksavond: 
€ 5,-. Kinderen tot en met 12 jaar 
betalen € 3,-. 
Halleyweg 1, Heesch
0412-454999
www.sterrenwachthalley.nl.
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
ONS Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vorssel
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Gildestraat 1, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
Hoogstraat 53, 0412-451971
Gildestraat 1a, 0412-253158
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
Buiten openingstijden voor 
spoedeisende recepten kunt u naar 
de Regioapotheek in Bernhoven, 
naast de hoofdingang van het 
Ziekenhuis Bernhoven Uden. 
0413-408780.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

VEGHEL/BERNHEZE  - 
Op maandag 30 september 
opent het Autismecafé voor de 
tweede keer dit schooljaar haar 
deuren weer. 

De organisatie is blij met de gro-
te opkomst de eerste keer. Oude 
bekenden en nieuwe gezichten 
maakten er met z’n allen weer 
een geslaagde avond van. Er was 
zelfs een jarige onder de bezoe-
kers die heeft getrakteerd! De 
organisatie is blij om te merken 

dat het Autismecafé echt een 
aanwinst is in de gemeente Mei-
erijstad en dat mensen zich thuis 
voelen bij het café. Ook mensen 
buiten Meierijstad zijn van harte 
welkom en weten de weg te vin-
den naar het café. De organisatie 

is ook druk doende met het or-
ganiseren van een thema-avond 
die in oktober plaats zal vinden. 

Meer informatie hierover zal vol-
gen op onder andere de 
Facebookpagina; 
@Autismecafemeierij.

De deuren zijn geopend vanaf 
19.30 uur in het PieterBrueg-
helHuis aan de Middegaal 25 in 
Veghel. Er zal weer volop mo-
gelijkheid zijn om spelletjes te 

spelen, het gesprek aan te gaan 
en vooral: jezelf te kunnen zijn 
zonder uitleg. Er is gelegenheid 
om in de ‘woonkamer’ te zit-
ten, in de grote ruimte of als het 
herfstweer nog even op zich laat 
wachten buiten op het terras.

De organisatie kijkt er weer naar 
uit om jou te verwelkomen! Als 
je zelf ideeën hebt voor het Au-
tismecafé, mag je deze altijd met 
de organisatie delen via de Face-
bookpagina of op de avond zelf.

Autismecafé; echt een aanwinst 

Wmo-koffie-
middag over 
het gehoor

BERNHEZE - Gehoor is ont-
zettend belangrijk. Spijtig ge-
noeg krijgt iedereen vroeg of 
laat te maken met gehoorver-
lies. Ons gehoor neemt na-
melijk af naarmate we ouder 
worden. Het is een geleidelijk 
proces waarvan je de gevol-
gen vaak langzaam opmerkt. 
Daarom is het logisch dat de 
omgeving eerder door heeft 
dat de kwaliteit van iemands 
gehoor afneemt dan de per-
soon zelf.  

Op vrijdag 27 september 
wordt er weer een Wmo-kof-
fiemiddag georganiseerd in 
samenwerking met de ge-
meente. Van Schijndel Hoor-
techniek, met onder andere 
een vestiging in Heesch, geeft 
een presentatie over het ge-
hoor en gehoorverlies. 

Tijdens deze presentatie zal 
er aandacht besteed worden 
aan de psychische kant van 
gehoorverlies voor zowel de 
slechthorende zelf, alsmede 
de personen die erbij betrok-
ken zijn. Ook de praktische 
kant zal besproken worden. 
Hierbij kan gedacht worden 
aan de diverse soorten van 
hulpmiddelen en dat zijn niet 
alleen hoortoestellen.

Naast de presentatie is er ruim 
de mogelijkheid om vragen te 
stellen. Tevens zal de biblio-
theek aanwezig zijn met een 
boekentafel over dit onder-
werp. 

Vrijdag 27 september om 
14.00 uur in CC De Pas. De 
koffie en thee staat voor je 
klaar!

Wereld Alzheimerdag
‘Samen bewegen’ is het thema van Wereld Alzheimer Dag 2019

Deze is vooral bedoeld voor 
mensen met geheugenverlies/
dementie en hun mantelzorgers, 
maar ook andere geïnteresseer-
den zijn welkom. Jan Dortmans 
heeft een mooie wandeling uit-
gezet en zal de groep mee be-
geleiden.

Deze natuurwandeling vindt 
plaats op zaterdag 21 september 
om 10.00 uur. We vertrekken bij 
MFA De Stuik, Schoolstraat 14 
in Vorstenbosch. De deelname 
is gratis. Na terugkomst biedt 
Alzheimer Nederland afdeling 
Oss-Uden-Meijerijstad in de 
Stuik een kopje koffie of thee 

aan en een attentie.
In de Stuik zal er informatiema-
teriaal liggen over geheugenver-
lies en dementie. 

Het is fijn als je je opgeeft voor 

de wandeling, maar je kunt op 
de ochtend zelf ook gezellig aan-
sluiten. Aanmelden en info bij: 
Ellen van der Ven 06-42086561 
(Dementievriendelijk Bernheze-
Vorstenbosch) 

VORSTENBOSCH - Frisse buitenlucht en beweging is goed voor iedereen. De natuur heeft een positieve 
invloed op ons welzijn. Daarom organiseert de afdeling Oss-Uden-Meijerijstad van Alzheimer Neder-
land samen met Dementie Vriendelijk Bernheze en IVN Bernheze een natuurwandeling.

OOK DE 
PRAKTISCHE KANT 
ZAL BESPROKEN 

WORDEN

HDLV Zonnebloemgasten
genoten van een vakantie 

Op maandag arriveerden de gas-
ten en werd de indeling van de 
kamers gemaakt. De avond van 
de eerste dag werd besteed aan 
het kennismakingsspel voor de 
gasten en de vrijwilligers. Er was 
al meteen een gezellige sfeer. 

De tweede dag gingen ze naar 
Den Bosch voor een stadswan-
deling. “Super gaaf”, zoals de 
gasten het omschreven. Deze 
middag werd afgesloten door de 
vakantiegangers met een lekker 
diner bij restaurant Montimar in 
Boxtel. In de avond werden er 
wat spelletjes gedaan en geno-
ten ze van een lekker borreltje. 

De derde dag stond de Kame-
lenmelkerij in Berlicum op het 
programma, waar ze met een 
huifkar naar toe zouden gaan. 
Met de mooie huifkar gingen ze 
door een prachtige omgeving, 
waarna ze genoten van de rond-
leiding. Om 16.00 uur werd het 
diner verzorgd door vrijwilligster 
Cecile Dekker en haar zus. Het 

was genieten, met volle teugen, 
waarna in de avond sprookjes-
bingo werd gespeeld waar ieder-
een prijs had. 

Op de vierde en laatste dag 
brachten de gasten een bezoek 
aan het Kasteel. Hier genoten ze 
van een mooie rondleiding en 
van de heerlijke zon die volop 
scheen. Om 14.00 uur verzorg-
den enkele vrijwilligers een High 
Tea. Hierna nam de voorzitster 

van de zonnebloem nog even 
het woord om de vrijwilligers die 
deze vier dagen deze mensen 
verzorgd en begeleid hadden te 
bedanken, voor het vele en toch 
wel mooie werk. Ook zeker een 
woord van dank voor de ver-
pleegkundigen, de vrijwilligers 
die voor het lekkere eten hebben 
gezorgd en aan de beheerder 
van de Looz Corswarem Hoeve, 
Erik Termeer. Het waren gewel-
dige dagen, bedankt daarvoor.

HEESWIJK-DINTHER - Acht Zonnebloemgasten en acht vrijwilligers genoten afgelopen week enkele 
dagen van een vakantie in Heeswijk. Deze was georganiseerd door een paar actieve vrijwilligers van de 
Zonnebloem afdeling HDLV. 
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Driedubbel FEEST in Heeswijk-Dinther
Ben erbij en maak het mee! 

De samenvoeging van Heeswijk 
en Dinther vijftig jaar geleden, 
was destijds geen reden voor 
een feestje. Om beide dorpen tot 
elkander te brengen werd op de 
‘grens’ tussen beide dorpen een 
ontmoetingsplek gerealiseerd 
vernoemd naar het moment 
van de samenvoeging. Daarmee 
werd Plein ’69 geboren. 

Een wellicht voor die tijd mooie 
open ruimte voor dorpse activitei-
ten, maar ook een zonder leven-
dige uitstraling die al geruime tijd 
toe was aan een revisie. Dankzij 
de inspanningen van Actief Bur-
gerschap én medezeggenschap 
van de hele gemeenschap, werd 
het uiteindelijk omgetoverd tot 
een fleurig, aantrekkelijk en mooi 
aangekleed geheel. Een locatie 
waar de komende decennia nog 

tal van activiteiten georganiseerd 
kunnen en gaan worden. 

De metamorfose is in ieder ge-
val reden genoeg om op zondag 
22 september flink uit te pak-
ken voor en met iedereen. Het is 
echter niet de enige reden. “We 
hebben er drie. Onder het mot-

to ‘Trots op Heeswijk-Dinther’ 
vieren we ook 50 jaar Hees-
wijk-Dinther en Plein ’69 toen 
én nu”, vertellen Peer Verkuijlen, 
Rita Verbeek en Christ Dekker. 
Zij fungeren als woordvoerders 
namens de zevenkoppige werk-
groep die al enige tijd doende is 
met de voorbereidingen van alle 
feestelijkheden, want dát wordt 
het: FEEST. Mét hoofdletters 
want (bijna) het hele dorp is erbij 
betrokken. “Onder de noemer 
‘Trots op Heeswijk-Dinther’ ligt 
er een programma klaar waar 
vele verenigingen, bands en al 
wat kan en wil bijdragen, bij is 
betrokken. “We hebben een pro-
gramma voor jong en oud”, stelt 
de werkgroep en vervolgt: “De 
beide gildes gaan vendelen en 
de kleinsten worden voorgelezen 
door de Voorleesjurk in de biblio-
theek. 

Er is onder andere een Open 
Podium met gevarieerde op-
tredens en een voorstelling van 
muziektheatergroep Speelgoedt. 
Het opleidingsorkest van de Ko-
ninklijke Fanfare Sint Willibrord, 
smartlappenkoor De Borrel- 
nootjes, maar ook koor Vivace, 
de Perry Fest dj’s, de band Friday 
Night at Johns en RUM zorgen 
voor muzikaal vertier en plezier.” 

Bijzonder te vernoemen is de 
oude (mobiele) kiosk die deze 

dag dienst doet als podium en 
overgedragen wordt aan Actief 
Burgerschap, zodat deze ook in 
de toekomst ingezet kan worden. 

Verder staan Rita van Beek en 
Monique Verkuijlen aan het roer 
van een nieuwe activiteiten-
groep. “Plein ’69 is er klaar voor 
en wij ook. Het is zaak dat er 
(veel) dingen op gaan gebeuren. 
Dat willen we aanmoedigen en 
mede aansturen”, zegt Rita. Ge-
hoopt wordt dat er mensen zijn 

die zich willen aansluiten. Om te 
beginnen richt alle aandacht zich 
op de komende happening. Wie 
jarig is trakteert, dus vanaf 14.00 
uur wordt iedereen ontvangen 
met een kopje koffie/thee en iets 
lekkers, aangeboden door Coop. 
Alle plaatselijke basisschooljeugd 
krijgt op school een bonnetje dat 
deze dag recht geeft op een gra-
tis ijsje. 

De werkgroep roept iedereen op. 
“Ben erbij en maak het mee!”

Tekst: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER – Het wordt niet een beetje feest, maar een grote happening 
voor jong en oud! De officiële opening van het helemaal vernieuwde Plein ’69  
op zondag 22 september van 14.00 tot 22.00 uur is verpakt in een vermakelijk 
programma met talrijke kinderactiviteiten, dans en muziek van velen, waaronder 
de Perry Fest dj’s, Friday Night at Johns én RUM. De officiële en verrassende 
opening wordt om 15.00 uur verricht door burgemeester Moorman, bijgestaan door 
wethouder Van Moorselaar. Ben erbij en maak het mee!  

Speelgoedt Foto: Dylan Kraaij

Speelgoedt Foto: Dylan Kraaij

Friday Night at Johns 

“(Bijna) het 
hele dorp is 
betrokken 
bij het feest
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Themamiddag 
KBO’s

HEESWIJK-DINTHER - De KBO’s 
van Heeswijk en Dinther presen-
teren op woensdag 25 septem-
ber van 14.00 tot 16.00 uur in 
CC Servaes een themamiddag. 

Aanleiding voor deze themamid-
dag zijn de vele veranderingen 
voor ouderen in het zogenoem-
de sociale domein. Of het nu 
gaat om wonen, financiën, zorg, 
welzijn of meedoen in de samen-
leving; de grootste verandering 
voor ouderen is wel dat van ons 
verwacht wordt dat we zo lang 
mogelijk zelf de regie over ons 
leven behouden.

KBO
Gelukkig worden we daar op 
vele terreinen bij geholpen en 
kunnen we een beroep doen op 
allerlei instanties en organisaties. 
Het dichtst bij huis is dat de KBO 
met haar vele activiteiten op het 
gebied van welzijn en ontmoe-
tingen. Denk daarbij aan de Ou-
derenadviseurs, die voor velen de 
eerste vraagbaak zijn.

ONS welzijn
Daarnaast is ONS welzijn de be-
langrijkste professionele organi-
satie die met allerlei diensten en 
producten klaar staat om het le-
ven van onze zelfstandige oude-
ren te ondersteunen. Maar weten 
we eigenlijk nog wel wat ONS 
welzijn nou precies voor ouderen 
in Heeswijk-Dinther doet?
En wat kunnen andere organisa-
ties als KBO, Lichtpunt en Samen 
Sterk voor senioren betekenen? 
Om dat duidelijk te maken zullen 
Nol Braks en Leny Janssen van 
ONS welzijn vertellen over de 
mogelijkheden en over de instan-
ties waarmee zij samenwerken. 
Ook gaan zij met de aanwezigen 
in gesprek over praktische zaken 
die ouderen bezighouden. De 
middag is bedoeld voor iedereen. 
De KBO’s nodigen je van harte 
uit. Toegang en koffie zijn gratis.

Kluscafé
LOOSBROEK - Aanstaande za-
terdag zijn de vrijwilligers van 
het kluscafé weer aanwezig bij 
Harrie en Rien van Zoggel in de 
Achterdonksestraat 7.

De vrijwilligers staan weer voor 
je klaar van 9.30 tot 11.30 uur 
om de aangeboden spullen te 
repareren. Als er nieuwe onder-
delen nodig zijn helpen zij hier-
bij. Ze kunnen bijvoorbeeld je 
tuingereedschap slijpen en denk 
ook eens aan een koffiezetap-

paraat, stofzuiger of ventilator. 
Problemen met je fiets proberen 
de vrijwilligers van het kluscafé 
ook op te lossen. Weggooien is 
zonde voor het milieu én voor je 
portemonnee! 
Het kluscafé is voor alle inwoners 
van Bernheze. 

Elke derde zaterdag van de 
maand staan ze voor je klaar. Alle 
data van het kluscafé voor 2019 
worden vermeld op de evene-
mentenkalender op de achterzij-
de van DeMooiBernhezeKrant en 
op www.loosbroek.nu.

Voor meer informatie of vragen 
kun je altijd terecht bij Henk de 
Mol (0413-229619), Jan van 
Eerd (0412-480658) of bij Betsie 
van Zutphen (0413-229692).
Geef je apparaten een tweede 
kans, weggooien kan altijd nog!

Anneke van 
Grunsven wint 
18de KBO-Bridge 
ladder

NISTELRODE - Vorige week vrij-
dagmiddag werd de winnaar 
bekendgemaakt van alweer de 
18de ladder. Jammer genoeg 
was het minder druk dan anders. 

Veel bridgers bezochten deze 
middag de theatervoorstelling 
voor ouderen in CC Nesterlé. Er 
waren negen paren aanwezig. 

Het gemiddelde van Anneke was 
57.73 en zij kreeg een mooi boe-
ket bloemen. Het dichtst bij de 
50.00% was Jan Nelissen met 
50.18 die ook met een attentie 
werd verrast. De twee met de 
laagste score kregen uiteraard 
een aanmoedigingsprijs. Er werd 
op deze feestelijke middag na-
tuurlijk getrakteerd. Aanstaan-
de vrijdag is er een bijeenkomst 
voor 85-plussers en ook dan 
zullen diverse spelers voor deze 
bijeenkomst kiezen, maar... met 
de overigen gaan we er weer een 
gezellige bridgemiddag van ma-
ken!

KBO Bernheze

Nisseroise Zonnebloemgasten
beleven onvergetelijke vakantieweek 

Maandag 2 september is het zo-
ver en brengen vrijwilligers de 
gasten naar Heeswijk. De Pol-
der Express verzorgt het vervoer 
naar Den Bosch en Berlicum, 
waar de gasten genieten van de 
vaartocht door de Binnendie-
ze, de lunch in hotel Central en 
mooie stadsgezichten. 

Met toestemming van het stads- 
toezicht leidt de toeristische rou-
te naar de mooiste stekjes van 
onder andere het Bossche Broek. 
Verder bezoekt de groep de Ka-
melenmelkerij, het kasteel en de 
museumboerderij. Een van de 
gidsen, Bart van Rooij, als ge-
boren en getogen dorpsgenoot, 
verbindt de lokale historie met 
de getoonde oude werktuigen 

en roept daarmee een aantal 
persoonlijk mooie jeugdherinne-
ringen van de gasten op.
‘Witte Gij dé nog’ en het ‘Volkse 
Duo’ verzorgen de avondpro-
gramma’s. BBQenzo.nl, Twan de 
Mol en Antoon Sanders verzor-
gen, met ondersteuning van Eet-
café ’t Pumpke en Groente- en 
Fruitspecialist Ceelen, de warme 
maaltijden. De Jumbo en Van 
Mook, de Echte Bakker bieden 
artikelen voor ontbijt en lunch 
tegen gereduceerde prijzen.

Vrijag 6 september arriveert 
De Polder Express terug op de 
Markt in Nistelrode, waar men 
van elkaar afscheid neemt en 
bijgaande foto een herinnering 
voor later geeft.

De gasten vonden elkaar vanaf 
dag één in volledige harmonie 
met de vrijwilligsters. Met mooie 
momenten waarbij de gasten, 

ondanks hun beperking, de vrij-
willigsters vermaken met acts 
en woordspelingen. De avon-
den vliegen voorbij. Samenge-
vat werd dit een week met veel 
motivatie, zingeving en inspira-
tie voor alle deelnemers en een 
woord van dank aan alle lokale 
ondernemers die dit initiatief 
steunen.

NISTELRODE - Geïnspireerd door een artikel in DMBK ontstaat het idee om voor een achttal Zonne-
bloemgasten een zomervakantieweek te organiseren. Een uitwisseling met een aantal vrijwilligsters 
versterkt het gezamenlijke enthousiasme. Als passende accommodatie kijkt men naar de Looz Cors 
Warem Hoeve. Een weekprogramma en een kostenbegroting vormen de basis. Zeven vrijwilligsters bie-
den zich aan om de gasten te begeleiden en lokale ondernemers geven een bijdrage waarmee de kosten 
voor de gasten beperkt blijven.

De groepsfoto ondersteunt de mooie herinnering Foto: Marcel van de Steen

Computercursus bij de DOP 
in Heeswijk-Dinther
Het startpunt voor beginners en gevorderden  

HEESWIJK-DINTHER - In okto-
ber starten ze weer met diverse 
cursussen en workshops name-
lijk: 
- Basiskennis Windows 10
- Kennismaken met de iPad
- Cursus Microsoft Word
- Cursus Micosoft Outlook 

(E-mail). 

De cursussen en workshops wor-
den gegeven in het leslokaal bij 
CC Servaes. Meld je nu snel aan 
voor één van deze cursussen of 
workshops; als je je later meldt 
ben je echt te laat!

Aanmelden bij: Ben Beeftink, 
Donkerendijk 44 in Heeswijk-

Dinther, 0413-291924 of 
06-51317609.

Anneke van Grunsven

AANSTAANDE VRIJDAG 
WEER EEN GEZELLIGE 

BRIDGEMIDDAG

DE TOERISTISCHE 
ROUTE NAAR DE 
MOOISTE STEKJES
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
19 t/m 25 september

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Pain d’ardenne

€ 2,65100 gr.

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

Nieuw!
Speculaas Appelcake

Weekendknaller!
4 witte krokante
bollen
Nu

Alleen geldig op  
vrijdag en zaterdag 

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

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

SPERZIEBONEN 500 gram € 0.79
ZOETE BATAAT 1 kg € 1.95
OOSTERSE WOKGROENTE 500 gram € 1.95

Kip Cordonbleu
4+1 gratis

1,00 Van MookVan MookVan Mook

Kogelbiefstuk

100 gr.

Saucijzen-
broodjes
nu

3+1 GRATIS

€ 2,65

3+1 GRATIS

5,25

NIEUW! VERS EN GEZOND
KANT EN KLARE MAALTIJDEN

Groente en Fruit Speciaal-
zaak Ceelen is ook hét adres 
voor streekproducten 
Vers, (h)eerlijk en uit de buurt!

Groente en Fruit Speciaalzaak 
Ceelen behoeft eigenlijk geen 
introductie meer. Al ruim 28 jaar 
verkoopt het echtpaar Ceelen 
niet alleen de meer gangbare 
groente- en fruitsoorten, maar 
ook prachtig opgemaakte fruit-
schalen en een keur aan biolo-
gische streekproducten, zoals de 
groente- en fruitpakketten.

Biologische groentepakketten 
en fruitpakketten
“De biologische groente- en 
fruitpakketten komen van `Van 
het Land` uit Vorstenbosch; 
mooie pakketten met in ieder 
pakket vier à vijf soorten groen-
ten én recepten om de groenten 
te bereiden; handig om iedere 
keer weer een verrassende maal-
tijd op tafel te zetten”, zeggen 
Karin en Antoine. “Er zit zelfs 
ook wel eens een zogenaamde 
‘vergeten groente’ in zo’n pak-
ket; palmkool bijvoorbeeld.”

De groentepakketten zijn er voor 
twee, vier of zes personen, be-
staan elke keer uit verschillende 
soorten groenten en worden ge-
leverd in een kratje of kistje. 
Antoine: “De meeste klanten 
komen elke week zo’n pakket 
bij ons kopen; anderen om de 
week. Omdat de groenten die in 
zo’n pakket zitten uit de omge-
ving komen, tref je in de zomer 
andere groenten aan dan in de 
winterperiode.” 

Naast de groentepakketten kun 
je bij Groente en Fruit speciaal-
zaak Ceelen, ook terecht voor 
overheerlijke biologische fruit-
pakketten, met seizoensgebon-
den fruit uit de streek.

Lekkers van dichtbij
Maar er is nog veel meer lek-
kers van dichtbij te verkrijgen bij 
Ceelen, zoals echte boter, vla, 
yoghurt en jam van Zuivelboer-
derij Ambachtshoeve uit Raams-
donksveer. 

“Ook verkopen we verse honing 
van de bijen van Lambert van 
der Heijden hier uit Nistelrode, 
tomaten van Van den Brand uit 
Uden en Frieslanders, een aard-
appelras, uit Mill”, sommen Ka-
rin en Antoine op. 
Lekker een vers eitje? Ook daar-
voor ga je gewoon naar Ceelen, 
die haar eieren rechtstreeks bij 
Pluimveebedrijf van der Bolt in 
Schaijk koopt. 

“Daarnaast hebben we ook 
overheerlijke soorten muesli 
en cruesli van Meesters van 
De Halm, gevestigd in Hees-
wijk-Dinther en diverse soorten 
noten, gedroogd fruit, rozijnen 
en bananenchips van Des Noots 
uit Schijndel”, vertelt Karin en-
thousiast. 
Zin om dit lekkers allemaal eens 
te proeven? En ook nieuwsgierig 
geworden naar de biologische 
groente- en fruitpakketten? Kom 
dan eens langs bij Groente en 
Fruit Speciaalzaak Ceelen en laat 
je verrassen. Antoine, Karin en 
medewerkers staan voor je klaar!

NISTELRODE – Waarom alles van ver halen terwijl er zoveel lekkers in de buurt verbouwd en geteeld 
wordt? Zo denken Antoine en Karin Ceelen er ook over en ze hebben dan ook een enorm scala aan 
streekproducten op voorraad in hun mooie winkel aan Laar 80a. “Zó van de teler naar de winkel; op die 
manier verdient iedereen een eerlijke prijs.”

Antoine en Karin Ceelen Tekst: Milène Putters Foto: @DMBK

NIEUW
Bij Groente en Fruit 
Speciaalzaak Ceelen verse 
kant en klare maaltijden 
in biologisch afbreekbare 
bakjes! Makkelijk als je 
een keertje geen zin hebt 
om uitgebreid te koken, 
maar wel een verantwoorde 
maaltijd op tafel wilt zetten!

Laar 80a, Nistelrode
0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl
www.ceelengroentefruit.nl

Iedere keer weer een 
verrassende maaltijd 

op tafel zetten
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

Voor u, naast u, met u

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

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

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd   1 20/04/16   10:25

Thema-avond: Behoud der schepping
HEESWIJK-DINTHER/
LOOSBROEK - 
De H. Augustinus parochie pre-
senteert op 24 september van 
19.30 tot 21.30 uur in CC Ser-
vaes een bijzondere avond.

Film en boek
De bekende cineast Wim Wen-

ders heeft de boodschap van 
Paus Franciscus over het milieu 
verfilmd. Film én boek zijn de 
ingrediënten voor een boeiende 
bijeenkomst. Pastor Joost Jansen 
begeleidt deze avond. 

Parochiaan of niet, echt iedereen 
is welkom! De toegang is gratis.

Bezoek aan voedselbos in Heesch

Deze kerkelijke betrokkenheid 
is geen wonder. Klimaatveran-
dering is niet alleen een grote 
bedreiging van Gods prachtige 
schepping: het gaat ook over 
mensen. 

Daarom houdt de Wereldraad 
van Kerken op 21 en 22 sep-
tember samen met ‘Religies voor 
Vrede’, in New York een Oecu-
menische Top over klimaatver-
andering om internationale en 
politieke leiders te stimuleren de 
oorzaken en gevolgen van de 

klimaatverandering aan te pak-
ken. Vanuit de parochie De Goe-
de Herder willen we op de dag 
van de klimaattop met jou een 
voedselbos bezoeken. De rond-
leiding door het Schrikkelbos in 
Heesch is op maandag 23 sep-
tember van 13.00 tot 15.30 uur. 

Voor deelname kun je je opge-
ven Marian Langens 
06-18802508 of 
marian@schrikkelbos.nl. 
Meer informatie:
www.schrikkelbos.nl.

HEESCH - Alle wereldleiders worden 23 september verwacht in New 
York voor een extra klimaattop. Vanuit de Rooms Katholieke Kerk 
wordt aangedrongen op moedige en verregaande klimaatplannen. 
Dat kán ook: als we armoede bannen, de aarde eerlijk delen, de 
economie hervormen, de natuur beschermen en met z’n allen gaan 
leven binnen de ecologische grenzen van een gezonde planeet. 

Dankbetuiging

Heel bijzonder, heel gewoon,
gewoon een heel bijzonder mens.

Graag willen we iedereen bedanken voor alle steun en
medeleven na het overlijden van mijn man, ons pap en opa,

Toon Broeren
Een bijzonder woord van dank aan dokter van Doorninck.

Familie Broeren Heeswijk-Dinther

Geloof en
dementie
21 september Wereld
Alzheimer Dag 

BERNHEZE - De Wereldge-
zondheidsorganisatie van de 
Verenigde Naties heeft 21 sep-
tember uitgeroepen tot We-
reld Alzheimer Dag. Op deze 
dag wordt extra aandacht be-
steed aan dementie. Maar God 
wordt in boeken over dementie 
te vaak vergeten.

Terwijl dementie je bij de kern 
van je geloof brengt, juist om-
dat je met dementie zo afhan-
kelijk en kwetsbaar bent, juist 
omdat je cognitieve capacitei-
ten achteruitgaan, kom je on-
herroepelijk voor de kernvra-
gen van je leven te staan, zoals: 
Wie ben je? Mag je er nog zijn? 
En: wat kun je nog voor elkaar 
betekenen? Waar is God als al-
les vervaagt? 
Daarom heeft Tim van Iersel 
een boek geschreven over de-
mentie én over God, aan de 
hand van een aantal pastorale 
thema’s waarvoor de Bijbel be-
moedigende aanknopingspun-
ten biedt. Jezelf kwijtraken en 
het afstand doen van je onaf-
hankelijkheid; dat vloekt flink 
met een verlichte cultuur waar-
in rationeel denken, presteren, 
controle en de autonomie van 
het individu de hoogste waar-
den zijn. En al heeft de Verlich-
ting veel goeds gebracht: als 
het om dementie gaat, biedt 
het christelijke oog voor het lij-
den, het onaanzienlijke en het 
kwetsbare een beter antwoord. 
Voor ieder die te maken heeft 
met dementie, biedt het boek 
‘God vergeten, Gedachten over 
geloof en dementie’ handrei-
kingen en bemoediging. Wie als 
gelovige met anderen hierover 
wil spreken kan in de parochie 
De Goede Herder meedoen 
aan een leeskring. Eén-op -één 
gesprekken zijn ook mogelijk. 
Voor meer informatie kun je 
contact opnemen met pasto-
raal werkster Annemie Bergsma 
via 0412-451215 of 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

Herinneringen zijn
het parfum van de ziel

Ik ga naar huis...

Na een warm en bijzonder afscheid is mijn vrouw,
ons mam en onze oma rustig ingeslapen

Riet Altorf - van de Ven
* Nuland, 2 november 1944      † Nistelrode, 16 september 2019

echtgenote van

Paul Altorf

Het Erp 2
5388 CP Nistelrode

Riet is thuis, waar vrijdag 20 september van 19.00 
tot 20.30 uur gelegenheid is om afscheid te nemen.

De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 21 september om 12.00 
uur in de H. Lambertuskerk te Nistelrode. Aansluitend begeleiden 
we Riet naar Natuurbegraafplaats Maashorst, Franse Baan 2 te 
Schaijk.

Maarten en Susanne
Magdalena, Juliana

Harm en Anke
Liz, Xam

Laurens en Lieke
Marlies, Sander
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Jeugd- en Gezinsvierdaagse sluit het boek
‘We waren allemaal in tranen’

In tijden dat nagenoeg elk dorp of 
stad nog een actieve wandelclub 
had, was de Jeugd- en Gezinsvier- 
daagse in Heeswijk-Dinther een 
begrip. Een evenement waarbij 
verenigingen tot over de pro-
vinciegrenzen samen met ‘indi-
viduelen’, vier dagen lang door 
het dorp en het buitengebied 
trokken voor het afleggen van 
een 5-, 10- of 15 kilometer lange 
route. De laatste dag werd afge-
sloten met een bruisend defilé.

Tijden veranderen en de plaatse-
lijke vierdaagse veranderde mee. 
“Wandelvereniging WIOS (Wan-
delen Is Onze Sport) waar mijn 
moeder Kaatje van Daal leidster 
van was, organiseerde het 24 
jaar. Vervolgens werd het orga-
nisatieroer 8 jaar overgedragen 
aan anderen en toen deze er-
mee stopten, zijn wij in dat gat  

gesprongen”, vertelt voorzit-
ter Willie van Daal uit Hees-
wijk-Dinther. Hij wordt bijge-
staan door Natasja van der Steijn, 
William van Daal, Simon van der 
Steijn, Peter van der Avoort en 
Martin van der Steijn.

Genoemden organiseerden met 
hulp van een groep vrijwilligers 
ook 24 jaar de Jeugd- en Gezins-
vierdaagse; een event dat bijna 
een kindervakantieweek was, 
door de nevenactiviteiten waar-
aan kon worden deelgenomen 
ná het wandelen. 
“Een picknick, een voorstelling 
in De Kersouwe, een playback-
show, spelletjesmiddag; we heb-
ben van alles gedaan”, wordt 
teruggeblikt.

Er werd zowel in aanloop naar en 
gedurende, veel tijd en energie 
in het hele gebeuren gestoken. 
Ook dat is een reden dat afge-
lopen zomer de laatste werd ge-
houden. “Wij hebben bijna alle-
maal een jong gezin, werken en 
moesten er een week vakantie 
voor opnemen. Daarbij liep het 
aantal deelnemers al een aantal 
jaren terug”, wordt eerlijk uit de 
doeken gedaan. De beslissing 
om ermee te stoppen werd, zo 

wordt benadrukt, al genomen 
voor ook de groep rolstoelers 
van Laverhof, die al jaren mee-
deden, ermee stopten. De laatste 

Jeugd- en gezinsvierdaagse was 
voor allen bijzonder emotioneel. 
“We waren allemaal in tranen. 
We hebben de vlaggen gestre-
ken en een tijdperk afgesloten”, 
klinkt het, terwijl links en rechts 
de emoties wederom oplaaien.

Aan de openingswandeltocht 
in maart wordt niet getornd, 
die gaat gewoon door en ver-
der wordt nagedacht over een 
doorstart op een andere manier. 
“Mogelijk gaan we in 2020 een 
avondwandelvierdaagse organi-
seren die dan al voor de grote va-
kantie gehouden gaat worden”, 
vertelt het gezelschap om te be-
sluiten: “Als het zover is, dan la-
ten we dat zeker weten.”

HEESWIJK-DINTHER – Met hun hele ziel en zaligheid 
organiseerde de Jeugd- en Gezinsvierdaagse 
decennialang een looptocht voor jong en oud in 
Heeswijk-Dinther. Een wandelplusevent waarbij ook 
deelgenomen kon worden aan vermakelijke activiteiten 
in de middag of avonduren. Na 56 jaar werd afgelopen 
zomer echter de laatste in deze vorm gehouden en 
sloot de organisatie in tranen het boek. Wat rest zijn 
warme herinneringen waarbij intussen wordt nagedacht 
over de mogelijkheid voor een doorstart in een andere 
verpakking.

V.l.n.r.: Martin, Nastasja, William, Willie, Simon en Peter Tekst: Wendy van Lijssel

2007: elk jaar voor alle leeftijden

“De 
plaatselijke 
vierdaagse 
veranderde 
mee

Aan de openings-
wandeltocht in maart 
wordt niet getornd

Op Plein 1969 voor het bruisende defilé
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THEATERVOORSTELLING: 
KARIN BRUERS
AANVANG 20.15 UUR
‘Love is wonderful!’ las Karin op de boeken-
tas van haar oudere broer. ‘Kaatje, wat is 
love?’ vroeg hij haar te pas en te onpas en 
dan antwoordde ze verrukt: ‘Wonderful’. 
‘Kaat, wat is love?’ vroeg-ie haar pas. Ze 
antwoordde bedrukt: ‘Gelul’ en begon aan 

haar derde chocoladebol. Eten is er genoeg in Karins leven, 
maar liefde … daar zal ze geen obesitas van krijgen. Het is af-
gelopen met de wild om zich heen schoppende en spugende 
cabaretière. Karin verwelkomt haar publiek in een warm bad 
van liefde. Maar… Niet schrikken als Karin u af en toe kopje 
onderduwt, da’s lief bedoeld. Kaarten kosten € 15,- en zijn te 
koop via de website of de theaterkassa.

THEATERVOORSTELLING:
KATINKA POLDERMAN
AANVANG: 20.15 UUR
Al vijftien jaar draagt Katinka, de meest 
onverschrokken liedjesbakker van de lage 
landen, haar unieke steentje bij aan het 
cabaret. Ook in haar zesde voorstelling is 
de tegendraadse taalvirtuoos ongepolijst, 
gortdroog, origineel en onverstoorbaar. 

Polderman trekt onverdroten ten strijde tegen de vertrutting 
en de kuddegeest, eigenwijs en met de haar kenmerkende 
nuchterheid. Kaarten kosten € 15,- en zijn te koop via de web-
site of de theaterkassa.

MENSENBIEB
AANVANG 10.00 UUR
In samenwerking met Bibliotheek Heesch 
wordt er op zaterdag 28 september een 
Mensenbieb georganiseerd in het café van 
10.00 tot 13.00 uur. Bezoekers gaan één-op-
één in gesprek met een persoon met een 
bijzonder verhaal. De deelnemers van de 
Mensenbieb zijn mensen die je normaal niet 

zo snel zou spreken. Bijvoorbeeld een transgender, iemand die 
werkt met dierproeven of iemand met een angststoornis. 
Kijk voor meer informatie op de website van De Pas 
www.de-pas.nl.

HISSE HELDEN LIVE!
AANVANG 20.30 UUR
Zaterdag 28 september 2019 vindt voor de 
tweede keer ‘Hisse Helden Live’ plaats in 
De Pas. Het wordt een muzikale avond met 
bekende en minder bekende Heeschenaren 
die muzikaal actief zijn. Hierin brengen de 
Heesche artiesten liedjes ten gehore van 
bands en muzikanten waar ze zelf fan van 

zijn. De avond begint om 20.30 uur. Een avond voor de echte 
muziekliefhebber! Kaarten in de voorverkoop kosten € 10,- en 
zijn te koop via de website of de theaterkassa.

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

DO.  19
SEPTEMBER

ACTIVITEITENAGENDA

DO. 26
SEPTEMBER

ZA. 28
SEPTEMBER

ZA. 28
SEPTEMBER

Van alles is er te koop wat inte-
ressant is voor kinderen tot on-
geveer 12 jaar. Onder andere 
kinderkleding en babyspullen in 
allerlei soorten en maten. Be-
kend speelgoed zoals Duplo- en 
Legoblokken, Barbiepoppen en 
gezelschaps- en computerspel-

letjes. De gebruikte spullen of 
partijgoederen worden te koop 
aangeboden door particulieren. 
De organisatie organiseert al 
meer dan 12,5 jaar in de regio 
kinderbeurzen. De beurzen lopen 
nog steeds erg goed. Als je alle 
kinderspullen nieuw moet kopen 
wordt dat vaak veel te duur. Bo-
vendien kun je vaak net zo goed 

volstaan met gebruikte kleren en 
spullen. Dat zie je onder andere 
bij de kinderboxen en kinder-
stoeltjes, auto- en fietsstoeltjes. 

Deze artikelen zijn meestal nog 
in goede staat en kunnen zeker 
nog een ronde mee. Het is beter 

voor het milieu en beter voor de 
portemonnee! Duurzaamheid is 
momenteel een positieve trend. 
De deelnemers gaan tevreden 
naar huis als zij hun spullen ver-
kocht hebben en de nieuwe ei-
genaren zijn weer tevreden met 
hun aankoop. Daarom is het nog 
steeds zo leuk om de beurzen te 
organiseren. 

De openingstijd van de beurs is 
van 10.30 tot 13.00 uur en de 
entree is € 2,-. Voor meer infor-
matie kijk op www.babykinder-
beurs.nl of volg ons op Facebook.

Baby- & Kinderbeurs
Rusheuvel Oss
OSS - Bij de Rusheuvel wordt zondag 29 september een grote baby- en kinderbeurs gehouden. De or-
ganisatie van de Baby- & kinderbeurs verwacht wederom een grote drukte bij de Rusheuvel. De beurs is 
inmiddels een begrip voor Oss geworden. Je kunt er makkelijk parkeren. 

Artikelen zijn meestal nog in goede staat 
en kunnen zeker nog een ronde mee

Het is ook zeker de moeite 
waard om eens door de mooie 
tuin te lopen en te zien wat daar 
allemaal groeit en bloeit. Ver-
schillende vrijwilligers zijn van-
af het voorjaar druk in de weer 
geweest om groenten en fruit te 
laten groeien.

Zoals op elke zaterdagochtend 
zijn ook de VVV en het IVN 
present met informatie over het 
landschap en onze mooie omge-
ving. Op deze wereld Alzheimer-
Dag is er tevens volop informa-

tie te krijgen over verschillende 
vormen van geheugenverlies 
en zijn er mensen aanwezig die 
antwoord kunnen geven op uw 
eventuele vragen. Hopelijk tot 
zaterdagmorgen!

De vrijwilligers van de tuin, 
IVN en VVV,
SamenSterk HDL.

Zin in koffie met tuin-taart?

€ 500,- van keeztoernooien 
voor Stichting Opkikker

Stichting Opkikker organiseert 
opkikkerdagen voor gezinnen 
met een ziek kind, waarin ze door 
middel van heel veel activitei-
ten de zorgen van ieder gezins-

lid volledig naar de achtergrond 
kunnen laten verdwijnen. Deze 
activiteiten zijn talloos en breed. 
Niets is hun te gek, alles kan. 
Ons volgende keeztoernooi is 27 
september bij ‘t Tramstation in 
Nistelrode. Voor aanmelding en 
meer informatie kun je mailen 
naar keezetoernooi@gmail.com. 
Ook nu hopen we op een mooie 
opkomst en het goede doel 
wordt Villa Pardoes.

NISTELRODE/HEESCH - Op 13 september 2019 werden we uitgenodigd in Heesch om aan Rachel van 
Hoek, Ambassadeur van de Stichting Opkikker, een cheque te overhandigen van € 500,-. Dit geld is 
opgehaald bij enkele keeztoernooien in Nistelrode. 

V.l.n.r.: Sandra Elschot, Rachel van Hoek en Dorien Romme

HEESWIJK-DINTHER - Zin in koffie met tuin-taart? Kom dan op zaterdag 21 september tussen 10.00 
en 12.00 uur naar CC Servaes. Daar staat de deur open voor iedereen die zin heeft in een lekker kopje 
koffie met eigen gemaakte taart met vruchten uit de tuin; helemaal gratis!

VERSCHILLENDE 
VORMEN VAN 

GEHEUGENVERLIES

VOOR GEZINNEN 
MET EEN ZIEK KIND
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GBC Foton 30. ’s Werelds eerste volledig 
automatische kantoor lamineermachine.

Perfect gelamineerde documenten elke keer weer. Het is alsof je 
een extra paar handen hebt op kantoor. Bespaar 98% van je tijd. 
Eenvoudig laden, druk op start en je bent klaar. Terwijl de machine 
lamineert, kan jij doorgaan met je werk.

De Oude Ros 12 - 5388 PM Nistelrode - 0412-486931

GBC Foton 30 automatische lamineermachine:
• Lamineert automatisch tot 30 A4 vel per keer
• Automatische papieruitlijning voor perfect gelamineerde 

documenten
• Handmatig lamineren voor zwaar papier of 
 niet-standaard gevormde documenten, tot 250 gram
• Intuïtief bedieningspaneel waarmee eenvoudig 
 kan worden geschakeld tussen automatische 
 en handmatige instellingen
• Indicatorlampje geeft aan wanneer de cartridge 
 moet worden vervangen

OOGSTDANKDAG 
met themagesprek, muziek, stands en vertier
Happening voor boeren, burgers en buitenlui

ZLTO Bernheze behartigt de be-
langen van 340 leden die actief 
zijn op circa 140 bedrijven in de 
agrarische sector in de gemeente. 
Jaarlijks worden de leden uitge-

nodigd voor het bijwonen van de 
Oogstdankdag die per toerbeurt 
met andere afdelingen uit de re-
gio georganiseerd wordt. Zondag 
22 september is het aan ZLTO 

Bernheze om deze dag vorm te 
geven. “Elke afdeling geeft er 
zijn eigen draai aan. Wij heb-
ben met elkaar een programma 
samengesteld dat zowel voor 

onze sector als ook voor andere 
belangstellenden interessant en 
vermakelijk is”, melden Tini en 
Martien tevreden. 

De bijeenkomst begint om 11.00 
uur met een forumdiscussie on-
der de noemer ‘Toekomst door 
de markt’, waarbij de vraag cen-
traal staat of de consument be-
reid is een eerlijke prijs te beta-
len voor alle inspanningen die de 
agrarische sector moet doen om 
aan de steeds hogere eisen die 
aan hen gesteld worden te vol-
doen. 
Onder leiding van Mieke Of-
fermans zullen ZLTO-voorzitter 
Wim Bens, Anke Wiegmans na-
mens Jumbo Heesch en Ange-
lique Huijben namens Friesland 
Campina vanuit hun vakgebied 
hun visie hierover uitspreken. 
“Het is een uitdaging voor de 
agrarische sector om aan alle 
regelgeving te voldoen. Zij zijn 
best bereid om hierin te investe-
ren, maar in verband met de ho-
ge(re) kosten die zij maken, zou 
daar dan ook een eerlijke belo-
ning tegenover moeten staan. In 
dit gesprek willen we hierover de 
discussie aangaan. Boeren willen 
een zo hoog mogelijke prijs en 
supermarkten willen alles zo laag 
mogelijk aanbieden. Is het reëel 
om te verlangen dat de sector 

aan al die eisen voldoet, afgezet 
tegen de prijzen?”, leggen de he-
ren uit om gelijk te benadrukken: 
“We zijn niet op oorlogspad, 
maar willen deze discussie graag 
op een goede manier voeren.” 

Hoewel er wellicht ruimte is voor 
een opmerking of vraag tijdens 
het gesprek, is die mogelijkheid 
er na afloop omstreeks 12.00 uur 
royaal voor alle gasten, waarbij 
zij gelijk een broodje en een kop-
je koffie/thee aangeboden krij-
gen. Het is zeker niet alles want, 
zoals Tini en Martien opgewekt 
vertellen, is de Oogstdankdag in 
een vermakelijk jasje gestoken. 
“Er komt een aantal stands met 
aan de agrarische sector gerela-
teerde producten en diensten. 
Dat varieert van De Kipsalon en 
imkers tot en met een agrarisch 
kinderdagverblijf. De Stofvre-
ters verzorgen een demonstratie 
dorsen en er is muziek van King 
Herrie en de Sjeekers”, vatten 
ze het samen. Ze besluiten: “We 
gaan er voor en met iedereen een 
interessante en gezellige dag van 
maken.”

BERNHEZE – “We hopen naast met mensen uit de sector óók het glas te heffen en het gesprek aan te 
gaan met (veel) anderen.” Die wens spreken Tini van Nistelrooij en Martien van Zutphen namens ZLTO 
Bernheze uit. Zij organiseren op zondag 22 september vanaf 11.00 uur bij De Heische Hoeve aan de 
Heideweg 1A in Loosbroek de Oogstdankdag. Een happening voor ‘boeren, burgers en buitenlui’, met 
een interessante discussie, muziek, stands en ander vertier. De toegang is gratis.  

Tini en Martien Tekst en foto: Wendy van Lijssel

‘Een eerlijke prijs 
voor hogere eisen’

A7 memoblokken (7 X 10 CM)  
     200 stuks voor € 65,-
     400 stuks voor € 120,-
     600 stuks voor € 170,-
A6 memoblokken (10 X 14 CM)
     200 stuks voor € 90,-
     400 stuks voor € 160,-
     600 stuks voor € 230,-
A5 memoblokken (14 X 20 CM)  
     200 stuks voor € 150,-
     400 stuks voor € 270,-
     600 stuks voor € 390,-

• Inclusief opmaak
• Exclusief btw
• U ontvangt nog een proefdruk
• Full colour opdruk
• Te bestellen tot 30 september

*   Levertijd max. 4 weken

MEMO-
BLOKJES

Meer informatie of memoblokjes bestellen?
info@demooibernhezekrant.nl of bel met 0412-795170
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De AGENDA van  het Filmhuis vind je op www.de-pas.nl

23 september 2019

Samen tegen Eenzaamheid

20.00-22.00 uur, De Pas Heesch
Wist je dat één op de drie mensen, zowel jong als wat ouder, wel eens eenzaam is?
Inderdaad, dat is hartstikke veel. En daar willen we samen wat aan doen.

We gaan met elkaar in gesprek over eenzaamheid. Dat doen we met onder andere 
Tweede Kamerlid René Peters en enkele ervaringsdeskundigen. Maar we willen 
vooral samen aan de slag tegen eenzaamheid. Wat kunnen we doen om eenzaamheid 
te signaleren, aan te pakken en te voorkomen? Maar ook hoe en met wie gaan we dat 
doen? 
Samen tegen eenzaamheid. 

Open Dag met informatie en gezelligheid
Al twintig jaar in D’n Hoek 

Een groep betrokken Loosbroek-
se inwoners gaf de voorzet om 
zich, in overleg en samenwer-
king met andere partijen, zoals 
de kerncommissie en Mariëlle 

Peters die in deze als kartrekker 
wordt genoemd, sterk te maken 
voor een voorziening waar inwo-
ners op latere leeftijd beschermd 
zouden kunnen wonen. “Het 

ging niet over één nacht ijs, maar 
heeft ettelijke jaren geduurd voor 
er een goede locatie was gevon-
den”, blikken Toon de Mol en 
Ria de Backer terug. Zij maken 

deel uit van het vijfkoppige be-
stuur van Stichting Steunpunt 
voor Ouderen Loosbroek, dat 
verder nog bestaat uit Tiny Won-
ders van der Heijden, Nico van  
Zutphen en Ingrid Sigmans van 
Pinxteren. 

Onder de vlag van Woning-
bouwvereniging Mooiland werd 
uiteindelijk een prachtig nieuw-
bouwcomplex gerealiseerd dat 
gelijk D’n Hoek gedoopt werd. 
“Er werd een ruimte gereser-
veerd waar in bepaalde dagdelen 
fysiotherapie, thuiszorg, huisarts 
en apotheek dienst konden doen. 
Helaas bleken deze partijen ‘niet 
thuis’ te geven. Van die ruimte is 
uiteindelijk nog een woning ge-
maakt waardoor het totaal op 
elf uitkomt”, zeggen Toon en 
Ria. Het was aanvankelijk ook 
de bedoeling dat de inpandige 
ontmoetingsruimte de hele week 
geopend zou zijn maar uiteinde-
lijk bleek dat het beter was dat er 
op vaste momenten activiteiten 
waren. 

Dat is dan ook precies wat er met 
hulp van tien vrijwilligers gebeurt 
in D’n Hoek. Het is belangrijk en 
benadrukt wordt dat alle acti-

viteiten zoals het jeu de boules, 
biljarten en koffieuurtje toegan-
kelijk zijn voor iedereen, dus niet 
alléén voor bewoners. Ook kun-
nen ouderen uit Loosbroek op 
donderdag om 17.00 uur aan-
schuiven bij het Eetpunt waarbij 
er voor € 8,60 een driegangen 
maaltijd geserveerd wordt. Aan-
melden kan tot maandagavond 
bij Ria de Backer, 0413-229435 
of via mail ria_de_backer@hot-
mail.com. Verder is de ontmoe-
tingsruimte beschikbaar voor ou-
deren die door omstandigheden 
bijvoorbeeld hun verjaardag niet 
meer thuis kunnen vieren. “Fa-
milie dient dan zorg te dragen 
voor het verloop en het is niet 
bedoeld voor grote feesten”, la-
ten Toon en Ria weten. 

Met onder andere een bingo, 
toertocht langs de Linge en een 
bezoek aan de Sint Jan werd al 
aandacht besteed aan het 20-ja-
rig bestaan, maar het is nog niet 
alles. Toon en Ria: “We nodigen 
iedereen uit om kennis te komen 
maken met D’n Hoek door, in-
dien gewenst, het bekijken van 
een woning en alle activiteiten 
die er plaatsvinden op zaterdag 
28 september van 14.00 tot 
17.00 uur.” Lachend: “We ho-
pen dat er velen om D’n Hoek 
komen kijken!” Voor meer infor-
matie kan iedereen terecht bij de 
bestuursleden.

LOOSBROEK – Twintig jaar geleden opende in Loosbroek aan de Molenhoeve 34a D’n Hoek. Een plek 
waar ouderen beschermd wonen in een steunpunt waar zij elkaar kunnen ontmoeten voor een spelletje 
jeu de boules, biljarten, een bakske koffie, met elkaar tafelen en meer. Een jubileum wat al en nog ge-
vierd gaat worden met een aantal feestelijkheden, waaronder de open dag op zaterdag 28 september 
van 14.00 tot 17.00 uur. Iedereen is welkom om een woning te bekijken en zich te laten informeren over 
alle activiteiten.  

Toon en Ria Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Alle activiteiten zijn 
voor iedereen, dus niet 
alléén voor bewoners
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ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG
Palmenweg 6 - 5388 SG Nistelrode - 0412-613960

Bij de bieb leen je boeken, dat weten we allemaal
Maar hoe mooi is het als je er ook échte, levende verhalen zou kunnen lenen? Op zaterdag 28 september

gaat dat gebeuren in de bieb in Heesch, met de eerste Mensenbieb binnen Bernheze.

HOE KUN JE EEN LEVEND BOEK 
RESERVEREN?
Evi: ”De acht levende boeken zijn 
te reserveren op www.mensen-
bieb.nl. Je hoeft daarvoor geen 
lid te zijn van de bieb. Je kunt 
ook op de dag zelf gewoon bin-
nenlopen, maar dan kan het zijn 
dat het boek van jouw keuze al 
gereserveerd is.” 

DE BOEKEN
De mensenbieb is erin geslaagd 
een aantal bijzondere boeken 
binnen te halen: ex-gedetineerde, 
NAH (Niet Aangeboren Hersen-
letsel), transgender, vluchteling, 
pelgrim, dierproevenfunctionaris, 
angststoornis en depressie.

Een klein tipje van de sluier uit 
hun bijzondere verhalen willen 

we je niet onthouden, daarom al-
vast een korte kennismaking met 
drie van de acht levende boeken: 

PELGRIM
De pelgrim wandelde in 2017 
vanuit Heesch naar Santiago de 
Compostella. In 82 dagen liep hij 
2415 kilometer. Daarna liep hij 
nog vier dagen en 115 kilometer 
door naar Finisterre (Finis Terrae: 
‘einde van de wereld’). Zijn mo-
tivatie voor deze lange en zware 
tocht was vooral de vrijheid en 
het avontuur. De pelgrim heeft 
overal geslapen: in kerken, kloos-
ters, hostels, maar ook veel bij 
particulieren. Het allermooiste op 
zijn tocht zijn de ontmoetingen 
met de medemens. De pelgrim 
zit dan ook vol verhalen en anek-
dotes over zijn bijzondere tocht, 

het afzien, de ontberingen, maar 
vooral ook over alles wat het 
hem bracht. 

NAH (NIET-AANGEBOREN
HERSENLETSEL)
Het levend boek met niet-aan-
geboren hersenletsel heeft een 
heel indrukwekkend, maar ook 
heel krachtig verhaal te vertel-
len. Op 8-jarige leeftijd werd hij 
geschept door een motor, raakte 
zeer ernstig gewond en lag twee 
maanden in coma. Toen hij daar-
uit ontwaakte kon hij niets méér 
dan wat een baby kan. Hij werd 
in feite opnieuw geboren, moest 
letterlijk álles opnieuw leren. 
Nu, veertig jaar verder, houdt hij 
zich geweldig goed staande. Dit 
levend boek schreef zélf boe-
ken, waaronder ‘Mama waarom 

moest ik vallen?’ en hij verzorgt 
lezingen door het hele land. Zo-
als hij het zelf omschrijft: “De 
zichtbare beschadigingen zijn 
weggeëbd, maar de onzichtbare 
zijn gebleven.” Een verhaal over 
wilskracht, levenslust en doorzet-
tingsvermogen. 

VLUCHTELING
Ieder verhaal over de medemens 
die zijn thuisland ontvlucht is 
schrijnend en raakt je. Dat geldt 
ook voor het verhaal van deze 
vluchteling. Als niet-gelovige was 
hij vier jaar geleden doelwit in zijn 
thuisland Syrië. Er zat maar één 
ding op om in leven te kunnen 
blijven: vluchten. Hij vertrok al-
leen - voor zijn vrouw en drie kin-
deren van toen 2,5 maand, 5 en 
7 jaar was de vlucht te gevaarlijk. 
Hij vluchtte via Turkije per boot 
naar Griekenland, en van daaruit 
ging hij te voet verder via Mace-
donië, Servië, Hongarije, Oosten-
rijk en Duitsland naar Nederland. 
Hier verbleef hij opeenvolgend 
op vijf verschillende plekken, 
om drie jaar geleden in Heesch 
terecht te komen. In zijn thuis-

land was hij leraar én apotheker, 
en eenmaal hier onderwees hij 
zichzelf in de Nederlandse taal. 
Drie jaar geleden werd zijn gezin 
herenigd; de kinderen gaan in 
Heesch naar school. Volgend jaar 
loopt zijn verblijfsvergunning af. 
Dan breekt een nieuw stuk ge-
schiedenis voor hen aan. Een ge-
schiedenis die nu nog een onze-
ker verloop kent. In gesprek gaan 
met deze sympathieke deelnemer 
betekent je openstellen voor een 
medemens die op dappere wijze 
zijn leven en dat van zijn gezin 
veilig moest stellen. 

MEEDOEN?
Ga jij ook graag in gesprek met 
één van de levende boeken? Re-
serveer dan snel een plek, dan 
ben je zeker van je zaak. Niet re-
serveren en gewoon binnenlopen 
mag natuurlijk ook. Welkom! 

BERNHEZE - Bibliothecaresse Evi Savelkouls: “Met de mensenbieb leen je voor een klein halfuurtje een 
levend ‘boek’. Zo’n boek, dat is iemand die zijn bijzondere verhaal wil delen met anderen. Om begrip te 
kweken voor elkaar, om vooroordelen weg te nemen of gewoon voor dat stukje steun of herkenning bij 
hun gesprekspartner. In Heesch hebben we straks acht deelnemers, die ieder vier een-op-een gesprek-
ken houden. We beginnen om 10.00 uur en eindigen rond 13.00 uur. Iets voor tienen zal wethouder 
Van Moorselaar het evenement openen. Als je een levend boek wilt lenen of hebt gereserveerd, kom je 
gewoon binnen bij de bibliotheek. Op jouw afgesproken tijd begeleiden wij je naar jouw ‘boek’, in het 
aangrenzende café van CC De Pas. Daar vindt jouw gesprek met jouw levend boek plaats.” 

De deelnemers die een-op-een gesprekken houden Tekst: Anita van den Bogaart Foto: @DMBK

Mensenbieb
Bibliotheek Heesch
Zaterdag 28 september
10.00 tot 13.00 uur
www.mensenbieb.nl 

www.mooibernheze.nl

INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT

Bezoek
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• Opmaak
• Dubbelzijdig drukken (12.000 stuks)
• Verspreiden met DeMooiBernhezeKrant
 (11.800 stuks)

A5 nu voor € 499,- (exclusief btw)
Normaal € 685,-.

A4 nu voor € 599,- (exclusief btw)
Normaal € 785,-.

Geldig voor verspreiding in oktober 
en november 2019

Let wel, minimale reservering zeven dagen 
vooraf aan maandag week van verspreiding.
We verspreiden maximaal vijf flyers per week.

FLYERACTIE

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

(exclusief btw)

• Verspreiden met DeMooiBernhezeKrant

(exclusief btw)(exclusief btw)

Herdenking airborne
monument

Vijfenzeventig jaar vrijheid
Veel dieper in de tijd kan ik niet gaan
in mijn eerste jeugd dan naar mijn vader,
die licht gebogen zijn pas verworven vrijheid droeg
en ploeterend verloren jaren moest vergeten.

Dat wist ik wel. Maar wat in het voorhuis
met mijn moeder werd besproken, of als
er vreemden aan de tafel zaten, die
met donkere stem van oorlogsdaden spraken,

dan bleef de deur gesloten. Wel kregen wij
dan daags erna het allerbeste vliegertouw
en toen de buurt een gouden bruiloft vierde,
hing aan ’t plafond een Canadese parachute.

Hoewel ik weet dat ook de laatste tiental jaren
mensen elders oorlogsmoorden pleegden,
is mij meer de smaak van vrijheid bijgebleven
dan de geur van bloed die alle hoop verteert.

Veel van mijn vader heb ik nooit begrepen
- van hoe die moffentijd moet zijn geweest -
maar in het bittere mengsel van oorlog en vrede
vierde hij bevrijding toch het allermeest.

Ad van Schijndel

Foto’s: Michel Roefs
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Tegen de middag moest ik van mijn va-
der een boodschap overbrengen naar  
Janus Evers, de kolenboer. Wij woonden er 
schuin tegenover. Mijn boodschap verteld 
hebbende, zag ik een oploopje bij bakker 
en kruidenier Martien Rijkers-Meulen-
steen, een vijftigtal meters verderop. Daar 
binnen was George Phillips, een Ameri-
kaanse soldaat. Ik liep ook naar de winkel 
van Rijkers en zag dat de belangstelling 
zich richtte op het keukenraam aan de 
westelijke zijgevel. Toen ik daar ook bin-
nenkeek zag ik verschillende mensen en 
de soldaat, zittend aan de keukentafel. 

Inmiddels kwam er een vijftigtal gewapen-
de Duitse soldaten aan. Zij liepen ordelijk 
in rijen van vier of vijf als compact geheel 
met een paar commandanten naast de 
groep. Zwijgend gingen zij vanuit de rich-
ting Veghel in de richting Heeswijk. 

Waarschijnlijk is een van de aanwezige 
omstanders bij Rijkers naar binnen gegaan 
om het goedbedoelde, doch foute, bericht 
af te geven, dat er Duitse krijgsgevange-
nen aan kwamen. Een zestal personen 
was naar buiten gekomen en ging voor 
de winkel staan. Midden tussen hen in de 
Amerikaan. Ik stond er op tien of twaalf 
meter vandaan. 

Terwijl de soldatengroep zwijgend voor-
bij liep zonderden twee Duitsers zich van 
de groep af. De omstanders verwachtten 
geen geweld, gezien de passieve houding 
van de Amerikaan tegenover de grote 
groep Duitsers. Een van de twee Duitsers 
kwam, met een vanuit de heup gericht 
geweer, van voren op de Amerikaan toe. 
De andere Duitser naderde de Amerikaan 
van opzij. Die moet toen al zeker gewe-
ten hebben, dat deze Duitsers geen krijgs-
gevangenen van de Amerikanen waren. 
Terwijl de twee Duitsers hem naderden 
stond George Phillips als in de houding. 
Met zijn ene hand aan de riem van zijn 
geweer en met de andere achter de riem 
van zijn zendtoestel. Hij had zijn helm met 
camouflagenetje op het hoofd. 

Toen de Duitser de Amerikaan van opzij 
op een meter afstand was genaderd en 
de andere hem op een afstand van onge-

veer drie meter onder schot hield, wilde 
de Amerikaan zijn geweer aan de Duitsers 
overgeven. Hiertoe zette hij een beweging 
in om de riem van zijn schouder te laten 
glijden. 

Op dat moment viel het schot, gelost door 
de voor hem staande vijand. De kogel 
moet hem in het hart hebben getroffen. 
De Amerikaan viel gestrekt achterover. De 
omstanders stonden aan de grond gena-
geld en bleven vele tellen roerloos staan. 
Met mij zagen zij hoe zijn hoofd als laatste 
lichaamsbeweging opzij viel. Op het vol-
gende moment greep de Duitster, die niet 
geschoten had, het zendtoestel van de 
Amerikaan. Met dit toestel en het geweer 
liepen beide Duitsers naar de overkant van 
de straat in de richting van de kerk. 

Na ruim twintig meter gelopen te hebben 
legden de Duitsers het toestel en geweer 
onder de lage heg langs de weg vóór de 
boerderij van Jan van Zutphen-van der 
Zanden en zetten het op een lopen. Zij 

liepen tot aan de smederij van Wim Kui-
pers, naast de boerderij en verscholen zich 
achter een groot voorwerp. Direct daarop 
volgde een harde knal met opspattende 
aarde, struiken en resten van het zendap-
paraat en geweer. Een handgranaat had 
zijn vernietigende werk gedaan. Het was 
allemaal binnen een paar minuten ge-
beurd. De ontploffing riep iedereen in de 
werkelijkheid terug en allen zochten hals 
over kop een veilig heenkomen, niet we-
tende wat vervolgens zou kunnen gebeu-
ren. 

Nadien heeft men de Amerikaan begraven 
op het kerkhof van Dinther. Dit voorval 
heeft bij mij een diepe indruk achtergela-
ten en zit vast in mijn geheugen gegrift. 
Daar ik deze gebeurtenis vele malen ten 
dele en soms verwarrend beschreven heb 
gezien, heb ik als ooggetuige dit feit en 
deze droeve misdaad uitvoerig willen 
weergeven. 

Mijn gedachten gaan uit naar de dood van 
George Phillips, 75 jaar geleden. Hij was 
24 jaar oud, Mormoon, en viel voor onze 
bevrijding. 

Jan van Gemert, Heeswijk-Dinther, 
augustus 2019 

N.B. Dit verslag is een verkorte versie van 
een eerdere publicatie in De Kroniek, het 
blad van Heemkundekring De Wojstap 
in Heeswijk-Dinther en Loosbroek. Het 
uitgebreide verslag is te vinden in de 
heemkamerbibliotheek, geopend iedere 
woensdag van 14.00 tot 16.00 uur.

GEORGE PHILLIPS

ONDERSTAANDE VERHALEN 
WORDEN NAAR AANLEIDING VAN 
HERDENKING 75 JAAR BERNHEZE 
GEPUBLICEERD
D-Day (Uitgave 5 juni)
We Remember (Uitgave 14 augustus)
Piet Hanegraaf I (Uitgave 28 augustus)
16-18 September (Uitgave 11 september)
Een oorlogsmisdaad 
(Uitgave 18 september)

Ochtend 19 september 
Middaguur 19 september
Zuivering Laverdonk
Driedaagse ‘Slag om Heesch’ I
Driedaagse ‘Slag om Heesch’ II
Ramp op Den Dolvert
Het veldhospitaal
1 Oktober
Flight Sergeant George Thompson, V.C.
Piet Hanegraaf II
Koeien begraven
Schietoefening Franse Soldaten
Mijn tante I
Langs de Aa
In verkeerde handen
Mijn tante II
Broer van Gestel
Piet Hanegraaf III
Bernhard v.d. Heijden
Burgerslachtoffers

Een oorlogsmisdaad

BERNHEZE -Maandag 18 september 1944 in de Schoolstraat in Dinther.

75 JAAR
BERNHEZE

HERDENKING

SITUATIE SCHOOLSTRAAT 18 SEPTEMBER 1944

‘Op dat moment 
viel het schot, 
gelost door de 

voor hem staande 
vijand. De kogel 

moet hem in 
het hart hebben 

getroffen’

AMERIKAANSE MILITAIR IN SEPTEMBER 
1944 IN HEESWIJK-DINTHER
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Uurtje Klassiek met
Wood ‘n Voices

De leden musiceren al jaren 
samen, maar omdat de oude 
naam, The Recorder Players, de 
lading van het ensemble niet 
meer dekte, heeft het zestal zeer 
recentelijk voor ‘Wood ’n Voi-
ces’ gekozen. Het concert in het 
Uurtje Klassiek wordt het eerste 
onder deze nieuwe naam! Wood 
’n Voices brengt vernieuwende 
programma’s waar het ensemble 
zelf veel plezier aan beleeft. 

Met een keur aan muziekstijlen, 
blokfluiten in alle soorten en ma-
ten en heel mooie zangstemmen 
komt het ensemble tot boeien-
de en creatieve uitvoeringen. 
Het ensemble bestaat uit Marja 
Appünn, Janneke van Graf-
horst, Eleanor de Groot, Heidi de 
Hoon, Edda Hoving en Margot 

Ikkersheim. Eleonor de Groot is 
professioneel blokfluitiste en de 
andere leden zijn semi-professi-
oneel. 

Het concert zal het 67ste Uur-
tje Klassiek zijn. In de inpandi-
ge kapel van Laverhof Hees-

wijk-Dinther vindt om de week 
zo’n concert plaats, steeds op 
zondagmiddag in de even we-
ken van het jaar. 

Noteer deze alvast in je agenda. 
De kwaliteit is altijd hoog en de 
sfeer uitstekend!

HEESWIJK-DINTHER - ‘Wood ’n Voices’ treedt komende zondag op in het Uurtje Klassiek van zorgin-
stelling Laverhof. Wood’ n Voices is een zeskoppig blokfluit- en zangensemble uit Veghel en omstre-
ken. Je bent van harte uitgenodigd voor dit originele concert. Aanvang is 15.00 uur en de toegangsprijs 
bedraagt een vrijwillige bijdrage. 

NISTELRODE - Op 13 septem-
ber  1969 trouwden Toon van 
der Lee (78) en Tiny van der 
Burgt (75) in Boekel. 

Ze gingen wonen aan de 
Dintherseweg in Nistelrode waar 
zij nu nog steeds met veel plezier 
wonen. Onder het genot van 

een drankje en een heerlijk di-
ner bij restaurant het Bomenpark 
in Heesch hebben Toon en Tiny 
op 13 september mogen genie-
ten van een mooi feest. Ze zijn 
dankbaar dat ze dit samen met 
hun kinderen en partners, klein-
kinderen, familie en vrienden 
mochten vieren.

Gouden bruidspaar Toon en 
Tiny van der Lee-van der Burgt

Het repertoire bestaat uit big-
band- en populaire muziek in 
een bigbandjasje zoals bijvoor-
beeld ‘New York, New York’ en 
‘Eye of the Tiger’. 

Om een volwaardige bigband te 
kunnen vormen is men op zoek 
naar trombonisten, tenorsaxofo-
nisten en een baritonsaxofonist. 
Ook een vaste toetsenist is wel-
kom! 
Ondanks verscheidene optre-
dens en oproepen lukt het maar 
niet om meer leden uit Hees-
wijk-Dinther te werven.

Daardoor is de HD bigband aan-
gewezen op muzikanten uit de 
regio en gastmuzikanten. Het 
zou leuk zijn als er meer mensen 
uit HD met de leden mee willen 
doen. Daarom doet de bigband 
een beroep op alle lokale mu-
zikanten om op 1 oktober met 
hun instrument naar de repetitie 
te komen en te ervaren wat een 
bigband nu precies inhoudt.

Op 22 september speelt de HD 
bigband van 18.00 tot 18.40 
uur op Plein 1969 tijdens het HD 
Pleinfeest.

Inlooprepetitie
HD Bigband
HEESWIJK-DINTHER - De HD bigband houdt op dinsdag 1 oktober 
een inlooprepetitie bij De Muziekfabriek. De band is in 2016 opge-
richt en bestaat momenteel uit een combo met drums, bas en gitaar, 
vier trompettisten, drie altsaxen en een dirigent.

Opslagruimte voor bedrijven en zzp’ers

Te huur

Nieuw te realiseren
in Nistelrode
Beschikbaar vanaf eind 2019.
50m2 - 100m2 - 150m2

170m2  - 255m2

Meer informatie: 06-46111667
www.opslagunit.eu 

Regionaal talent versterkt 
The Proms of Liberty

Zoals het een promsconcert be-
taamd, zal de fanfare aangevuld 
worden met een combo. Dit 
combo is samengesteld uit drie 
zeer ervaren muzikanten. Dit ge-
legenheidstrio bestaat uit Huub 
Sperber op piano, Rico van 
Hooren op leadgitaar en Peer 
van Vreede op contrabas. 

De jongste soliste is de 17-jarige 
Evie van der Heijden uit Hees-
wijk-Dinther. Als tweedejaars 
student Rock City op het Summa 
College in Eindhoven is ze veel 
bezig me haar eigen muziek en 
zal zij het promsprogramma aan-
vullen met popmuziek. 

Het tweede talent dat Hees-
wijk-Dinther kent is de 19-jari-
ge Remco Kuijs, tevens student 
aan Rock City. Reeds op 5-jarige 
leeftijd raakte hij in de ban van 
gitaarmuziek. Voor beide jonge 
muzikanten zal dit hun eerste, 
grote promsconcert zijn.
Voor zangeres Monique van 

Sambeek uit Veghel zal dit  
promsconcert een van de vele 
projecten zijn waaraan ze gaat 
deelnemen. Monique heeft al 
ruim 20 jaar ervaring in lead-
zang bij diverse bands, alsmede 
tal van promsconcerten, bevrij-
dingsfestiviteiten en jazzconcer-
ten. Ook Katja Brooijmans zingt 
graag, maar doet dit eigenlijk het 

liefst op de achtergrond. Deze 
avond zal zij uit deze comfortzo-
ne stappen en tevens als soliste 
optreden.

Verzeker je tijdig van een toe-
gangsbewijs voor vrijdagavond 
25 oktober of zaterdagavond 26 
oktober via Paperpoint of via 
www.koninklijkefanfare.nl.

HEESWIJK-DINTHER - De Koninklijke Fanfare zal 25 en 26 oktober de vrijheid vieren. Op slechts twee 
avonden zal een groots avondvullend concert uitgevoerd worden waarvoor de Heeswijkse kerk wordt 
omgebouwd tot een ware concertarena. Het thema ‘vrijheid’ vormt in de breedste zin van het woord 
een rode draad voor het programma met vele, verrassende lokale en vocale talenten. Maar liefst zeven 
muzikanten uit de regio gaan ervoor zorgen dat dit concert ook een waar feest zal zijn!

Wie spiritualiteit zoekt, moet zijn 
gevoelens heiligen. Dat geldt 
voor negatieve emoties wanneer 
dingen niet goed gaan, maar ze-
ker ook voor liefde wanneer je 
van andere mensen houdt. Het 
nieuwe boek van Thomas Quar-

tier nodigt iedereen uit om van-
uit oude en nieuwe bronnen op 
zoek te gaan naar geboden voor 
heilige liefde. Het is een positief 
signaal in een vaak liefdeloze re-
aliteit van kerk en wereld.
Op deze middag zal de auteur 

een lezing over ‘Liefdesgebo-
den’ houden. Daarna is er onder 
leiding van norbertijn Joost Jan-
sen gelegenheid om met broeder 
Thomas en met elkaar in gesprek 
te gaan. Verder worden de foto’s 
uit het boek, gemaakt door Stijn 

Krooshof, gepresenteerd. 
Een muzikaal intermezzo, pas-
send bij het thema, rondt de 
middag af. Na afloop is er ge-
legenheid elkaar te ontmoeten, 
het boek aan te schaffen (te 
koop voor € 17,90) en te laten 
signeren.
Zaterdag 21 september om 
14.00 uur, tot ongeveer 16.00 
uur, in de Abdij van Berne.
Entree: € 10,-.

Aanmelden kan via 
activiteiten@bernemedia.com,
of bij boekhandel Berne. 

De aanmelding is definitief na 
ontvangst van betaling van  
€ 10,- per persoon op NL 19 
INGB 0000 825536 ten name 
van Boekhandel Berne onder 
vermelding van lezing Thomas 
Quartier 21 september en je 
naam.

Presentatie van ‘Liefdesgeboden’, een nieuw boek van Thomas Quartier
BERNHEZE - Mag je als monnik van liefdesliederen houden? Hoe kan christelijke spiritualiteit je liefde 
verrijken? Veel mensen denken bij liefde en religie vooral aan strenge regels, maar de ervaring spreekt 
een andere taal: in het klooster van je leven mag je niet alleen liefhebben, nee, je moet! Liefde is geen 
verbod maar een gebod.
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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

26 september 2019
19.30 uur
Gemeenteraadsvergadering
Gemeentehuis, Heesch

28 en 29 september 2019
25 jaar Bernheze
11.00-17.00 uur
Kleur en klank
Verenigingsgebouw Fanfare 
Aurora, ’t Dorp 138, Heesch

28 september 2019
75 jaar bevrijding
Loosbroek
19.15 uur vrijheidstocht
20.45 en 21.45 uur 
avondprogramma

1 t/m 31 oktober 2019
Regentonactie

2 oktober 2019
19.30 uur
Start cursus Politiek Actief
Gemeentehuis Heesch 

18 oktober 2019
10.00 uur
Mantelzorgwandeling + lunch
Nistelrode

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

19 november 2019
10.00 uur
Mantelzorgwandeling + lunch
Vorstenbosch

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

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

AGENDA

Op 13 september 2019 presen-
teerden de provincie Noord-Bra-
bant, de Norbertijnen en de ge-
meente Bernheze de toekomst-
plannen voor de Abdij van Berne. 

De Abdij van Berne, de provincie 
Noord-Brabant en de gemeente 
Bernheze willen dit levend reli-
gieus erfgoed behouden, zodat 
Berne voor komende genera-
ties een bron van betekenis kan 
blijven, net als de verhalen die 
daarbij horen.

Financiële bijdrage
De provincie Noord-Brabant re-
serveert een bedrag van 1,8 mil-
joen euro. Daarnaast investeren 
de gemeente, de abdij, fondsen 
en andere partijen in het project.  

Ook de gemeente Bernheze 
participeert in de plannen. Fi-
nancieel, door een bijdrage van 
€ 200.000,-, maar ook facilitair 
en op ruimtelijk gebied, bij-
voorbeeld door te kijken of we 
de grachten kunnen gebruiken 
voor de opvang van water. Ver-
der hebben we een project in de 
maak waarbij we kijken of we 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt kunnen koppelen 
aan projecten van de Abdij. 

Realisering in fasen
De herontwikkeling van de abdij 
gaat de komende dertig jaar in 
fasen gerealiseerd worden. In de 
uitvoering van de toekomstplan-
nen is 2021 de eerste belangrijke 
mijlpaal. In dat jaar bestaat de 

wereldwijde Norbertijner orde 
900 jaar. 
Als eerste gaat de abdij de gas-
tenverblijven uitbreiden met 
vijftien kamers. Jaarlijks zijn er 
nu ruim tweeduizend overnach-
tingen en het aantal gasten en 
groepen groeit de komende ja-
ren geleidelijk. 
Daarnaast wordt het abdijhuis 

getransformeerd tot inspira-
tieplek voor programma’s en 
werkplekken voor sociaal onder-
nemers. Toerisme en recreatie 
krijgen een impuls door verbete-
ringen in de abdijwinkel en het 
proeflokaal. 

Op het achterterrein wordt het 
Provinciaal Depot Bodemvonds-
ten gevestigd en later aangevuld 
met creatieve en ambachtelijke 
ateliers. Verderop in de toekomst 
zal worden nagedacht over een 
eventuele woonfunctie op het 
abdijterrein met bewoners die 
sterk betrokken zijn bij de re-
ligieuze gemeenschap en haar 
werkzaamheden.

Meer informatie over de plan-
nen vindt u op de website van 
de provincie Noord-Brabant, 
www.brabant.nl 
(zoekterm: abdij).

Toekomst Abdij van Berne

Op 26 september 2019 vindt er 
een raadsvergadering plaats in 
de raadzaal van het gemeente-
huis, De Misse 6 in Heesch. De 
vergadering is openbaar en be-
gint om 19.30 uur. 

Op de agenda:
- Toepassing artikel 10, lid 

5.b.3. gemeenschappelijke re-
geling Heesch West voor de 
plaatsing van windturbines op 
Bernhezer grondgebied

- Implementatie Omgevingswet 
- Vaststellen bestemmingsplan 

Brouwershoeve, Nistelrode
- Meerjaren onderhoudsplan 

kunstwerken in de openbare 

ruimte
- Expertisekosten De Nieuwe 

Instelling (DNI)
- Benoeming burgerleden

Informatie
De agenda en bijbehorende 
stukken vindt u op 
www.bernheze.org. Via deze 

website kunt u de raadsvergade-
ring live volgen en op een later 
tijdstip terugkijken. 

Met vragen over de gemeen-
teraad en de raadscommissies 
kunt u terecht bij de griffie, 
telefoon 0412-45 88 88, 
e-mail griffie@bernheze.org.

GEMEENTERAADSVERGADERING 

Bernheze viert 75 jaar
vrijheid
Programma 28 september in Loosbroek

Vrijheidstocht
Verzamelen op de drie startpun-
ten om 19.15 uur:
- Voor inwoners Heesch en 

Loosbroek: Dorpsstraat 88, 
Loosbroek

- Voor inwoners Nistelrode en 
Vorstenbosch: Dorpsstraat 22, 
Loosbroek  (parkeerterrein 
tegenover VOBRA)

- Voor inwoners Heeswijk-
 Dinther: hoek Bergmolen, 

Loosbroek
De tocht start om 19.30 uur. Om 
20.00 uur ontsteekt burgemees-
ter Moorman het Bevrijdingsvuur.

Deelprogramma’s: 20.45-21.30 
uur en 21.45-22.30 uur
- Sint-Antonius van Paduakerk: 

Vrijheidsconcert 
- De Wis: een kleine tentoon-

stelling en dia-presentatie over 

het militaire vliegveld B-88 in 
Nistelrode. 

- De Wis: documentaire 
 ‘De Schakel’ 
- De Wis: STILLLEVEN, een 

maquette van een van de 
 75 oorlogsverhalen die zijn 

opgetekend door Crossroads 
Brabant.

- Albertusschool: het toneelstuk 
‘Verzwegen Moeder’. 

Meer informatie over het pro-
gramma in De MooiBernheze-
Krant, www.bernheze.org,  
www.Bezoekbernheze.nl 
en www.facebook.com/
gembernheze. 

De herontwikkeling 
gaat de komende 
30 jaar in fasen 

gerealiseerd worden

Van 1 oktober tot en met 31 ok-
tober kan iedereen weer mee-
doen aan de regentonactie. 

Op www.bernheze.org (zoek-
term: steenbreek), kun je een 
kortingsbon downloaden. Vul 
hem in en lever hem in bij een 
van de deelnemende bedrijven 
en je krijgt van de gemeente 
direct € 20,- korting op een re-
genton naar keuze (assortiment 
kan wisselen per deelnemend 
bedrijf). 

Deelnemende winkels
- Karwei, Cereslaan 9 Heesch
- Tuincentrum Meijs, 

Bosschebaan 23 Heesch
- Pets Place Boerenbond, 

Graafsebaan 46 Heesch
- Van Lieshout Dier & Tuin 

Meerstraat 32 Heeswijk-
Dinther

Allemaal aan de ton

Wil je weten hoe politiek werkt, 
hoe de gemeenteraad in elkaar 
zit en of jij daar een bijdrage 
aan kunt leveren, volg dan de 
cursus Politiek Actief. 

Iedereen kan de cursus volgen. 
Ervaring of opleiding niet nodig. 
Lijkt het je wat, stuur dan voor 
22 september een e-mail  aan 
griffie@bernheze.org. 

Gratis cursus Politiek Actief 
in oktober
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OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Verleende standplaats-
vergunning
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 12 septem-
ber 2019 besloten een incidente-
le standplaatsvergunning te ver-
lenen aan 
- VOF Bok Verkuijlen voor het 

verkopen van oliebollen op 
Plein 1969 in Heeswijk-Dinther 
van 9 december 2019 t/m 5 ja-
nuari 2020 (exclusief 1e en 2e 
kerstdag) en 21 t/m 25 februa-
ri 2020.

- C. Kortsmit, Tubantenweg 13, 
5349 BE in Oss voor het verko-
pen van oliebollen op De Misse 
in Heesch van 1 tot en met 31 
december 2019.

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

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
- Stichting Jong Nederland Vors-

tenbosch voor het organiseren 
van het evenement ’60 jaar 
Jong Nederland Vorstenbosch’ 
op 4 oktober van 19.00 tot 
23.00 uur en 5 oktober 2019 
van 20.00 tot 01.00 uur bij 
blokhut De Roets, Tipweg 
11 in Vorstenbosch. De be-
schikkingen zijn verzonden op  
9 september 2019.

- Stichting Actief Burgerschap 
voor het organiseren van het 
evenement ‘Opening Plein 
1969’ op 22 september 2019 
van 14.00 tot 22.00 uur op 
Plein 1969 in Heeswijk-Dinther. 
De beschikkingen zijn verzon-
den op 16 september 2019.

- Gemeente Bernheze voor het 
organiseren van ’75 jaar Be-
vrijding’ met een optocht op 
28 september 2019 van 19.00 
tot 22.30 uur op het plein aan 
de Molenhoeven in Loosbroek. 
Het plein aan de Molenhoeven 
is vanaf 19.00 tot 23.00 uur 
afgesloten voor alle verkeer, 
behalve voetgangers. Voor de 
optocht is een gedeelte van de 
Dorpsstraat (tussen huisnum-
mer 22 en 88), een gedeelte 
van de Schaapsdijk (tussen 
Dorpsstraat en Molenhoeven/
Bergmolen) en een gedeelte 
van de Bergmolen (vanaf Berg-
molen 5 tot Molenhoeven/
Schaapsdijk) afgesloten voor 
alle verkeer, behalve voetgan-
gers. De beschikkingen zijn 
verzonden op 16 september 
2019.

- Buurtvereniging Mariëngaard 
voor het organiseren van een 

buurtfeest op 28 september 
2019 van 14.00 tot 24.00 uur. 
Een gedeelte van Mariëngaard 
(vanaf Mariëngaard 33 tot 
Schuurakker) wordt tijdens het 
buurtfeest afgesloten voor alle 
verkeer, behalve voetgangers. 
De beschikking is verzonden 
op 12 september 2019.

- Music Academy Glow voor het 
organiseren van een Kinder- en 
kledingbeurs op 27 oktober 
2019 van 10.00 tot 13.00 uur 
in het Cultureel Centrum Ser-
vaes Dinther, Raadhuisplein 
24 in Heeswijk-Dinther. De 
beschikking is verzonden op  
16 september 2019.

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 2014 is een melding 
gedaan door:
- Wandelsportvereniging OLAT 

voor het organiseren van een 
wandeltocht waarbij de rou-
te loopt over het grondgebied 
van Bernheze. De toestemming 
is verzonden op 16 september 
2019.

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

Verkeersbesluit

Gelet op de bepalingen in de We-
genverkeerswet 1994, het Regle-
ment Verkeersregels en Verkeer-
stekens 1990, het Besluit Admi-
nistratieve Bepalingen inzake het 
Wegverkeer (BABW) en de Alge-
mene wet bestuursrecht hebben 
burgemeester en wethouders 
van Bernheze besloten dat op 
het parkeerterrein aan de Pas-
toor Scheepensstraat in Heesch 
4 parkeerplaatsen worden ge-
reserveerd voor het parkeren en 
opladen van elektrische auto’s. 
Procedures 1a en 4b zijn van 
toepassing

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
- Runstraat 5
 Oprichten bedrijfshal
 Datum ontvangst: 05-09-2019
- Sergeant Thompsonstraat 1
 Plaatsen reclamebord ivm start 

Wellness en Spa
 Datum ontvangst: 11-09-2019
Heeswijk-Dinther
- Stoppelveldseweg 4
 Gedeeltelijk vervangen

 hooischuur
 Datum ontvangst: 09-09-2019
- Heilarensestraat 53a
 Plaatsen 3 dakkapellen en in-

pandige verbouwing
 Datum ontvangst: 10-09-2019
Nistelrode
- Lindestraat 5
 Plaatsen 3 kozijnen in voorgevel
 Datum ontvangst: 09-09-2019
Procedures 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.
Heesch
- Van Uden-erf 20 kavel 19K04
 Oprichten woning en handelen 

in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

 Verzenddatum:09-09-2019
- Maasstraat 16
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening ivm opho-
gen agrarische grond

 Verzenddatum: 09-09-2019
- Kerkweg 2
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening tbv reali-
seren werk en dagbestedings-
ruimte en plaatsen reclame-
bord

 Verzenddatum:10-09-2019
- Wijststraat sectie B nr.6580
 Oprichten woning
 Verzenddatum:10-09-2019
Heeswijk-Dinther
- Heibloemsedijk 9b
 (Her)bouw van een woning en 

handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

 Verzenddatum: 10-09-2019
- Hommelsedijk 21
 Oprichten 4 zelfstandige seni-

orenwoningen en uitbreiden 
bestaande woning

 Verzenddatum:12-09-2019
- Den Dolvert 7
 Verbouw woning
 Verzenddatum: 12-09-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitge-
breide procedure, niet worden 
gepubliceerd. De bekendmaking 
van deze aanvragen vindt plaats 
via publicatie van een ontwerp-
besluit.

Besluit 
De volgende omgevingsvergun-
ning is via de uitgebreide voor-
bereidingsprocedure verleend. 
Dit besluit treedt in werking na 
afloop van de beroepstermijn.
Vorstenbosch
- Schoolstraat 14
 Brandveilig gebruik

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. 

 Verzenddatum: 09-09-2019
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

Tijdelijke vergunning
De volgende omgevingsver-
gunning is verleend. Dit besluit 
treedt daags na verzending van 
het besluit in werking.

Heesch
- Plan De Erven kavel 19K003
 Tijdelijk plaatsen en bewonen 

van woonunit
Verzenddatum: 09-09-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing
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PROCEDURES
Openingstijden zie colofon

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

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken tijdens openingstijden op afspraak 
inzien in het gemeentehuis in Heesch 
en raadplegen op www.bernheze.org of 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na 
publicatiedatum met een schriftelij-
ke inspraakreactie aan het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze reageren op de stukken. Neem 

voor het indienen van een mondelinge 
inspraakreactie contact op met de be-
treffende afdeling.

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

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na pu-
blicatiedatum een schriftelijke zienswij-
ze indien bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Bernheze. Neem 
voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze contact op met de betreffen-
de afdeling.

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

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van 
Bernheze. Het bezwaar heeft geen 
schorsende werking.

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

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

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gra-
venhage. Het beroep heeft geen schor-
sende werking. Er zijn griffierechten 
verschuldigd.

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, de voorzitter van de afdeling ver-
zoeken om een voorlopige voorziening te 
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd. 

Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: 
de datum, de naam en het adres van 
degene die reageert, een omschrijving 
van het onderwerp, de reden waarom u 
bezwaar/zienswijze/bedenking indient 
en uw handtekening.

GEMEENTEBERICHTEN

WWW.BERNHEZE.ORG

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

1. Hoe vaak is het feest in Heeswijk-Dinther?

2. Welke derby eindigt in een gelijkspel?

3. Wat werd 20 jaar geleden geopend in Loosbroek?

4. Wat plant Bernheze als eerste in Nederland? 

5. Wat is een happening voor boeren, burgers en buitenlui?

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

Winnaar vorige week: 
Lia van Lee

Het antwoord was:
KONING

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

VOORTAAN: PRINSESSENDAG! Zie oplossing pagina 34

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

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP

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

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

DE ALLERLEKKERSTE KIP 
BIJ KIPSALON BERNHEZE
Voor al uw kipproducten.
Open woensdag van 14.00 tot
18.00 uur of op afspraak.
06-120 33 685. 
Jan v.d. Boomstraat 9
Heeswijk-Dinther.
Wij zijn weer geopend.

TWEEDEHANDS FIETSEN
VOOR ONDERHOUD KERK
LOOSBROEK
Lage prijzen, hoge kwaliteit.
Ook inlevering tweedehands
fietsen. Afspraak: Bert van Erp,
Dorpsstraat 1, 06-21994642,
0413-229359 Marietje van
Pinxteren, Dorpsstraat 7a
06-55932252, 0413-229502,
mhpinxteren@gmail.com. 

TE HUUR

OPSLAGUNITS IN 
NISTELRODE
Afmeting 24, 40 of 48 m2

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

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

KANTOOR/PRAKTIJK-
RUIMTE
52 m2 verdeeld in 2 ruimtes 
Tramstraat 13 Nistelrode 
Info 06-19732270.

KANTOORRUIMTE
BIJ PAKHUYS 35
Afmeting 8.78x4.67 meter. 
41m2. Informatie: Antonet van 
Gerwen: 06-21666128.
De Morgenstond 35
Heeswijk-Dinther.
www.pakhuys35.nl.

AANGEBODEN

SCHILDER NODIG 
VOOR BINNEN- OF 
BUITENSCHILDERWERK? 
Bel 06-39734942.

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

PEDICURE 
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak, kan ook 
aan huis 0413-293260. 

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

BOERDERIJ EXCURSIE
Heb je als vriendengroep, 
buurtvereniging, organisatie 
van een familiedag of dergelijke 
interesse in een rondleiding op 
een boerderij? Stuur een mail 
naar zltobernheze@zlto.nl.

KOFFERBAKVERKOOP 
GILDE BOEKEL
Zondag 22 september
van 9.00 tot 15.00 uur.
Op evenemententerrein 
Waterval 3a.
www.agathagilde.nl

CURSUS ASSERTIVITEIT 
VEGHEL
Vijf dinsdagavonden € 245,-.
€ 20,- korting bij voldoen vóór 
25 oktober. 
Op 3 en 4 oktober info-middag. 
Zie www.interpunctie.nl bij 
cursussen.

STRIJKSERVICE
Geen zin/tijd om te strijken? Ik 
doe het graag voor u. De was 
haal ik bij u op en breng hem 
gestreken terug. Voor informatie 
mail naar: fvanlent@hotmail.
com. Heesch.

TE KOOP 
GEVRAAGD

LAND- EN 
TUINBOUWMACHINES
o.a. ploegen, tractors, spit-
machine, frees, schudder, 
hark, maaier, mesttank, kieper, 
weidebloter, weisleep, enz. 
06-19076959. 

GEVRAAGD

HEB JIJ NOG JEU DE 
BOULES BALLEN LIGGEN 
DIE NIET GEBRUIKT 
WORDEN?
Heb je er één, twee of vier, 
we komen ze graag ophalen. 
Laat het ons weten via: 
strandjeudeboulestoernooi@
gmail.com

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

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:

Marga Goossen
uit Heeswijk-Dinther

Winnaar:
Brigitte Habraken
kan de staatsloten 

ophalen bij 
Kantoorboekhandel 

Paperpoint

Easy

1 4 7 2 5

6 8 3 7 9

9 7 4

3 7 2 4

4 8

3 4 6 2

6 4 3

5 1 9 8 2

4 1 6 5 7

Puzzle #22488

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net
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ERVEN

‘Als de oogjes nog nat zijn, moet 
je de erfenis verdelen’ schreef 
ik hier eens. Nou, daar was niet 

iedereen het mee eens. Erfgenamen die 
zich ernstig misdeeld voelen, dikke ruzie 
over de zilveren lepeltjes van moeder, 
die opeens naar een zus gingen (of nog 
erger: een schoonzus), een sukkel van 
een broer die executeur is gemaakt en er 
duidelijk niks van kan... En vaak gaat het 
over serieuze bedragen ook nog. Oké, ik 

geef toe: dat gezegde van die oogjes heeft zijn waarde, maar is 
geen oplossing voor alles.

Ik spreek nogal eens wat notarissen, toch niet echt een luchtige 
beroepsgroep, die geconfronteerd worden met de complexiteit 
van de testamenten die zij moeten maken. Dat is natuurlijk 
altijd al erg precies werk geweest, maar met alle samengestelde 
gezinnen en steeds meer specifieke eisen die erflaters hebben, 
zijn testamenten steeds vaker juridische en fiscale hoogstandjes 
geworden.

Ja maar, wat heb je daar als advocaat mee te maken? Nou: 
als wetgeving en overeenkomsten ingewikkeld zijn, dan is de 
ruimte om het oneens te zijn nogal groot. En een testament 
kan ook erg ingewikkeld zijn, terwijl de erflater niks meer kan 
uitleggen of toelichten.

Nu begrijpt u het: kinderen onterven? Ruzie over de legitieme 
portie. Een huis in vruchtgebruik geven aan de langstlevende? 
Kans op knorrige kinderen, vooral in stiefsituaties. En dan zwijg 
ik nog maar over een veel te jonge tweede of derde vrouw die 
opeens een flink stuk van vaders bedrijf krijgt……

En had ik het al gehad over de geestesgesteldheid van de 
erflater toen hij of zij een laatste aanpassing aan het testament 
liet optekenen? Was hij of zij nog wel bij zinnen? En waarom 
was één van de kinderen mee naar de notaris? En was die erbij 
toen de wijziging werd opgetekend?

Gelukkig gaat het meestal goed: de notaris zit goed op te 
letten, spreekt de erflater alleen en zonder dat er invloed kan 
worden uitgeoefend en wijst op het risico van onterven.

Maar - kort gezegd - in mijn praktijk kan ik me niet meer 
veroorloven om niets van erfrecht te weten. 

COLUMN
Rob Haakmeester

‘Met alle samengestelde gezinnen en steeds 
meer specifi eke eisen die erfl aters hebben’

06-11727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

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

www.rhadvocaat.nl

Mitloehner: “In Californië is de 
veehouderij goed voor 5% van 
alle broeikasuitstoot. Dat zal in 
Nederland niet veel anders zijn. 
Auto’s zorgen hier voor 50%: 
tien keer zoveel. 
We weten dus dondersgoed wat 
de grootste uitstoters zijn. En 
toch willen sommigen jou aan-
praten dat je je steak moet laten 
staan. Dat is activisme, geen we-
tenschap.”

En ontbossing dan? Die wordt 
deels gestuwd, zo stelt het IP-
CC-rapport, door de intensieve 
veehouderij. Blokland: “Om zo 
zuinig mogelijk met het beschik-
bare land om te gaan, zullen we 
vlees moeten produceren op de 
meest efficiënte wijze. Dat be-
tekent: met onze Nederlandse 
technologie.” Mitloehner onder-
schrijft dat: “De kennis uit de VS 
en West-Europa is nodig in de 

rest van de wereld. Het meest 
idiote is te zeggen dat je hier de 
veehouderij moet afschaffen.”

We moeten trots zijn op onze 
landbouwsector. De hele wereld 
kijkt met afgunst naar Neder-
land. Deze belangrijke sector, zijn 
producten én de werkgelegen-
heid (direct en indirect) dienen 
behouden te blijven, ook hier in 
Bernheze!

Wie stopt de demonisering 
van onze agrarische sector

Het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, brengt een rapport uit 
over het effect van voedselvoorziening op het klimaat. De koppen in de me-
dia focussen zich vervolgens op dat ene stukje: minder vlees eten. Volgens 
Duitse wetenschapper Frank Mitloehner vanuit Californië verbonden aan de 
UC Davis universiteit gaat dit IPCC-rapport over landgebruik en hoe we ver-
standig om moeten gaan met vruchtbare grond. Slechts een klein zijpaadje 
betreft voeding. Maar nergens geeft de VN het advies om van vlees af te 
stappen.

Namens Lokaal, Hans Vos

De huiskamer van Heesch
De Pas is nu de huiskamer van 
Heesch. En dat blijft ook zo. 
De SP gaat zich daar extra hard 
voor inzetten. Veel organisaties 
zijn er kind aan huis. Naast de 
KBO, bijvoorbeeld ook de Stich-
ting Carnaval Heesch (SCH). De 
SP blijft De Pas 100% steunen 
en stelt alles in het werk om De 

Pas goed te laten functioneren. 
Heesch heeft, net als de vier an-
dere kernen van Bernheze, een 
gemeenschapshuis hard nodig. 
Nu en straks. Met elkaar gaan 
we serieus kijken naar een nieu-
we start. Samen met de Eijnderic 
en de bibliotheek in één gebouw. 
Zo krijg je draagvlak en wordt 
1+1+1 samen 4. De SP is daar-

om sterk voorstander van het be-
schikbaar stellen van het noodza-
kelijk bedrag van € 55.000,-. Dit 
om met een onderbouwd plan 
De Pas goed op de rails te krijgen 
voor Heesch. Zo garanderen we 
de toekomst voor de gebruikers 
van De Pas. En kan jong en oud 
gewoon terecht aan de Misse in 
Heesch. De SP gaat ervoor. 

Gemeenschapshuis De Pas
huiskamer van Heesch

De SP is een partij die staat voor duidelijkheid. Duidelijkheid vooraf! Zo ook 
over het gemeenschapshuis De Pas in Heesch. De Pas blijft behouden als 
gemeenschapshuis. Veel organisaties, zoals de KBO, vinden er een goed en 
prettig onderkomen. De leefbaarheid van een kern is afhankelijk van een 
goed gemeenschapshuis. Doordat De Pas een theaterfunctie kreeg, vanaf 
2004, zijn er jammer genoeg problemen met financiën. Maar geld mag van 
de SP nooit leidend worden bij gemeenschapsvoorzieningen! 

Jan Raaimakers, voorzitter SP Bernheze

Je bent jong en je wilt wat
Je bent jong, maar weet je ook 
wat je allemaal mag? Je bent 
jong, maar mag je ook alles wat 
je wilt? Een scooter vanaf je zes-
tiende, een half jaar later al auto-
rijlessen, een baantje, actief zijn 
binnen een vereniging. Je staat 
midden in de maatschappij!

Het is goed om je als jongere te 
laten horen. Daar ben je echt 
niet te jong voor. Wat je zegt is 

belangrijk en mag gehoord wor-
den. Dat kan op veel manieren: 
van een tweet tot een brief en 
van een spandoek tot tennisbal-
len in de raadszaal. 

Het is een stem die geldt, ook 
al heb je nog geen stemrecht. 
Twijfel dus niet om je te mengen 
in onderwerpen die je aangaan. 
Doe mee! Is er iets waarvan je 
vindt dat het beter kan, of an-

ders, of heb je gewoon een goed 
idee? Laat je horen! De maat-
schappij is van ons allemaal, van 
jong tot oud, dus ook van jou. 
Samen gaan we voor verbete-
ring. 
En dat stemrecht? Volgens ons 
kan dat best naar 16 jaar. 

Victor van Wulfen, commissie 
Bestuur & Strategie, 
D66 Bernheze

Heuvelstraat 78 Nistelrode

Te koop

Vrijstaande woning in de 
Heuvelstraat in Nistelrode

Voor plattegronden en meer informatie
www.heuvelstraat78.nl 

Victor: ‘Je hebt een stem die geldt, 
ook al heb je nog geen stemrecht’
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INFORMATIE VOOR DE KERNEN

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 2019 is mogelijk als de voorovereenkomst of intentieverklaring uiter-
lijk op 30 september 2019 is gesloten en is opgestuurd naar de Belastingdienst. Je 

krijgt de terugwerkende kracht ook zonder aangetekende inzending van de voorovereenkomst, mits het 
verzoek om geruisloze inbreng uiterlijk op 30 september 2019 is ingediend.

Een ruisende inbreng per 1 juli 2019 is mogelijk als de voorovereenkomst of intentieverklaring uiterlijk op 
30 september 2019 is gesloten én samen met het geleideformulier aangetekend is toegezonden aan de 
Belastingdienst

Ruisende inbreng per 1 januari 2019
De ruisende inbreng van een onderneming in een BV met terugwer-
kende kracht tot 1 januari 2019 is mogelijk als de voorovereenkomst 
of intentieverklaring uiterlijk 31 maart 2019 is gesloten en samen met 
het geleideformulier aangetekend is toegezonden aan de Belasting-
dienst in Heerlen. De oprichting van de BV en de inbreng van de 
onderneming moeten uiterlijk plaatsvinden op 30 september 2019.

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

Samen tegen eenzaamheid

Wist je dat één op de drie men-
sen, zowel jong als wat ouder, 
wel eens eenzaam is? Inderdaad, 
dat is hartstikke veel. En daar 
willen we samen wat aan doen! 
Samen met iedereen die, op wel-
ke wijze dan ook, betrokken is bij 
het thema ‘eenzaamheid’. 

Op maandag 23 september 
2019 van 20.00 tot 22.00 uur 
organiseert CDA-Bernheze in 
CC De Pas in Heesch een bijeen-
komst over eenzaamheid. We 
gaan met elkaar in gesprek over 

eenzaamheid. Dat doen we met 
onder andere Tweede Kamerlid 
René Peters, ervaringsdeskundi-
gen, en met u. Maar we willen 
vooral samen aan de slag tegen 
eenzaamheid. Wat kunnen we 
doen om eenzaamheid te signa-
leren, aan te pakken en te voor-
komen? Maar ook hoe en met 
wie gaan we dat doen? Samen 
tegen eenzaamheid. 

Hierbij nodig ik u van harte uit 
om aan te sluiten. Reserveer da-
tum en tijd op de kalender en 

kom meepraten. Ik zie u graag 
op 23 september. Tot dan.

CDA Bernheze is supertrots op de grote ‘achterban’ die ze heeft. En 
als het aan mij ligt kan die groep niet groot genoeg worden. Maar 
als politieke partij ben je er niet alleen voor je leden en je kiezers. 
Er gebeuren dingen in onze samenleving die de politiek overstijgen.  

Bart Pittens, voorzitter CDA Bernheze

CDA: Altijd in de buurt! 

Maar is er wel genoeg aandacht 
voor de 95% van de Bernhezer 
bevolking die in bestaande wij-
ken woont? In al die straten waar 
er sprake is van trottoirs met een 
bonte verzameling aan stoepte-
gels, deels verzakt en met een 
grote variëteit aan onkruid. Als er 
al een trottoir is, want dat is ook 
lang niet overal het geval. 

In een eerder artikel stelde de 
VVD-Bernheze het achterstallig 
onderhoud van Begraafplaats ’t 
Loo aan de kaak, maar helaas is 
het ook met het openbaar groen 
op veel plaatsen slecht gesteld. 
Een voorbeeld: in de Bergstraat 
in Heesch werd dit voorjaar 
nieuw gras ingezaaid, kort voor 
de (hete en droge) zomer en op 
niet geëgaliseerde grond vol met 
stenen. Het resultaat laat zich ra-
den: niet om aan te zien. 

Nu snappen wij best dat de mid-
delen beperkt zijn en de gemeen-
te niet zo maar even alle trottoirs 

kan opknappen, maar een bete-
re planning zou al veel helpen. 
Jonge aanplant laten verdrogen 
is gewoon geld weggooien. En 
laat de bewoners even weten 
wanneer de veegwagen of de 
onkruidbrander langs komt; dan 
kan de straat vrijgemaakt wor-
den. 
Het hoeft niet altijd veel geld te 
kosten om Bernheze steeds weer 
een stukje mooier te maken. 

Reageren: info@vvdbernheze.nl

Aandacht voor 
bestaande wijken

Grootschalige nieuwbouw, herinrichting 
van dorpskernen, ontwikkeling van bedrij-
venterreinen, reconstructie van wegen; al-
lemaal in het oog springende projecten, die 
terecht veel aandacht krijgen in de politiek 
en de pers. Die staan ook mooi op het CV 
van de burgemeester en de wethouders. 

Paul Kremers, burgerlid Commissie 
Ruimtelijke Zaken, VVD-Bernheze

Daarmee kom ik bij één van de 
dilemma’s van een gemeente-
raadslid. Mensen verwachten dat 
je alles weet en overal een me-
ning over hebt. Dat is vaak wel 
zo, maar niet altijd. Sommige on-
derwerpen zijn complex en dan is 
het niet eenvoudig om een goe-
de afweging te maken. Zo dus 
ook met het WMO tarief.

Aan de ene kant vind ik dat alle 
mensen die hulp nodig hebben, 

dit moeten kunnen krijgen. Zeker 
als we verwachten dat mensen 
langer zelfstandig blijven wonen. 
En die hulp moet dan het liefst 
tegen een zo laag mogelijk tarief. 
Daarnaast vind ik dat mensen 
die het al moeilijk hebben en een 
laag inkomen hebben, een lager 
tarief moeten krijgen.
Aan de andere kant vind ik dat 
de WMO wel betaalbaar moet 
blijven. Ik wil dat de werkers, bij-
voorbeeld in de huishoudelijke 

hulp, een eerlijk salaris ontvan-
gen. En ik wil dat er geen mis-
bruik gemaakt wordt van deze 
regeling. Hoe doen we dat?

Gelukkig is het morgen een opi-
niërende bijeenkomst en mag ik 
mijn mening nog vormen. Het 
zou fijn zijn als u daarover mee-
denkt. Laat ons weten wat u 
vindt!

reactie@progressiefbernheze.nl 

WMO tarief

Het is zondag als ik dit artikel schrijf. Morgen (maandag 16 september) staat 
er een opiniërende bijeenkomst gepland over het WMO tarief. Ik heb zojuist 
de stukken gelezen. En ik schaam me een beetje als ik moet toegeven dat ik 
het best lastige stukken vind om te lezen en het nog lastiger vind om er een 
verstandig standpunt over in te nemen.

Ellen Neelen, gemeenteraadslid Progressief Bernheze 

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

Bart: ‘Als politieke partij ben je er niet alleen
voor leden en je kiezers’

Het hoeft niet altijd 
veel geld te kosten, om 

Bernheze mooier te maken

www.mooibernheze.nl
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Het Dorp 58, 

5384 MC  Heesch

T: 0412 - 202849

info@hanegraafkeukens.nl

www.hanegraafkeukens.nl

Openingstijden:
Maandag: op afspraak
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30
Zaterdag: 10.00 - 17.00
Zondag: gesloten

9583,-

heel subtiel...
smal 20 mm kader

werkblad met stijlvol
marmerdecor

zwarte metalen steunen
voor panelen

inclusief inbouwapparatuur

NEW!

Trend: MARMER
Bijzonder front uit het programma

Karo. Een kunststof front met smal

20 mm kader. Leverbaar in zes mooie

kleuren. Een stoer element in deze

keuken is de wandplank met zwarte

metalen steunen. De praktische

hoge kasten zijn in de mooie mat

gelakte kleur Terragrey. Een echte

eyecatcher is de marmerlook wand

achter de kraan, die weer helemaal

past bij het werkblad. Het marmer en

het mooie front geven deze keuken

een luxe uitstraling.

Het zijn vaak de kleine details
die het grote verschil maken!

STOER: MAT ZWART
Extreem mat zwart front met een reflectie-

arm oppervlak. Voelt warm en aangenaam

aan. Is extreem robuust, sterk met hoge 

belastbaarheid en krasbestendig. Voorzien

van anti-fingerprint-technologie en is een-

voudig te reinigen. 

7815,-
inclusief inbouwapparatuur

Goede vrijdag (30 maart) zijn wij gesloten!

‘t Dorp 58, 5384 MC Heesch
0412-202849
info@hanegraafkeukens.nl
www.hanegraafkeukens.nl

Openingstijden:
Maandag: op afspraak. 
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30-17.00 uur. 
Zaterdag: 10.00-17.00 uur.
Zondag: gesloten.

Uw droom is onze ambitie

Perfectie 
tot in detail

HEESCH - Houd je van sprook-
jes en vind je het leuk om te 
dansen, zingen en toneel te spe-
len? Dan is de musicalgroep van 
Thézinda echt iets voor jou! 

Al vele jaren brengt Thézinda 
een sprookje ten tonele in CC 
De Pas. Met behulp van een ver-
teller wordt een sprookje uitge-
beeld met muziek, dans, zang én 
spel. Alle kinderen die de basis-
schoolleeftijd hebben (4 tot 12 
jaar) mogen meedoen. 
Er wordt geoefend op vijf zon-
dagochtenden in januari, febru-
ari en maart en op zondagmid-
dag 15 maart gaan ze weer een 

prachtige sprookjesvoorstelling 
geven in CC De Pas. Heb je zin 
om mee te doen? Meld je dan 
zo snel mogelijk aan, er is nog 
plaats! Wil je graag meer weten 
of heb je nog vragen? 
Neem dan even contact op via 
info@thezinda.nl.

Sprookjestheater
van Thezinda

Kinderkerk is een korte viering die speci-
aal geschikt is voor kinderen tussen 3 en 7 
jaar. Maar natuurlijk is iedereen welkom! 
Elke viering heeft dezelfde opbouw zodat 
kinderen er al snel vertrouwd mee raken 
en mee kunnen doen. 
Steeds staat een verhaal uit de kinderbij-
bel centraal en we openen en sluiten de 
viering elke keer op dezelfde manier. We 
zingen en bidden samen, brengen onze 
lichtjes naar Maria en er wordt iets ge-
knutseld. Deze keer maken we een vredes 

vriendschapsslinger. Na de viering is er ge-
legenheid om met elkaar na te praten met 
koffie/thee/ranja en is er voor de kinderen 
een leuke kleurplaat.
Kinderkerk kan een eerste stap zijn om je 
kind kennis te laten maken met het vieren 
in een kerk en met de taal en symbolen die 
daarbij horen.

Kinderkerk over vrede
HEESWIJK-DINTHER - Aan het begin van de Vredesweek starten we op zondag 22 sep-
tember om 11.00 uur in de Willibrorduskerk weer met een nieuwe Kinderkerk. Centraal 
staat het verhaal van Noach. Samen met zijn familie en heel veel dieren vlucht hij in 
zijn ark voor het water. Heel lang varen ze rond maar als het water zakt, zien ze aan de 
hemel Gods teken van vrede en vriendschap verschijnen.

Optreden Heeswijkse balletschool

We zijn die dag met twee groe-
pen aanwezig en laten in totaal 
drie dansen zien. De danseressen 
hebben direct aan het begin van 
het nieuwe seizoen flink geoe-
fend om iets moois te kunnen 
tonen. Op zeer diverse muziek, 
van Klezmer tot Eftelingmuziek, 
komen zij in hogere sferen en 
dansen de sterren van de hemel! 
Een grote eer hebben de jong-
ste danseresjes, want zij mogen 
samen met de burgemeester het 
nieuwe plein openen! Dat wordt 
natuurlijk iets speciaals! 
Rond 15.00 uur is de Heeswijkse 

Balletschool aan de beurt en er 
is nog veel meer te bewonderen 
die middag. Kom jij ook?
Voor meer informatie, ook over 

de lessen, mail naar 
van.oorschot@ziggo.nl of bel 
met 06-33922311. Graag tot 
ziens op Plein 1969!

HEESWIJK-DINTHER - Komende zondag vindt de officiële opening van het ‘nieuwe’ Plein 1969 plaats 
ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Heeswijk-Dinther. Tijdens deze festiviteiten zal ook de 
Heeswijkse Balletschool een aantal optredens laten zien. 
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TUINCENTRUMMEIJS✿
Bosschebaan 23 | 5384 VX Heesch | 0412-407030 | www.tuincentrummeijs.nl | info@tuincentrummeijs.nl

Openinstijden:
Maandag tot en met vrijdag 9.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Vrijdag koopavond tot 21.00 uur
Zondag 12.00-17.00 uur

Heide planten     Winterviolen     Abelia     Herfst Anemoon     
Caryopteris     Pompoenen     enzovoorts

Nu volop Herfstkleuren
voor tuin en terras

Recordexplosie van 100.000 bloembommen
Kinderen BSO de Draken in actie voor de wilde bij

De recordpoging  is een initia-
tief van Humankind, de grootste 
niet-commerciële organisatie in 
kinderopvang en -ontwikkeling. 
Het is de afsluiting van het pro-
ject ZZZoem!. Dit project is in 

juni gestart om de wilde bij te 
redden en is een samenwerking 
met Nederland Zoemt.  

Tijdens ZZZoem! zijn bij BSO de 
Draken speels educatieve activi-

teiten geboden aan kinderen in 
de leeftijd van 2 tot 13 jaar. Te 
denken valt aan bijenhotels ma-
ken, bijen observeren en koken 
met honing. Ter afsluiting maak-
ten en verspreidden de kinderen 

HEESWIJK-DINTHER - De kinderen van BSO de Draken deden 10 en 12 september 
mee aan een landelijke recordpoging om 100.000 bloembommen te maken en te 
verspreiden. Het resultaat: een explosie van bloemen in Heeswijk-Dinther in het 
voorjaar van 2020 en dus heel veel voedsel voor de wilde bijen! 

De kinderen verspreiden bloembommen in de Abdijtuin

Focus op 
natuurbeleving en 
-bewustwording

bij kinderen

op 10 en 12 september tiental-
len bloembommen in de Abdij-
tuin. Dit zijn ballen gemaakt van 
tuinaarde en speciale klei, waarin 
bloemenzaadjes zijn verwerkt. 

Liefde voor de wereld
Met ZZZoem! onderschrijft Hu-
mankind haar focus op natuur-
beleving en -bewustwording bij 
kinderen. Liefde en respect voor 
de natuur begint bij natuurbele-
ving. Met het natuurbewustzijn 
groeit bij de kinderen ook de 
behoefte om in actie te komen. 
Deze recordpoging is in hun 
ogen een ontzettend leuke, maar 
tegelijkertijd bloedserieuze zaak, 
broodnodig voor de wilde bij.

Kinderkerk over vrede
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BIJZONDER BERNHEZER BUSINESS EVENT 2019
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DE KANSHEBBERS VOOR DE BERNHEZER ONDERNEMERSPRIJS DE KANSHEBBERS VOOR DE JONGE ONDERNEMERSPRIJS

De bijna 300 gasten werden vanaf 17.00 uur ontvangen 
door de organisatie van het event. Onder het genot van 
de heerlijke muziek van DJ Joost liepen zij door het aan-
gegeven pad, door de wei naar de feestelijk ingerichte 
tent. In de wei stonden schaapjes heerlijk in de zon te 
grazen. Bij binnenkomst werd er een glas champagne 
uitgereikt en konden alle gasten een plekje in de tent of 
heerlijk buiten in de zon kiezen.

Om 17.45 uur werd iedereen welkom geheten door de 
presentatrice Sybil, oftewel Neeltje van den Brand. Sybil 
heeft het hart op de tong en neem zichzelf graag op de 
hak, wat natuurlijk voor hilariteit zorgde. Met name wer-
den de heer en mevrouw Strijbosch bedankt voor hun 

gastvrijheid. Mevrouw Strijbosch had ook zelf een mooi 
woordje klaar, dit werd met groot applaus door de gas-
ten ontvangen. Zij ontvingen een mooie bos bloemen als 
dank voor het beschikbaar stellen van deze prachtlocatie.

Alle kanshebbers mochten bij het podium verzamelen en 
werden om de beurt op het podium gevraagd waar Sybil 
hen enkele vragen voorlegde en zij alvast een prachtige 
bos bloemen ontvingen voor het feit dat zij als kansheb-
ber uitgekozen waren. Dat is natuurlijk al een hele pres-
tatie op zich! Daarna legde Sybil uit hoe het stemmen 

zou gaan verlopen. Dit jaar mochten alle gasten stem-
men op hun BOP en JOP. Dit gebeurde met een code 
die op de entreepas zat en gescand kon worden. Vanaf 
dat moment kon iedereen gaan genieten van de over-
heerlijke gerechten die buiten op het ‘terras’ genuttigd 
konden worden, heerlijk in de stralende nazomerzon. Dit 
alles met leuke muziek en zang, wat de sfeer optimaal 
maakte. Om 20.30 uur maakte zangeres Elske DeWall 
haar entree met een spetterend optreden dat veel gasten 
aan het dansen zette.

Om 21.00 was het hoogtepunt van de avond. Loco-bur-
gemeester Peter van Boekel richtte een woord tot de 
gasten van de avond en kreeg de enveloppen met de 
winnaars uitgereikt door Wim Tolboom.

De Bernhezer Ondernemers Prijs 2019 ging naar Tom de 
Bruyckere van Tomcars Heesch en de Jonge Onderne-
mers Prijs 2019 ging naar Stijn van de Bovenkamp en 
Rico Wijgergangs van WijKamp Farming Solutions Nistel-
rode. De ondernemers ontvingen een prachtig beeld van 
de hand van Hans van Uden. 

Ook kreeg de winnaar van de BOP een cheque aangebo-
den ter waarde van € 2.000,- door Rabobank Oss Bern-
heze, uitgereikt door Corné Roovers. Dit bedrag mag 
Tom de Bruyckere doneren aan een goed doel naar keuze 
In Bernheze.

Daarna was het tijd voor felicitaties en kon er verder ge-
feest worden op de muziek van Say Keys. Om 23.00 uur 
werden de gasten getrakteerd op een wervelende vuur-
werkshow en daarna was het tijd om naar huis te gaan.

De organisatie bedankt eventpartner Rabobank Oss 
Bernheze, de gemeente Bernheze en verder alle betrok-
kenen en mensen die het BBE een warm hart toedragen. 
Zij zijn trots op deze dag die als doelstelling heeft onder-
nemers uit Bernheze met elkaar te verbinden en elkaar te 
inspireren.

BERNHEZE - Landgoed Weijenhof van 
de familie Strijbosch in Nistelrode was 
afgelopen zaterdag de gastlocatie van het 
Bernhezer Business Event 2019. Het thema 
was dit jaar ‘Buitengewoon Ontmoeten’ en 
dat was het zeker! 
De gasten werden verwelkomd om 
17.00 uur en er werd afgesloten met een 
spectaculaire vuurwerkshow om 23.00 uur. 

Op een mooi pad liepen de gasten richting tent

Mevrouw Strijbosch had een mooi
woordje klaar, dit werd met groot 
applaus door de gasten ontvangen

Presentatrice Sybil en de heer en mevrouw Strijbosch
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BIJZONDER BERNHEZER BUSINESS EVENT 2019

OP NAAR BBE 2020

HET BERNHEZER BUSINESS EVENT WERD MEDE
MOGELIJK GEMAAKT DOOR DE VOLGENDE SPONSOREN:

FOTO’S: JAN GABRIËLS

Wall of fame Zangeres Elske DeWall
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Tom de Bruyckere Stijn van de Bovenkamp en Rico Wijgergangs 

JOP
BOP
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Het bestuur en de leden van 
Ondernemersvereniging Heesch feliciteren

Tom de Bruyckere van TOMCARS
met zijn  ‘Bernhezer Ondernemers Prijs.’

En natuurlijk feliciteren wij Stijn en Rico van WijKamp Farming 
Solutions uit Nistelrode met de ‘Jonge Ondernemers Prijs’.

www.ondernemersverenigingheesch.nl

Wij feliciteren

Stijn van de Bovenkamp
& Rico Wijgergangs van

WijKamp Farming Solutions
met de JONGE ONDERNEMERSPRIJS

& Tom de Bruyckere van Tomcars Heesch

met de ONDERNEMERSPRIJS
WWW.ONDERNEMERSVERENIGINGNISTELRODE.NL

Wij zijn trots op alle kanshebbers van het
Bernhezer Business Event met name:

Raved Musthaves
Vera van den Heuvel en Joost van der Heijden

D.I.O. Drogisterij/The Readshop Sparkling
Kristel van Dijk

Maashorst Makelaardij
Iris Koekkoek

BIJZONDER BERNHEZER BUSINESS EVENT 2019
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Angela Groothuizen speelt haar 
theatervoorstelling Lueke binge

We kennen Angela natuurlijk 
van haar zangcarrière en de tele-
visie, maar ze blijkt ook een ras-
verteller te zijn. Die met snelheid 
en een geweldig gevoel voor taal 
het publiek weet te boeien, maar 
vooral ook te ontroeren.

De voorstelling begon luchtig, 
als een soort opmaat naar waar 
het misschien allemaal om draait. 
De reflectie op zichzelf, haar 
moederschap en haar ‘kind zijn’, 
maar vooral de reflectie op hoe 
het leven van haar vader haar 
gevormd heeft. Met veel liefde 
vertelt ze zijn oorlogsverhaal en 
hoe hij nooit de erkenning heeft 
gehad voor wat hij voor anderen 
betekend heeft.
Met het prachtige lied ‘Pek en 
veren’ sluit zij, op een indruk-

wekkende manier, dit deel van 
de voorstelling af om vervolgens 
weer wat luchter te eindigen. 
Een voorstelling die gekenmerkt 
wordt door veel vertellende lied-
jes die door haar loepzuiver ge-
zongen worden en die prachtige 
teksten hebben. Dit maakt de 
voorstelling heel compleet, maar 
het maakt ook Angela compleet 
als theatermaker.

Angela doet met deze voorstel-
ling vooral zichzelf een cadeau 
en dan is alleen een leuk ding 
doen absoluut te zacht uitge-
drukt. Deze voorstelling is veel 
meer dan een leuk ding.

Voor Nistelrode in ieder geval 
een prachtig begin van het thea-
terseizoen in CC Nesterlé

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

NISTELRODE - ‘Ik ga leuke binge’ staat er op de strippenkaart die Angela ooit van haar dochter kreeg. 
Nu ze 60 jaar geworden is, wordt het tijd om dat ook werkelijk te gaan doen. Deze theatervoorstelling 
stond al lang op het lijstje van leuke dingen die ze graag wil doen. En dat ze dit leuk vindt is aan alles 
te merken. Ze geniet er echt van en dat slaat over op het publiek.  

Angela is een rasverteller  
Tekst: Hans van Uden 

Foto: Marcel van der Steen

Voor de gezelligheid zullen er 
vuurkorven branden en is er live 
muziek van ‘Wè Heur Ik?’ uit 
Den Dungen. Natuurlijk drinken 
we een Berne Abdijbier waarbij 
de Prior Dubbel perfect past bij 
de herfst. Ook kun je nog inte-
kenen voor de Special Edition 
Quadrupel vatgerijpt. Rond het 
Proeflokaal wordt het terras 

weer knus versierd. Deze bij-
zondere avond start om 19.00 
uur en eindigt om 23.00 uur op 
het adres: Abdijstraat 51, Hees-
wijk-Dinther. 

Wees welkom, de toegang is 
gratis. Kom bij het Proeflokaal 
samen toasten op dit herfstfeest. 
Vier het leven...Vier de herfst!

Vier het leven…
Vier de herfst

HEESWIJK-DINTHER -  Op de eerste dag van de herfst, 21 septem-
ber, organiseert Berne Abdijbier de thema-avond ‘Vier het leven…
Vier de herfst’. Het Proeflokaal van Berne Abdijbier bij de Abdij van 
Berne in Heeswijk-Dinther is normaal alleen overdag geopend, maar 
deze avondopenstelling wordt gevierd met een gezellig herfst-terras. 
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BERNHEZE BOUWT

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

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

Bouwplannen?  Bestemmingsplan nodig?  Planschade?

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

• Kozijnen   Deuren   Ramen

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

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

NIEUWBOUW
VERBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN

PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,

5388 PN Nistelrode

T. 0412 612594 

MEER INFO

info@beeten.nl 
www.beeten.nl

NIEUWBOUW
VERBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN

PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,

5388 PN Nistelrode

T. 0412 612594 

MEER INFO

info@beeten.nl 
www.beeten.nl

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

Stappenplan 
bij bouwen en 
verbouwen

Ga je (ver)bouwen, dan krijg 
je te maken met regels die 
onder meer te maken hebben 
met veiligheid, gezondheid, 
de omgeving en de buren. 
Bijvoorbeeld met bestem-
mingsplannen, welstandsei-
sen, bouwverordeningen en 
bouwvoorschriften. Alle ge-
bouwen moeten aan deze re-
gels voldoen, ook als er geen 
vergunning nodig is.

Als je gaat bouwen of 
verbouwen, moet je de 
volgende stappen volgen:

- Checken of jouw bouw-
plan past in het bestem-
mingsplan van de gemeen-
te.

- Checken of jouw bouw-
plan past binnen de 
welstandseisen van de 
gemeente.

- Checken of jouw bouw-
plan voldoet aan de 
bouwverordening van de 
gemeente.

- Checken of jouw bouw-
plan voldoet aan de bouw-
voorschriften.

- Checken of je een bouw-
vergunning nodig hebt. Zo 
ja, deze vergunning om te 
(ver)bouwen aanvragen.

- Checken of jouw buren be-
zwaar hebben tegen jouw 
bouwplan.

Bron: www.rijksvoorlichtingsdienst.nl 
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DUURZAAM BOUWEN
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
 Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

Kies voor duurzame energie 
www.vanbakeleco.nl

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Haal de
zon in
 huis

Allround en veelzijdig in elektro
/ Agro / Industrie / Utiliteit / 

Woningbouw / Camera-systemen / Inbraak-beveiliging / Zonnepanelen

Heeswijk-Dinther / T 0413 29 29 05 / www.vanzutphenelektro.nl

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

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

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom 

open op zaterdag van 
10.00 - 14.00 uur

* Trespa-keralit-houten 
dakkapellen

Binnen 
1 dag 

geplaatst!

Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek

T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327 
E info@rw-groep.nl

WWW.RW-GROEP.NL

■ BETONBOOR- EN
 ZAAGTECHNIEK
■ SLOOPTECHNIEK
■ GEVELRENOVATIE

Ontzorgen:

Uw waardering,

onze motivatie

GROEP BV

VOOR EEN 
SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

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

E info@vanschijndeltegels.nl  
  www.vanschijndeltegels.nl   
  www.tegelprofshop.nl

Compleet 
nieuwe grote
showroom!

VOOR EEN 
SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

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

E info@vanschijndeltegels.nl  
  www.vanschijndeltegels.nl   
  www.tegelprofshop.nl

Compleet 
nieuwe grote
showroom!VOOR EEN 

SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

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

E info@vanschijndeltegels.nl  
  www.vanschijndeltegels.nl   
  www.tegelprofshop.nl

Compleet 
nieuwe grote
showroom!

www.hansvandervelden 
aannemersbedrijf.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

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

Bernheze plant eerste
windboom van Nederland 
HEESWIJK-DINTHER -  Wet-
houder Rien Wijdeven onthulde 
dinsdag 17 september de eerste 
windboom van ons land op de 
rotonde Laverdonk.  

Wat levert de boom op?
Momenteel wordt er uitgegaan 
van een minimale opbrengst van 
3.500 tot 5.000 kwh per jaar.
Dit is voldoende energie voor 
onder andere: 
* 20.000 kilometer rijden met 

een elektrische auto
* Een jaar lang energie voor een 

huishouden van 4 personen
* Een jaar energie voor een 

straatlantaarn. 

De windboom is 11 meter hoog 
en bestaat uit een stam en 54 
bladeren. Elk blad wekt energie 
op. Het mooie van de windboom 
is dat hij al bij een zacht bries-
je groene stroom produceert. 
Windkrant 1 (6 kilometer per uur) 
is voldoende geeft Mark Janssen, 
werknemer van Ploegam, aan. 
De boom is fluisterstil, het geluid 
dat hij maakt komt overeen met 
het ritselen van echte blaadjes 
van een boom. De windboom 
is onderdeel van de in 2016 ge-
opende nieuwe ontsluitingsrou-
te aan de Hulsakker. De boom 
is aangeboden door aannemer 
Ploegam uit Vinkel. Foto: Marcel van der Steen

Kerkstraat 26a - Vorstenbosch
06-53899928

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

BEN JIJ 13 JAAR OF OUDER?BEN JIJ 13 JAAR OF OUDER?BEN JIJ 13 JAAR OF OUDER?

We zijn op zoek naar

BEZORGERS
IN HEESCH
Per direct

HEESCH – Ongeveer 290 kranten
Broekhoek, Tillardhof, Brede Akker, Moerbosch, 
Stockhekken, Oliemeulen, Krabbenhoek, Cruijsberg, 
Dijnakker, Paasakkers, Hekkesteeg en gedeelte Bosschebaan.

HEESCH – Ongeveer 270 kranten
Amelseind, Boonakker, Catharinahoeven, De Hoge Wal, 
De La Sallestraat, Graanakker, Heufke, Kerkweg, Liniushof, 
Mgr. Van den Hurklaan, Vlasakker en gedeelte ’t Dorp.

Extrazakcentjebijverdienen!

LAGE MIERDE/VORSTENBOSCH -
Het gilde uit Vorstenbosch wist 
afgelopen zondag vier mooie 
prijzen in de wacht te slepen 
op het federatietoernooi met 23 
deelnemende gilden bij het gil-
de in Lage Mierde. 

Met een drietal leden was het 
gilde naar Lage Mierde gegaan 
om deel te nemen aan de Bra-

bantse kampioenschappen. In 
drie klassen van het trommen 
waarin werd deelgenomen, werd 
ook een prijs binnengehaald. Bij 
het trommen in Klasse A werd 
Mieke van der Heijden kampi-
oen. De andere kampioen van 
Brabant was Maarten Hoefs met 
de eerste plaats in de Klasse U. 
Maarten Derks werd derde in de 
Klasse U. 

Bij het groepstrommen werd 
een eerste plaats behaald door 
Maarten Derks, Maarten Hoefs 
en Mieke van der Heijden. 
Het was een fijne federatiewed-
strijd met heel lekker weer en 
een goede organisatie waarbij 
de drie gildewaarden Broeder-/
Zusterschap, Trouw en Dienst-
baarheid hoog in het vaandel 
stonden.

Gilde Sint Antonius Abt Vorstenbosch 
succesvol op Brabantse kampioen-
schappen 

V.l.n.r.: Maarten Mieke en Maarten

De 83-jarige Edie heeft jarenlang 
voor haar zieke man gezorgd en 
na zijn overlijden wil haar doch-
ter dat ze naar een bejaarden-
huis gaat. Edie wil hier echter 
niks van weten. Ze besluit haar 
jeugddroom waar te maken: een 
berg in de Schotse Hooglanden 
beklimmen. Vastberaden stapt ze 
op de trein naar het noorden en 
komt de jonge Johnny tegen. Hij 
neemt haar onder zijn hoede en 
bereidt haar voor op de grootse 
klim.

Een mooie film over een oudere 
vrouw die haar verloren tijd in wil 
halen met daarbij prachtige land-
schapsbeelden. 

2017, 102 minuten, drama.        
Hapje eten, film kijken en lekker 
na borrelen in het café?
www.de-pas.nl/agenda/film.

Zondag 29 september,
19.00 uur. € 6,-.

FILMHUIS DE PAS: 
Edie

Al eens het VVV-informatie-
punt in CC Servaes bezocht?

Daarnaast zijn er leuke souvenier-
tjes te koop, kun je er lekkere 
honing kopen uit de ontmoe-
tingstuin en zijn er VVV-cadeau-
bonnen voorradig. 
Niet alleen voor ‘buitendorpse’ 
toeristen, maar ook voor inwo-
ners van Heeswijk-Dinther is er 

allerlei informatie voorhanden. 
Ook in het Knekelhuisje (tussen 
de kerk en CC Servaes) vind je al-
lerlei (digitale) informatie over de 
prachtige directe omgeving van 
het Aa-dal. 
Het VVV informatiepunt is door 
de week geopend van 10.00 tot 

16.00 uur en op zaterdag van 
10.00 tot 14.00 uur

Je bent van harte uitgenodigd 
om vrijblijvend een kijkje te ko-
men nemen en/of geïnformeerd 
te worden door één van de vrij-
willigers. Tot ziens!

HEESWIJK-DINTHER - Het is je misschien ontgaan, maar sinds enkele maanden kun je in CC Servaes 
het VVV-informatiepunt bezoeken. In de barzaal vind je een hoek waarin je allerlei informatie over 
Heeswijk-Dinther en directe omgeving kunt vinden, zoals wandel- en fietskaarten (sommige gratis) en 
informatie over bijzondere bezienswaardigheden en evenementen. 

www.mooibernheze.nl
INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT

www.de-pas.nl/agenda/film
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Power Horse Competition (PHC) 
komt naar het hart van Brabant

Op zaterdagochtend begint de dressuur 
aangespannen. In de middag beginnen ze 
aan de afstandsrit, een rit van ongeveer 
zeven kilometer door de omgeving; er 
moet dan in een bepaald tempo gereden 
en op een precieze tijd gefinisht worden. 
Na de afstandsrit staan er op het terrein 
vier spectaculaire hindernissen waar de 
aanspanningen op een bepaalde volgorde 
doorheen rijden in een zo snel mogelijke 
tijd.

De volgende dag starten ze in de ochtend 
met de trekpaardproeven; dit zijn vier 
proeven waarin de paarden objecten sle-
pen over een bepaald parcours; dit kan een 
boomstam of een slede zijn. Tijdens deze 
proeven is de rust en nauwkeurigheid van 
de paarden erg belangrijk. Tijdens of na 
de trekpaardenproeven wordt er gestart 

met de vaardigheid, een parcours tussen 
pionnen door. In de middag wordt er ‘Kies 
uw Punten’ of spiegelparcours gereden 
waarin de snelheid van het paard en de 
stuurkunsten van de menner erg belang-
rijk zijn. Aan het eind van de middag is er 
een slotshow met authentieke rijtuigen en 
vindt de prijsuitreiking plaats.

Naast de wedstrijd is er op het terrein 
genoeg te beleven. Beide dagen start de 
wedstrijd rond 10.00 uur. De entree is 
gratis. Tijdens dit weekend is het kolossale 
en robuuste trekpaard met zijn krachtige 
maar rustige uitstraling het middelpunt en 
belooft het een aantrekkelijk en mooi eve-
nement te worden.

Zie voor meer info 
www.powerhorsecompetition.nl. 

HEESWIJK-DINTHER - De finale van de Power Horse Competition zal 21 en 22 sep-
tember plaatsvinden op het prachtige terrein van Ruitersportvereniging en Ponyclub 
De Valianten aan de Heibloemsedijk 10b. De Power Horse Competition is een twee-
daagse wedstrijd voor trekpaarden met een gewicht van minimaal 650 kilo en er wor-
den meerdere wedstrijden inclusief een finale in het zomerseizoen gereden.

Tijdens een husseltoernooi worden spelers 
iedere ronde opnieuw door middel van 
kokertjes, cijfertjes en een grabbelton ver-
deeld over de negen banen die sporthal 
’t Vijfeiken kent. In iedere ronde proberen 
spelers samen met de steeds wisselende 
dubbelpartner zoveel mogelijk punten te 
scoren binnen de gegeven tijd. Aan het 
eind van de avond worden de persoonlijke 
scores bij elkaar opgeteld en komt er een 
winnaar uit de bus, soms zelfs twee. 
Zo ook dit keer. Kim van Santvoort en 
Henny van Os scoorden allebei evenveel 
punten en sleepten daarmee de prijzen 

van deze eerste editie van het husseltoer-
nooi in de wacht. De volgende edities 
staan reeds gepland.

Eerste husseltoernooi gespeeld
HEESCH - Afgelopen donderdag speelden de senioren van de Heesche Badminton Ver-
eniging voor het eerst dit seizoen een husseltoernooi. Met het organiseren van het 
husseltoernooi blaast de Heesche vereniging een oude, gezellige traditie binnen de 
vereniging weer nieuw leven in. 

BERNHEZE SPORTIEF

badminton

HEESCH - Op een zonovergoten zon-
dagmiddag speelde HVCH 1 thuis tegen 
EVVC1 voor de beker. Na negentig minu-
ten stond er een 2-2 stand op het score-
bord. 

HVCH ging voortvarend van start door 
de 1-0 op het scorebord te zetten. Het 
doelpunt kwam op naam van Joey Vis-
sers. Echter, EVVC ging in de tegenaanval, 
kwam langszij en daarna zelfs op voor-
sprong; 1-2. Met een penalty, die Stijn van 
de Hurk benutte, werd het 2-2.

De wedstrijd werd nog even spannend 
toen HVCH-keeper Mike van Nuland een 
rode kaart kreeg en het veld moest ver-

laten. Met tien blauw-witte voetballers 
moest de wedstrijd uitgespeeld worden. 
Aan beide kanten waren er nog kansen, 
maar het gelijkspel bleef in stand.

Bekerderby eindigt in gelijkspel
voetbal

WIJCHEN/NISTELRODE - Prinses Irene 
verloor in Wijchen kansloos met 5-2 van 
eersteklasser Woezik. 

Binnen vijf minuten was de wedstrijd al 
beslist. Lucas van den Heuvel en Gijs Die-
bels lieten toen de jonge doelman Stijn 
van der Doelen al tweemaal vissen. Via 
Tim van den Brand deed Prinses Irene wat 
terug, na ruim een kwartier. Vlak voor rust 
was het echter weer twee keer raak voor 
Woezik, via opnieuw Van den Heuvel en 
Bas Elemans. In de tweede helft ging het 
wat meer gelijk op en kwam Prinses Ire-
ne op 4-2 door een doelpunt van invaller 

Daan Mulder. Het slotakkoord was weer 
voor Woezik, dat opnieuw Van den Heu-
vel zag scoren. 

Woezik maatje te groot
voetbal
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DE OPLOSSING

LOOSBROEK - In de derde be-
kerwedstrijd speelde WHV thuis 
tegen Ruwaard uit Oss. Al in de 
eerste minuut viel de eerste goal. 

Een voorzet van links verdween 
met een curve over keeper Glenn 
Bosch heen en via de paal ver-
dween de bal in de goal, 0-1 voor 
Ruwaard. WHV schrok wakker 
en nam het heft in handen zon-
der tot uitgespeelde kansen te 
komen. Ruwaard loerde op de 
counter en in de 16de minuut 
profiteerde de snelle linksbuiten 
van Ruwaard van slap verdedi-
gen bij WHV, 0-2 voor Ruwaard. 
WHV rechtte de rug en door hard 
werken kwam het in de 19de 
minuut op 1-2, Thijs Lunenburg 

profiteerde van een fout van de 
keeper van Ruwaard. WHV was 
heer en meester op het veld en 
de 2-2 kon niet uitblijven. Het 
duurde tot de 43ste minuut 
voordat deze viel. Een handsbal 
van Ruwaard in de 16 meter be-
tekende een penalty voor WHV. 
Thijs Lunenburg scoorde de 2-2.

Na rust hetzelfde spelbeeld. Een 
beter voetballend WHV en een 
op de counter loerend Ruwaard. 
WHV probeerde van alles, maar 
het kwam niet door de verdedi-
ging van Ruwaard. Het was Roel 
Lunenburg met de beste kans 
in de 80ste minuut, maar toen 
stond de paal succes in de weg 
voor WHV.

WHV vergeet te winnen
voetbal

HEESCH - De trainingen zijn ook 
weer begonnen bij Handbalver-
eniging DOS’80. 

Helaas staat DOS’80 door een 
misverstandje niet in het boek-
je van Sjors Sportief. Dt wil na-
tuurlijk niet zeggen dat je niet 
welkom bent om gratis mee te 
komen trainen om zo te kijken of 
handbal een sport is die je leuk 
vindt.
Kinderen in de leefijd 5 tot 6 en 
7 tot 8 jaar zijn welkom op dins-
dag van 17.00 tot 18.00 uur in 
sporthal ‘t Vijfeiken, kinderen 
van 9 tot 10 jaar zijn welkom van 

17.30 tot 18.30 uur en kinderen 
van 11 tot 12 jaar van 18.00 tot 
19.00 uur.
Een sportbroekje, T-shirt en 
sportschoenen zonder zwarte 
zolen zijn voldoende om mee te 
kunnen doen.

Handbalvereniging
DOS’80 & Sjors Sportief 

PerrEvents is een jonge organisa-
tie die onder meer het jaarlijkse, 
in de regio zeer bekende, festival 
Perry Fest organiseert. Begonnen 
in 2015 in een achtertuin voor 
100 bezoekers is het inmiddels 
uitgegroeid tot een volwaar-
dig festival, om de hoek bij VV 
Heeswijk, waar 1.700 bezoekers 
komen om te feesten. 

Verder zijn de mannen regel-
matig te vinden in omliggende 
dorpen met het concept ‘Perry 
Fest Takes Over’. PerrEvents on-
derscheidt zich van de vele an-
dere festivals door hun concep-
ten zo laagdrempelig mogelijk 
te houden: “Dit houdt in geen 
hoge entree- en drankprijzen, 
maar betaalbaar voor iedereen!” 
Voetbalvereniging Heeswijk en 

in het bijzonder VV Heeswijk 3 is 
erg blij met de nieuwe tenues en 

hoopt op een mooi, gezellig en 
succesvol seizoen.

Nieuwe shirtsponsor Heeswijk 3
HEESWIJK-DINTHER - Het derde elftal van Voetbalvereniging Heeswijk gaat het seizoen 2019-2020 in 
met prachtige nieuwe tenues. Op de borst van Heeswijk 3 prijkt sinds afgelopen weekend PerrEvents 
als trotse sponsor. De mannen van PerrEvents voetballen van kleins af aan zelf bij VV Heeswijk: “We 
vinden het prachtig dat we zoiets moois kunnen doen voor de club waar we zelf al zolang met zoveel 
plezier komen”, klinkt het enthousiast. 

Nieuwe tenues voor Avesteyn JO11-2

De specialiteit van Cabocon zijn 
de projecten die meer zorg ver-
eisen dan alleen simpelweg op 
papier zetten. 

Hierbij streeft zij ernaar zich zo 
flexibel mogelijk op te stellen 
om een goede verlenging van 
je tekenkamer te zijn. Cabocon 
zal ook de werkvoorbereiding, 
die direct verbandhoudt met het 
tekenwerk, op zich nemen als je 
dat wenst.

Cabocon maakt het mogelijk dat 
JO11-2 van Avesteyn elke wed-
strijd representatief en professi-
oneel het veld op kan gaan. Het 
belang hiervan werd op deze 

dag nog eens extra benadrukt 
en er werd veel waardering uit-

gesproken voor haar bijdrage en 
betrokkenheid bij de vereniging.

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zaterdag werd er bij voetbalvereniging RKSV Avesteyn weer een team 
in een schitterend nieuw tenue gestoken. Het JO11-2 team presenteerde zich op deze dag samen met 
haar sponsor, Cabocon. Cabocon werd vertegenwoordigd door Bo Bok (rechts) die bij deze gelegenheid 
werd toegesproken vanuit de vereniging.

HEESWIJK-DINTHER - Hieronder 
de uitslagen van de team van Al-
tior van afgelopen weekend.  
Klimroos/VVO 2-Altior 2: 5-7
Altior 3-Rooi 2: 9-8
Tovido 2-Altior 4: 10-5
Altior 5-Oranje Wit 4: 10-6
Flash MW1-Altior MW1: 6-7
Altior R1 - SCMH R1: 4-11
DSV A1-Altior A1: 7-7

Korloo A1-Altior A2: 4-6
De Peelkorf B1-Altior B1: 5-10
Avanti B1-Altior B2: 8-4
De Peelkorf C1-Altior C1:  5-6
Altior D1-Avanti D1: 11-5
Korloo D1-Altior D2: 9-0
De Korfrakkers E2-Altior E1: 2-9
Altior E2-Avanti E2: 1-3
Altior F1-De Korfrakkers F1: 7-8
De Korfrakkers W1-Altior W1: 4-5.

Uitslagen Altior

korfbal
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Korloo pakt de punten bij 
de eerste thuiswedstrijd
LOOSBROEK - Op een zonnige 
zondagmiddag stond Korloo 1 
klaar om de eerste thuiswed-
strijd tegen Klimop te spelen. 
Na de doorloopbal van de pu-
pil van de week, Meike, kon de 
wedstrijd beginnen.  

Het was Klimop dat de score 
opende met een strafworp, maar 
vervolgens kreeg Korloo er ook 
een waarna de score weer gelijk 
stond. 
De kansen waren er zeker, maar 
het is de afwerking waar nog 
aan gewerkt mag worden. Na 
een eerste helft waarin het wat 
rommelig was, gingen de mei-
den met een gelijke stand van 
5-5 de kleedkamer in. Hier werd 
besproken dat het spel ruimer 
opgezet moest worden en er 
beter gecommuniceerd moest 
worden. 
Echter, Korloo kwam aanvallend 

wat tekort waardoor het lang 
duurde voor de eerste doelpun-
ten weer vielen. 
De verdediging hield het goed 
dicht waardoor Korloo kon uitlo-
pen. De wedstrijd eindigde met 
een stand van 8-6 in het voor-

deel van Korloo. Pupil van de 
week Meike: “Ik vond het een 
hele leuke en spannende wed-
strijd. Ik mocht zaken meebe-
spreken in de rust en dat vond 
ik leuk! Ook vond ik het erg ge-
zellig!”
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Eerste Van den Akker Aqua Service
veldrit in Heeswijk-Dinther

Tijdschema
De volgende wedstrijden vinden 
op deze dag plaats: 

  9.00 uur FUN MIX Klasse
11.00 uur MASTERS
12.00 uur NIEUWELINGEN
13.00 uur JUNIOREN
14.00 uur VROUWEN /  
 JUNIOR-VROUWEN

14.02 uur NIEUWELING-
 MEISJES
15.00 uur ELITE/BELOFTEN/
 AMATEURS/  
 SPORTKLASSE. 

Inschrijving FUN MIX Klasse
Omdat ons sportief hart ook bij 
het mountainbiken ligt, nodigen 
we de recreatieve mountainbiker 
uit om deel te nemen aan de 
FUN MIX Klasse wedstrijd. Deel-
name aan deze wedstrijd is voor 
iedereen met een mountainbike/
veldfiets, een valhelm én een 
leeftijd van 16 jaar of ouder, die 
het leuk vindt om zijn/haar spor-

tieve grens op te zoeken. Deze 
klasse bestaat uit een mix van 
mountainbikers en veldrijders 
(zowel man als vrouw), die op 
een laagdrempelige manier aan 
een wedstrijd willen deelnemen. 

Ervaring met het fietsen in wed-
strijdverband is niet noodza-
kelijk; het gaat om het plezier 
om 60 minuten actief te moun-

tainbiken of op de veldfiets een 
wedstrijdparcours te volbrengen.

Wil je deelnemen aan deze klas-
se? Mail dan je contactgegevens 
naar wscbernheze@hotmail.com. 
De deelnamekosten voor deze 
klasse zijn € 10,- per deelnemer. 
Bijschrijving op de dag zelf is ui-
teraard ook mogelijk. 

Informatie
De organisatie is ook dit jaar in 
vertrouwde handen van Wie-
lersupportersclub Bernheze en 
Stichting Wielerevenementen 
Bernheze. In het bijzonder willen 

we de vele vrijwilligers, de betrok-
ken sponsoren en onze hoofd-
sponsor (Van den Akker Aqua 
Service uit Heeswijk-Dinther) 
bij voorbaat bedanken voor het 
gestelde vertrouwen in de orga-
nisatie en hun medewerking aan 
dit evenement. 
Kijk voor meer informatie over 
onze activiteiten op 
www.wscbernheze.nl.

HEESWIJK-DINTHER - Op het terrein tegenover Café-Restaurant-Zaal Stanserhorn wordt 27 oktober 
een wedstrijddag voor veldrijders georganiseerd. Na 25 edities mountainbiken (‘MTB cup Heeswijk’), 
heeft de organisatie besloten om vanaf dit jaar geen wedstrijddag voor mountainbikers meer te organi-
seren, maar een nieuw dagprogramma voor veldrijders op te zetten. 

EMMEN/OSS/HEESCH - 
De handballers van Olympia’89/
DOS’80 hebben het vooraf ge-
vreesde scenario - nul punten na 
drie thuiswedstrijden - niet kun-
nen voorkomen. 

Koploper E&O nam de punten 

mee uit Oss: 28-31 na een rust-
stand van 12-16. De nipte zege 
van de Emmenaren vertelde het 
verhaal, want het thuisteam was 
zeker niet kansloos, speelde heel 
aardig handbal en liet zien dat het 
niet hoeft te vrezen om een kans-
loos seizoen tegemoet te gaan. 

Winst voor 
Olympia’89/DOS’80

Heren 1 Olympia’89/DOS’80

handbal

ORP-LE-GRAND/HEESCH -
Raivo Dankers van Hutten Me-
taal Yamaha Racing is in het 
Belgisch Kampioenschap 250 
in Orp-le-Grand op een vierde 
plaats geëindigd. 

Na een valpartij in de eerste 
manche kwam de crosser uit 

Heesch op een vijfde plaats over 
de finish. In de tweede manche 
werd hij derde, waardoor hij net 
het podium miste! In de superfi-
nale was het door het stof lastig 
om een hoog tempo te rijden, 
maar toch reed Raivo een nette 
en constante wedstrijd en finish-
te als tweede van de MX2 klasse.

Raivo Dankers
net naast het podium 

motorcross
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Ervaring met het fietsen in 
wedstrijdverband is niet noodzakelijk; 
het gaat om het plezier
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

DONDERDAG 19 SEPTEMBER
Workshop werken
met de biotensor
Centrum MAIA Nistelrode

Mantelzorgwandeling
& lunch
Heeswijk-Dinther

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

Boek & Babbel
Bibliotheek Heesch

Eetpunt
Molenhoeven 34a Loosbroek

Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Bewonersavond
CC Nesterlé Nistelrode

Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VRIJDAG 20 SEPTEMBER
Reiki 1
Centrum MAIA Nistelrode

Boek & Babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther

Middag voor 85-plussers
CC Nesterlé Nistelrode

Keezavond 
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Voertuig knutselen
Bibliotheken Bernheze

Publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch
PAGINA 3

ZATERDAG 21 SEPTEMBER
Power Horse Competition
Heibloemsedijk 10b
Heeswijk-Dinther
PAGINA 33

Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek
PAGINA 6

Familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode

Natuurwandeling Dementie 
Vriendelijk Bernheze
Start: De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 4

Workshop Kerkfotografie - 
Lezing: Thomas Quartier
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 16

Blinden- en slechtzienden 
rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Dinerconcert ‘Heeswijk-
Dinther 75 jaar bevrijd’
De Muziekfabriek 
Heeswijk-Dinther

Koffie met tuin-taart
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 10

ZONDAG 22 SEPTEMBER
Feest op ‘t Plein 1969
Heeswijk-Dinther
PAGINA 5 EN 24

Power Horse Competition
Heibloemsedijk 10b 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 33

Open dag
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

ZLTO Oogstdankdag
De Heische Hoeve Loosbroek
PAGINA 11

Kinderkerk
Willibrorduskerk Heeswijk-Dinther
PAGINA 24

Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Opening & Pleinfeest
Plein 1969 Heeswijk-Dinther

Uurtje klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 16

Summerfést XXL after party
Feesttent Vorstenbosch

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

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

Yoga
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Bezoek aan voedselbos
Schrikkelvenstraat 5 Heesch
PAGINA 8

Samen tegen eenzaamheid
CC De Pas Heesch

Poedja-Bardo Onder-
richt-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 24 SEPTEMBER
Thema-avond 
Behoud der schepping
CC Servaes Heeswijk-Dinther 

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Guru yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Yoga
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

WOENSDAG 25 SEPTEMBER
Moedergroep
De la Sallestraat 3 Heesch

Themamiddag: 
Sociaal domein
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

Gerrit Jansen, Numerologie
Centrum MAIA Nistelrode

Vipassyana Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DONDERDAG 26 SEPTEMBER
Peuteruurtje
Bibliotheek Heesch, Heeswijk-
Dinther en Nistelrode

Studiegroep Nagarjuna - 
Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Eetpunt
Molenhoeven 34a Loosbroek

Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Herinner je wie jij bent
Centrum MAIA Nistelrode

Film: Green Book
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 2

VRIJDAG 27 SEPTEMBER
Herinner je wie jij bent
Centrum MAIA Nistelrode

Wmo-koffiemiddag
over het gehoor
CC De Pas Heesch
PAGINA 4

ZATERDAG 28 SEPTEMBER
Burendag
Bernheze

Mensenbieb
Bibliotheek Heesch
PAGINA 13

Kleur & Klank
‘t Dorp 138 Heesch

Open Klotbeek Toernooi
CC Servaes Heeswijk-Dinther

75 jaar bevrijding Loosboek
Loosbroek

Hisse Helden 2019
CC De Pas Heesch
PAGINA 2

Karsten Kroon & 
Alice Rientjes
CC Nesterlé Nistelrode

Open dag D’n Hoek
Molenhoeven 34a Loosbroek
PAGINA 12

Bernheze viert 
75 jaar Vrijheid
Loosbroek
PAGINA 18

ZONDAG 29 SEPTEMBER
Wandeling: De slag om Heesch
CC De Pas Heesch

Kleur & Klank
‘t Dorp 138 Heesch

Baby- & Kinderbeurs
De Rusheuvel Oss
PAGINA 10

Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Heemschuur opengesteld
Schoonstraat 35 Heesch

Klanken van Herinnering
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther

Zangstudio Day in Concert
Dorpshuis Nistelrode

Film: Edie
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 32

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
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Fotograaf: 
Pieter van den Akker,
De Maashorst


