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DE EIJNDERIC
Bernheze

LEREN? GEWOON DOEN!
Bernheze

IEDEREEN KAN TYPEN
Nistelrode

FOLDERS DEZE WEEK

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

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!

Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

www.decozonwering.nl

Een tuinkamer van glas creëren?
Bezoek onze buitenshowroom

‘Ook bijen hebben een bed
en breakfast nodig’

BERNHEZE – DE INSECTENSTERFTE IN NEDERLAND LAAT BETROKKENEN IN DE GEMEENTE BERNHEZE NIET 
ONBEROERD. “STEL, JE BENT EEN BIJ EN JE VOEDSEL IS OP, DAN MOET JE TE VER REIZEN.” 

TEKST: TEUN CEELEN FOTO’S: MARCEL VAN DER STEEN 

De muurhagedis in Ontmoetings-
tuin Servaes in Heeswijk-Dinther 
houdt zich gedeisd, maar Jan 
van den Broek, vrijwilliger van 
het eerste uur bij IVN Bernheze, 
weet hem toch te spotten. Het 
feit dát het diertje hier leeft, zegt 
wat over de rijkdom aan insecten 
in deze tuin, die volgens hem kan 
dienen als voorbeeld voor ge-
biedsinrichting in Bernheze. De 
vraag naar de juiste gebiedsin-
richting voor insecten rijst, aan-
gezien Natuurmonumenten wijst 
op een sterke afname van insec-
ten in de Nederlandse natuur. 

Vanaf het dak van het ontmoe-
tingscentrum geeft de vrijwilliger, 
die samen met Theo Brienen ac-
tief is in de werkgroep gemeen-
telijke plannen van IVN, aan voor 

welke uitdagingen Bernheze 
staat. “Zie je het contrast tus-
sen de beschutte plekjes in de 
tuin van Servaes en de strakke 
maïsvelden? Het buitengebied 
bestaat dikwijls uit eilandjes die 
té monotoon van samenstelling 
zijn. Ieder eilandje moet niet al-
leen meerdere soorten groen 
bevatten voor een gevarieerd 
bodemleven; de eilandjes moet 
je tevens verbinden met behulp 
van natuur of zandwegen met 
een plantrijke berm en sloot. Een 
bij moet nu te ver reizen voor 
voedsel. Niet alleen wij hebben 
een bed en breakfast nodig.” 

Het verbinden van natuur en het 
aanbrengen van diversiteit daarin 
wordt aangepakt met het project 
Bijenlandschap Oss en Bernheze 

en de StiKa-subsidie, waarmee 
agrariërs akkers voorzien van 

bloemenranden. “Veel 
van hen maken 

gebruik van de 
regeling”, ver-
telt Peter van 
Boekel, wet-
houder van 
de gemeente 

Bernheze, ter-
wijl hij de bloe-

menrand aan de 
Vinkelse Bunderstraat 

toont. Ook de combinatie van 
sloot, berm en zandweg geeft 
insecten luwte en infrastructuur, 
weet de wethouder. “Vroeger 
maaiden we alles weg tot aan de 
sloot, nu laten we het hoge gras 
rondom bomen staan. Gif voor 
onkruidbestrijding gebruiken we 
al jaren niet meer.” De houtsin-
gels worden voorzien van meer-
dere plantsoorten, vult Esther 
Rutten, beleidsmedewerker bij 
de gemeente Bernheze, aan. De 
maatregelen bieden tegenwicht 
aan monotone akkergewassen, 
voor insecten ‘een voedselarme 
woestijn’. 

Gedeelde verantwoordelijkheid
Het is een klus die het gemeen-
tebestuur niet op eigen houtje 
klaart. Rutten: “Het grootste 
deel van de gemeentegrond is in 
handen van agrariërs en particu-
lieren. Je krijgt ze mee als ze het 
belang van natuur ervaren.” 
Bijvoorbeeld in het natuurge-
bied rondom de Peelrandbreuk 
die door Bernheze loopt. Nat-
te en droge grond op één plek: 
dat trekt “unieke planten als het 
moeraskartelblad”. Hier kan de 
tuinbezitter zijn licht opsteken. 
“Tegel eruit, plant erin”, zoals 
Van den Broek het verwoordt. 
“En een bijenhotel heb je zo ge-
maakt met stukjes bamboe.” 

Volgens hem kunnen agrariërs 
minder pesticiden gebruiken: “Je 
doodt de bij die je in wilt zetten 
voor bestuiving van gewassen. 
Sluipwespen, ook buiten kassen, 
zijn een alternatief. Duurzaam 
produceren werkt echter alleen 

als consumenten niet gaan voor 
het goedkoopste product.” 
“De chemische bestrijding van 
bladluis is slecht voor de bij, maar 
tegelijkertijd willen veel consu-
menten geen luizen zien op hun 
groenten”, zegt Nico Miedema, 
bestuurslid van ZLTO Bernheze 
en eigenaar van melkveehouderij 
De Waaistap in Heeswijk-Dinther. 
Volgens hem is het belangrijk om 
alle oorzaken van insectensterfte 
mee te nemen en niet enkel te 
kijken naar bestrijdingsmiddelen. 

“Maar dat neemt niet weg dat we 
moeten minderen. Onze boeren 
en tuinders doen dat ook. De sa-
menstelling van bestrijdingsmid-
delen wordt voortdurend aan-
gepast door onze leveranciers. 
Dat leidt tot gerichter gebruik: 
je doodt niet álles. Pesticiden-
gebruik nabij sloten vermijden 
we. Daarnaast wordt het gebruik 
minder door de inzet van sterke-

re gewassen. De sluipwesp is een 
alternatief, maar alleen in de kas. 

Om bijen te helpen, worden 
bijenhotels en bloemenranden 
ingezet”. Kunstmest, ook geen 
insectenvriend, wordt nog maar 
weinig gebruikt in tegenstelling 
tot stalmest”, zegt Miedema. 
“Kunstmest kozen we vroeger als 
grasbemesting met de gedachte 
dat koeien niet willen eten van 
gras dat groeit op stalmest. Stal-
mest is echter goed voor wormen 
in de bodem.”

Jan van den Broek (IVN) vertelt over het insectenhotel in de 
(insectenvriendelijke) tuin van de Abdij van Berne

Wethouder Peter van Boekel in een bloeiende natuurberm naast een 
maïsveld in Heesch

Nico Miedema (ZLTO) geeft uitleg 
over de diversiteit van planten in de 
natuurbermen

Zie pagina 17
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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.

BON FROMAGE
HEESCH EN OSS
ONDERSCHEIDEN ALS 
‘GECERTIFICEERDE 
FOODSPECIALITEITEN-
WINKELS’

Bon Fromage Heesch en Oss, van Ton en Elly Bens, heeft op 
24 juli een certificaat in ontvangst mogen nemen. “Wij hebben 
bewezen dat wij aan meer dan 100 kwaliteitseisen voldoen die 
gesteld worden door de Stichting Foodspecialiteiten Nederland. 
Daar zijn wij bijzonder trots op”, zeggen de trotse eigenaars. 

Stichting Foodspecialiteiten 
Nederland is een initiatief 
van het Vakcentrum 
Foodspecialiteiten, de 
brancheorganisatie voor 
zelfstandige detaillisten 
in de sectoren food en 
fast moving consumer 
goods. Met het opstellen 
van een transparante 
self-audit checklist stelt 
het de ondernemers in 
staat om de kwaliteit 
van de bedrijfsvoering te 
verbeteren. Op het moment 
dat de ondernemer aan de 
gestelde eisen voldoet, kan 
hij zich aanmelden om in 
aanmerking te komen voor 
het certificaat. De door 
de ondernemer ingevulde 
lijst wordt door een 
onafhankelijke controleur 
in de winkel gecheckt. Pas 
na goedkeuring door de 
controleur wordt overgegaan 
tot certificering.

Nederland telt ongeveer 900 
foodspeciaalzaken (kaas-, 

noten- en delicatessenwinkels), die zich met hun assortiment 
en kwaliteit richten op de consument die bewust inkoopt. Ton 
en Elly: “Met de breedte en de diepte van het assortiment, 
deskundig en betrokken personeel, productkwaliteit en goede 
kennis onderscheiden wij ons als foodspeciaalzaak van andere 
aanbieders. Dit betekent wel dat wij ons moeten blijven 
focussen om de consument op de juiste manier te blijven helpen 
bij de aankoop.”

Met het certificaat bewijst de ondernemer te voldoen 
aan de eisen die een consument mag stellen aan een 
foodspecialiteitenwinkel op het gebied van hygiëne, 
inrichting, wettelijke normen, productkennis, assortiment, 
klantvriendelijkheid en uitstraling.

“Met dit certificaat tonen we aan alle vakmanschap in huis te 
hebben en dat wij samen met de medewerkers in Heesch en 

Oss ons continu inspannen om klanten op de juiste 
manier te inspireren en adviseren. We zijn trots en 
plakken de sticker met het kroontje nu direct op de 
winkeldeuren”, zeggen Ton en Elly vol trots.

COLUMN
Ton BensHet nieuwe 

cursusseizoen gaat 
van start!

Op www.eĳ nderic.nl vind je meer dan 200 cursussen, 
workshops en activiteiten die van start gaan in het nieuwe 
cursusseizoen. Culinair, creatief, literatuur, fotografi e, 
lichaam en geest: er valt weer heel veel te ontdekken bĳ  de 
Eĳ nderic. Ook voor kinderen en jongeren is er een 
vernieuwd aanbod van activiteiten: LAB genaamd, voor 
ieder wat wils.

Inschrĳ ven kan eenvoudig online, maar we helpen je 
natuurlĳ k ook graag persoonlĳ k verder: bel 0412-454545 
of loop eens bĳ  ons binnen. 

Vrĳ dag 31 augustus: alles over talen!
Vrĳ dagavond 31 augustus is er een speciale 
informatieavond rondom onze talencursussen. 
Kies je voor Engels, Duits, Italiaans, Spaans of Frans? 
Ben je beginner of al gevorderd? Je bent van harte welkom 
om binnen te lopen tussen 18.00 en 20.00 uur, onze 
docenten kunnen je alles vertellen over de cursussen en al 
je vragen beantwoorden.

Donzel 92 - Nistelrode
06-25295586

info@hofvandonzel.nl
www.hofvandonzel.nl IJS- EN LUNCHCORNER CHILL

Weijen 24 - 5388 HN Nistelrode - 0412-484965

Op zoek naar 
een kadootje?

Bij Chill ligt de winkel vol superleuke 
dingen, ook maken wij leuke pakketjes.

Loop gerust eens binnen om te kijken of 
er iets voor je bij staat. Zo niet? Dan kan 
het altijd gemaakt worden.

IJS- EN LUNCHCORNER CHILLIJS- EN LUNCHCORNER CHILLIJS- EN LUNCHCORNER CHILL

HEESWIJK-DINTHER - Het en-
semble Pure Song, bestaande 
uit zangeres Hetty Pronk-Ver-
weij en pianist Kees Lambregts, 
geeft op zondag 26 augustus 
een concert in Kasteel Heeswijk. 

Het publiek krijgt onder andere 
Franse chansons, Nederlandse 
liederen en piano solo’s van pia-
nist Kees te horen. Liederen van 
Jacques Brel, Edith Piaf, Charles 
Dumont, Adele, Claudia de Breij 
en Herman van Veen staan op 
het programma. Voor meer info 
zie www.puresong.nl.

Zondag 26 augustus om 12.30 
uur. Kasteel Heeswijk, Kasteel 4 
in Heeswijk-Dinther. Entree: het 

reguliere bezoekerstarief van 
Kasteel Heeswijk, volwassenen 
€ 10,-. Vrienden van Kasteel 
Heeswijk en Museumkaarthou-
ders gratis entree.

Franse chansons en
Nederlandse liederen
in Kasteel Heeswijk

Hetty Pronk-Verweij

Elly en Ton blij met het certi� caat

TIP TEGEN FRUITVLIEGJES
Een bakje met water met een klein 

beetje azijn neerzetten en de vliegjes 
zijn er snel vandoor.
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Vandaag 
vandaag 
omarm ik je 
ga ik over 
afstand en tijd. 

vandaag 
voelen we te veel 
weten we te veel 
denken we te veel 
alles is veel 
maar nooit genoeg.

Column hieke Stek gemeentedichterFotowedstrijd: ‘Ontspanning’

BERNHEZE - Zoals je hebt kunnen lezen in de uitgave van 25 juli heeft de redactie van DeMooibernhe-
zekrant en www.mooibernheze.nl een fotowedstrijd met dit jaar als onderwerp: ‘Ontspanning’. Heb je 
tijdens je vakantie in binnen- of buitenland een mooie foto gemaakt waarbij ontspanning de hoofdrol 
speelt? Stuur deze dan op. 

De fotowedstrijd staat open voor alle lezers van DeMooiBernhezeKrant en www.mooibernheze.nl. 
Professionele fotografen en medewerkers van DeMooiBernhezeKrant en de www.mooibernheze.nl zijn 
van deelname uitgesloten. 

De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden (in JPG formaat, resolutie 300 DPI en tenminste 1MB 
groot). Stuur geen archiefopnamen maar alleen recent gemaakte foto’s. Ook toelichtingen op of bij de 
foto’s zijn niet nodig; de foto moet het verhaal immers zelf vertellen. Bedenk ook dat foto’s vaak pas mooi 
worden als er mensen op staan!

Iedere deelnemer aan de wedstrijd mag maximaal drie foto’s sturen naar de redactie. Stuur een mail naar 
info@demooibernhezekrant.nl met vermelding: fotowedstrijd. Vergeet niet om duidelijk je naam, adres en 
telefoonnummer te vermelden. Insturen kan tot en met 2 september.

De foto’s worden beoordeeld door een jury die bestaat uit fotografen van DeMooiBernhezeKrant, bijge-
staan door fotograaf Wim Roefs uit Loosbroek. Zij kiezen uit de ingezonden foto’s de drie mooiste, die 
beloond zullen worden met de eerste tot en met derde prijs. Beoordelingsmaatstaven hierbij zijn: origina-
liteit, creativiteit, compositie en kwaliteit.

De te winnen prijzen zijn:

1e Prijs de winnende FoTo oP Canvas aFgedrUkT oP 75 X 75 CM oF 60 X 90 CM
T.w.v. € 75,95 aangeboden door de heMa in heesCh

2e Prijs de winnende FoTo oP een PUzzel van 500 sTUkjes T.w.v. € 24,95 

3e Prijs de winnende FoTo oP een Mok T.w.v. € 9,95

De winnende foto’s worden bekendgemaakt en gepubliceerd in DeMooiBernhezeKrant in week 38 of 39.
Uit de ingezonden foto’s wordt bovendien een selectie gemaakt die op www.mooibernheze.nl wordt ge-
publiceerd. Wij kijken uit naar de vele mooie inzendingen! Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Aangeboden door de 
Hema in Heesch

•  Advertentie 
DeMooiBernhezeKrant

•  Domeinnaam & e-mail

•  Betrouwbare hosting

•  Website met responsive 
design & eenvoudig zelf 

 te beheren

Voor meer informatie: 
verkoop@bernhezemedia.nl

0412-795170
www.bernhezemedia.nl

Ondernemers 
laat je zien!

info@stilios.nl www.stilios.nl

Online interactief leren
overal en altijd

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
Hoofdstraat 100A, 5473 AT Heeswijk-Dinther, 0413-291980 
Julianastraat 12, 5258 NB Middelrode, 073-7820167 
Heilig Hartplein 6A, 5275 BM Den Dungen, 073-7820106
www.vangrunsvenhaerkens.nl

SLABROEK - Feelgood in de 
Maashorst en wel op 25 en 26 
augustus van 10.00 tot 17.00 
uur. 

De geur van koffie op een zonnig 
boerderijterras, de ‘waar’ mooi 
uitgestald in de diverse kraam-
pjes, een vleugje Ibiza, verse 
producten, vintage en ruige 
stoere woonaccessoires, kado-
tjes, kleding, kunst, sieraden, hip 

en/of handgemaakt! Een biertje 
of wijntje na het shoppen. Dat is 
de Slabroekse Buitenmarkt. 
Twee dagen genieten met ook 
iedere dag weer andere standjes. 
De toegang en het parkeren is 
gratis. 

Locatie: Landgoed Blauwrijk, 
Hoogslabroekseweg 3, Uden. 
Info via 06-51540050 of 
slabroeksebuitenmarkt@gmail.com.

de slabroekse buitenmarkt
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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 P.J.A. 
van der Burgt
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
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
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. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur 
gesloten. 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.

ColUMn

Je kunt het heel veel namen geven, spastische darm, geïrriteerd 
darmsyndroom, chronische buikpijn, het doet allemaal pijn. 
De meest voorkomende klachten zijn:

- Buikpijn
- Buikkrampen, soms zo erg dat je op bed moet gaan liggen
- Problemen met ontlasting
- Opgezette buik en winderigheid door gasvorming
- Een poeppatroon waarbij diarree en verstopping elkaar 

afwisselen. 

In eerste instantie denk je aan een allergie voor 
voedingsmiddelen; als dat zo is heb je een oorzaak van de 
buikpijn. 
Laat dat voedingsmiddel weg en de pijn is waarschijnlijk weg. 
Als dat niet het geval is moet je gaan zoeken.

Een druppel bloed onder de microscoop geeft al veel 
antwoorden, geen allergie maar een intolerantie voor bepaalde 
voedingsmiddelen. Stel je voor dat je melk drinkt en je vindt 
dit erg lekker. Geen klachten op dat moment maar een paar 
uur later gaat het pijn doen, de melk is in je darm aangekomen 
en geeft daar een verzuring van de slijmvliezen. De darm 
gaat dan in een kramp en dat doet pijn. Melk is een grote 
boosdoener, suikers en gluten doen gezellig mee. Je kunt het 
zelf uitproberen door bepaalde voeding weg te laten, gaat de 
pijn weg dan weet je meteen het antwoord. Soms moet je iets 
meer helpen omdat een slechte darmfunctie ervoor zorgt dat 
vitaminen en mineralen niet goed opgenomen worden. Met 
een druppel bloed onder de microscoop kun je dit goed zien. 

Hulpmiddelen als een halve citroen met warm water voor het 
ontbijt en twee eetlepels lijnzaadolie per dag doen wonderen. 
Voeding aanpassen, tekorten aanvullen; dat doet de rest. 

Heeft u hier nog vragen over of bent u nieuwsgierig geworden 
naar uw bloed? Iedere maandag tussen 13.00 en 14.00 uur 
is er een gratis spreekuur. We hebben dan tien minuten per 
persoon de tijd om even naar uw bloed te kijken.

Wel graag even aanmelden! 

Op zaterdag 8 september van 11.00 tot 12.30 uur is weer de 
eerste gratis lezing van het nieuwe seizoen met als onderwerp 
Prikkelbaar Darm Syndroom. Ook hiervoor graag aanmelden 
via info@highcare.nl of 0486-416530.

High  Ca re
3000 BV

High care 3000 bv
Loonsestraat 17
5371 PJ Ravenstein/Neerloon
0486-416530
info@highcare.nl 
www.highcare.nl

Prikkelbaar 
darM 
syndrooM, Pds

De cursus ‘Op weg naar je 
kracht’ is een stukje theorie maar 
vooral doen én ervaren. Creativi-
teit, meditatie, tarot, muziek, de 
elementen en elkaar, zijn via de 
weg van de chakra’s, de sleutel 
tot jouw innerlijke kracht. Daar-
bij staan aandacht voor jezelf en 
je medecursisten centraal.

Voel je het al kriebelen om mee 
te doen en heb je behoefte aan 
ME-TIME? Meld je dan aan! De 
start is in september met twee 

groepen. Zie voor cursusdata 
en/of aanmelden: 
www.gabriellicvoetreflex.nl.

Praktijk Gabriellic Voetreflex
Heeswijk-Dinther en Schijndel.

heb je behoefte aan 
Me-TiMe?
HEESWIJK-DINTHER/SCHIJNDEL - Even weg van alle rompslomp 
zoals werk, gezin, en andere verantwoordelijkheden. Dit kun je doen 
met wat hartsvriendinnen of alleen, in de wetenschap dat je in een 
fijne, huiselijke sfeer met andere mooie vrouwen, negen avonden 
gemiddeld één keer per maand, deze ontdekkingsreis gaat maken.

De beste investering in jezelf: 
* 17 september: Start 

Mindfulness/Mindful Energy 
Training

* 22 september en 13 oktober: 
Kennismakingsdagen - De 
helende kracht van je emoties

* 7 en 21 september: 
Verbindend communiceren/ 
Geweldloze communicatie

* 2 oktober: Start avondcursus 
NLP – Effectiever 
communiceren 

Beter communiceren en zorgen 
voor jezelf; voor welzijn en ge-
zondheid. Kijk op 
www.avilacoaching.nl/home/
agenda.

Persoonlijke begeleiding; snel en 
effectief! Gratis kennismakings-
gesprek!
* Klachten als chronische 

vermoeidheid, stress, burn-
out, relatieverslaving, 
angsten, somberheid, 
onzekerheid

* Relaties versterken, met je 
partner, kinderen of collega’s

* Programma’s gericht op 
zelfhelend vermogen en 

herstel; je pakt problemen 
aan bij de oorzaak. Eczeem, 
fibromyalgie, hoofdpijn, 
prikkelbare darmsyndroom en 
hartkloppingen

* Triskelmethode, NLP, 
hypnotherapie en 
loopbaanbegeleiding.

Vergoedingsmogelijkheden door 
zorgverzekeraars. Lees het boek 
‘De helende kracht van je emo-
ties’ en ontwikkel acceptatie, 
kracht en rust in jezelf. 
Bestellen via: 
info@avilacoaching.nl.
0413-303848/
06-43475558/06-21139270.
info@avilacoaching.nl
www.avilacoaching.nl.

avila coaching – 
Cursussen communicatie 
& bewustwording

Je kunt het zelf uitproberen door 
bepaalde voeding weg te laten
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Wij vertellen u tijdens onze voor-
lichtingsavond graag wat meer 
over wat u kunt verwachten van 
de fysiotherapeutische revalida-
tie. Hierdoor gaat u beter voor-
bereid van start, wat het herstel 
alleen maar kan bevorderen! 
Wanneer: woensdag 19 septem-
ber. Aanvang: 19.00 uur. 
Locatie: Vijverlaan 3, Uden.
Entree: gratis.

Heeft u vragen of wilt u zich 
graag aanmelden? Neem dan 
contact op via 0413-264879 of 
mail naar info@wolbert-fysio.nl.

Voorlichtingsavond Wolbert Fysiotherapie:

revalidatie na een 
heupprothese

BERNHEZE/UDEN - Na het plaatsen van een nieuwe heup start een 
revalidatieproces. vaak een spannende periode omdat men niet al-
tijd goed weet wat er te wachten staat. Heeft u onlangs een nieuwe 
heup gekregen of krijgt u binnenkort een nieuwe heup? Of mis-
schien wilt u alleen wat meer informatie over de revalidatie?

gilde st. barbara naar esT

Een kleine 500 gilden en schut-
tersverenigingen uit diverse 
omringende landen waren ver-
tegenwoordigd. Prachtig uitge-
doste gilden zoals uit Polen en 
schuttersverenigingen uit Duits-
land, zeer gedisciplineerd en 
compleet met muziekkorpsen. 
Het was een prachtig schouw-
spel om te zien.

Ieder gilde of schuttersvereni-
ging mocht zijn Koning naar 
voren schuiven om mee te laten 

schieten voor de titel: ‘Europese 
Koning 2018’. Gilde St. Barbara 
werd vertegenwoordigd door 
Koning Arno van Boxtel. Helaas 
mocht hij geen nieuwe titel mee 
naar huis nemen. Wel werd de 
nieuwe Europese Koning een 
Nederlander uit de buurt van 
Roermond. Deze titel mag hij nu 
drie jaar dragen.

Ook onder de jeugd tot 25 jaar, 
werd er geschoten om de titel: 
‘Europese Prins 2018’. 

Jeugdkoning Gijs van Eertwegh, 
zat er heel dichtbij om de titel tot 
de zijne te maken. Twee schoten 
na hem viel de vogel. “Jammer”, 
zei Gijs, die aangaf dat het een 
ervaring was om nooit te verge-
ten. 

Over 3 jaar is er weer een EST, 
dan in het Belgische plaatsje 
Deinze bij Gent. De leden van 
Gilde St. Barbara hopen dat het 
dan weer net zo’n feest zal wor-
den als afgelopen weekend.

NEER/HEESWIJK-DINTHER - Om de drie jaar zijn er de Europese Schutters Treffen. Een groot kleurrijk en 
bourgondisch evenement, waarbij saamhorigheid en broederschap hoog in het vaandel staan. Dit jaar 
werden ze gehouden in Limburg in Leudal in het plaatsje Neer.

zondag 26 augustus 2018

sTarT TUssen 9.00 en 11.00 UUr www.MaashorsT-evenTs.nl
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PaROcHiENIEUWS
Maak zorg bereikbaar in zimbabwe

Hoe afgelegen iemand ook 
woont: iedereen heeft recht op 
de juiste zorg. Sommige veld-
werkers lopen uren naar de dor-
pen om gezinnen van medische 
hulpmiddelen te voorzien zoals 

een rolstoel of krukken. MIVA 
wil deze veldwerkers helpen. 
Auto’s maken dan het verschil. 
Er zijn dringend twee auto’s no-
dig. 
Met de bijdrage uit de collecte is 
het de bedoeling de teams van 
veldwerkers van auto’s te voor-
zien. Samen met jou worden zij 

op weg geholpen om nog meer 
kinderen en jongeren te bereiken 
en hen de zorg te geven die zo 
hard nodig is.
De kerken van de Heilige Au-
gustinusparochie in Middelrode, 
Heeswijk, Dinther en Loosbroek 
vragen om een gulle gift tij-
dens de collecte in de vieringen 

van 25 en 26 augustus. Ben je 
dat weekend toevallig niet in de 
kerk, dan kun je natuurlijk ook 
een gift doneren op 
NL 42 INGB 0000 0029 50 ten 
name van MIVA Den Bosch.

Meer weten? 
Ga naar www.miva.nl.

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - De jaarlijkse Miva-collecte in de kerken van de parochie H. au-
gustinus vindt op 25 en 26 augustus plaats. Dit jaar vraagt Miva aandacht voor een bijzonder project 
in één van de armste regio’s van Zimbabwe. Een gebied waar medische zorg voor de allerarmsten onbe-
reikbaar is. Gelukkig zijn er mensen die het als hun bestemming zien anderen te helpen. in deze arme 
regio bezoekt medisch personeel van het Silobela ziekenhuis de afgelegen dorpen om de meest kwets-
baren te helpen. kinderen en jongeren met een beperking worden opgespoord en krijgen de juiste zorg.

BernhezefamilieBerichten

Dankbetuiging

Graag willen wij iedereen hartelijk danken voor de steun
na het overlijden van mijn man en vader

Hans van der Pol
Uw aanwezigheid bij het afscheid, de vele kaarten en giften
voor stichting ALS hebben ons een warm gevoel gegeven.

Anita
Steven
en familie Heeswijk-Dinther

In Memoriam

Piet Jacobs
Mede oprichter van CV de Heikneuters in 1966.

Wij wensen de familie Jacobs 
heel veel sterkte met dit enorme verlies.

Heeswijk-Dinther

naar santiago de Compostela door 
gods schepping
HEESCH - Na veertig jaar wer-
ken in het onderwijs kan de 
van oorsprong Heesche antoon 
van Tuijl in 2001 een lang ge-
koesterde wens waarmaken: 
een voettocht naar Santiago 
de compostela, de plaats in 
Noord-Spanje met het graf van 
de apostel jacobus. 

Het worden uiteindelijk twee 
pelgrimstochten. Als oud biolo-
gieleraar gaat zijn verwondering 
en bewondering onderweg uit 

naar de vele verschillende land-
schappen met de erbij horende 
natuur. De beleving ervan is in-
tens omdat hij ook de spirituele 
aspecten ervan weet te herken-
nen en benoemen. Dit dagelijks 
vertoeven in Gods schepping is 
dan ook het thema van zijn le-
zing die dinsdag 4 september om 
20.00 uur in de Petrus’ Banden 
Kerk, de kerk van de parochie De 
Goede Herder in Heesch, plaats-
vindt. 

De lezing is een vervolg op 
de Wereldgebedsdag voor de 
Schepping op zaterdag 1 sep-
tember. Deze mondiale dag 
biedt individuele gelovigen en 
gemeenschappen een passende 
gelegenheid tot herbevestiging 
van hun persoonlijke roeping om 
rentmeester van de schepping 
te zijn, om God te danken voor 
het wonderlijke werk dat Hij aan 
onze zorg heeft toevertrouwd, 
en om zijn hulp in te roepen bij 
de bescherming ervan. 

Op deze gebedsdag is er in bo-
vengenoemde kerk om 19.00 
uur een themaviering waarin 
de zorg voor de schepping cen-
traal staat. Iedereen is van harte 
welkom, zowel in de viering op  
1 september als bij de lezing op 
4 september. 
Voor meer informatie: 
0412-451215 of 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

Antoon onderweg

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

Iedereen heeft 
recht op de 
juIste zorg

Dagelijks 
vertoeven 
in Gods 
schepping

de belevIng 
ervan Is Intens

Achter elke traan van 
verdriet schuilt de glimlach 

van herinneringen
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
23 t/m 29 augustus

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Volop nieuwe oogst
hollandse appels/peren

GESNEDEN SOEPGROENTE 250 gram  € 0.95
REINE VICTORIA PRUIMEN 500 GRAM  € 1.25
FRIESLANDER AARDAPPELS 5 KG  € 2.95

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

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

1,50

Runderschenkels
Voor de lekkerste soep

100 gr. € 0,99

Vorstenbossche 
ham
100 gr. € 2,50

Gehaktballen
4 + 1 gratis

Monchou
Kersentaart

        nu

Bodem van biscuit gevuld 
met monchou, slagroom 

& zoete kersen

Bij aankoop van
1 brood naar keuze: 

Suikerbrood
voor9,50

bernheze open levert € 4.500,- 
op voor de kindervakantie-
weken in bernheze

Er werden twee wedstrijden ge-
speeld. Een zogenaamde ‘stroke-
play’ voor golfers met een han-
dicap van achttien of lager en 
een ‘stableford’ voor de golfers 
met een handicap van negentien 
of hoger. Winnaar van de Bern-
heze Open 2018 en beste golfer 
van Bernheze werd Hans Joore. 
Bij de dames werd de stabelfort 
door Emmy van de Wetering 
gewonnen en bij de heren door 
Bart van de Wetering. De stro-
keplay heren netto werd gewon-
nen door Tom de Win. 

President Patrick Esselaar van 

Lions Club Bernheze kon een 
cheque van maar liefst € 4.500,- 

overhandigen aan Mini Heesch, 
KVW Vorstenbosch, Stichting 
Jeugdbelangen Nistelrode en 
Stichting Ranja HDL. In Bernheze 
krijgen deze clubs steeds minder 
subsidie vanuit de overheid, ter-
wijl het belang van hun bijdrage 
aan de samenleving volgens Es-

selaar groot is. “Ik ben daarom 
blij dat wij hen dankzij de ruim-

hartige bijdragen van sponsoren 
Coolen expertise, Bouwbedrijf 
Berghege, The Duke, OOvB ad-
viseurs en accountants, Nobra 
cars Uden (BMW), Van Tilburg 
Mode en Sport en de deelne-
mende golfers, kunnen onder-
steunen.”

BERNHEZE - afgelopen weekend organiseerde Lions club bernheze de bernheze Open: een uniek golf-
toernooi voor het goede doel in het glooiende landschap van businessclub The Duke in Nistelrode. 
Deelname aan de bernheze Open is voorbehouden aan alle inwoners van de gemeente bernheze, ie-
dereen die geboren is in de gemeente bernheze en iedereen die werkzaam is in de gemeente bernheze. 
Ruim 90 deelnemers grepen de kans om te genieten van een spannend toernooi over de achttien holes 
baan, een heerlijke lunch en bovendien een diner verzorgd door het gastronomisch team van The Duke. 
De opbrengst van het toernooi kwam ook dit jaar weer ten goede aan de diverse kindervakantieweken 
in bernheze. 

Enthousiaste vrijwillige organisatieleden ontvangen de cheque bij The Duke

Belang van bijdrage kindervakantie-
weken aan de samenleving is groot

boek & babbel

De datums van deze Boek & 
Babbels zijn:

Bibliotheek Heesch, donderdag-
middag 30 augustus van 14.45 
tot 15.30 uur.
Bibliotheek Heeswijk-Dinther, 
vrijdagmorgen 31 augustus van 
10.30 tot 11.15 uur.

Bibliotheek Nistelrode, maandag 
3 september een speciale avond- 
editie van 19.00 tot 20.00 uur.

Nadere informatie is ook te vin-
den op www.nobb.nl/nobb/
home/bernheze en de Face-
bookpagina Bibliotheek Bernhe-
ze.

BERNHEZE - Désirée de Rooij, bibliothecaris in de bibliotheken van bernheze, nodigt je weer uit voor 
de boek & babbel bijeenkomsten in augustus en september. in een ongedwongen sfeer laat Désirée je 
kennismaken met een aantal nieuw binnengekomen romans en informatieve boeken in de drie biblio-
theken van bernheze. aanmelden voor boek & babbel is niet nodig; je kunt gewoon aan de leestafel 
aanschuiven.
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vakantie drive 
kbo heesch
HEESCH - voordat cc De Pas in 
verband met de zomervakantie 
voor veertien dagen haar deuren 
op slot hield, vond op de laatst 
voorafgaande woensdag de tra-
ditionele vakantie drive plaats. 
Deze keer geen vrije inloop dus. 
Door het plotseling overlijden 
van Diny van den akker, die heel 
lang bij de organisatie van deze 
kbO-bridge activiteit betrok-
ken was, was de uitbundigheid 
van andere jaren ver te zoeken. 
Er was een hoekje ingericht om 
Diny te herdenken.

De spelers hoefden geen in-
schrijfgeld te betalen, zij kregen 
een consumptiebon, er was iets 
lekkers bij de koffie en later op de 
middag ging men met bitterbal-
len rond. Er werd in twee lijnen 
gespeeld. 

De sterkte van de spelers ging in 
beide lijnen gelijk op. De prijzen 
waren over het hele veld verdeeld 
zodat ook minder goede spelers 
kans maakten op een prijs.

In de rode lijn werden Jan Glou-
demans en Antoon van de Kamp 
nummer één. In de groene lijn 
waren dat Mies Spierings en Ma-
ricus de Vries. Zij gingen met een 
goed gevulde mand met lekkere 
luxe dingen naar huis.

Na afloop was er voor iedereen 
een stuk chocola en uiteraard 
werd iedereen een fijne vakantie 
toegewenst.

wmo koffiemiddag die jou als senior helpt

Er zijn veel initiatieven in Heesch 
die jou als senior helpen op het 
gebied van vervoer. Denk hierbij 
aan:
- de nieuwe dorpsbus van Aan-

genaam Heesch
- de Samen-uit bus van ONS 

welzijn
- Graag Gedaan dat ook ver-

voer regelt indien nodig
- Valys, het sociaal-recreatief 

vervoer buiten de regio voor 
mensen met een mobiliteits-
probleem

- de Regiotaxi, al dan niet met 
Wmo-vergoeding

- de OV chipkaart; waar ver-
krijgbaar, waar op te laden en 
hoe werkt dat?  

De eerste onderwerpen worden 
voor de pauze door vrijwilligers 
toegelicht en het laatste gedeel-
te wordt toegelicht door Wibet 
Eshuis van het Dorpsplein aan 
de hand van de Sociale Kaart en 
de website. Natuurlijk zijn er ook 
nog volop folders die je later nog 
eens rustig door kunt nemen. 
Het belooft weer een interessan-
te en nuttige middag te worden, 
met veel informatie. Ben jij erbij? 

De middag begint om 14.00 uur 
in de Missezaal van CC De Pas 
en is rond 16.00 uur afgelopen. 
De toegang en koffie/thee zijn 
gratis voor alle inwoners van 
Bernheze.

HEESCH - Gezellig samen koffie of thee drinken, elkaar ontmoeten 
en daarnaast wat informatie vergaren. Dat zijn de ingrediënten van 
de koffiemiddag die op vrijdag 31 augustus vanaf 13.45 uur in cc 
De Pas plaatsvindt. Onderwerp is dit keer: ‘Hoe kun je vanuit Heesch 
overal komen?’. 

officiële start walking Football heeswijk-dinther 

Walking Football maakt het voor 
steeds meer 50-plussers mogelijk 
om nog eens een balletje te trap-
pen. Er wordt op wandeltempo 
op een klein veldje gespeeld. De 
spelregels van Old Stars Voetbal 
van de KNVB zijn daarbij leidend. 
Daardoor is het geschikt voor zo-
wel mannen als vrouwen. Het is 
een leuke sport en er is al eerder 

een WK gehouden waarbij Oran-
je, met oud-internationals als 
Sjaak Swart en Wim Rijsbergen, 
derde werd! Heeswijk-Dinther 
blijft niet achter.

Elke maandagochtend van 10.00 
tot 11.30 uur wordt er bij VV 
Avesteyn gespeeld onder leiding 
van Gerrit Oosterhof.

HEESWIJK-DINTHER - Willy van der Steijn en Wilson bosch, voor-
zitters van kbO-Dinther en vv avesteyn, trapten afgelopen maan-
dagochtend samen af op het kunstgrasveld van vv avesteyn. Hier-
mee was het Walking Football HD een feit. 

De officiële aftrap met Wilson Bosch Foto’s: Edwin Hendriks

KBO Bernheze
kbo heeswijk-dinTher
Geschikt voor zowel mannen als vrouwen

Kort nieuws

lange 
fietstocht 
kbo-dinther
HEESWIJK-DINTHER - voor 
de lange fietstocht van kbO-
Dinther worden steeds mooie 
routes uitgezet met een leng-
te van ongeveer 60 kilometer. 

Ook voor donderdag 30 au-
gustus staat er een fraaie 
tocht op het programma. 

Het vertrek is om 9.30 uur bij 
CC Servaes. Kom en sluit met 
een gerust hart aan! 

De ‘gewone’ fietsers bepalen 
immers het tempo.

Met een goed 
gevulde mand met 
lekkere luxe dingen 

naar huis
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K5½ is een vriendengroep die in 
de afgelopen jaren de gezamen-
lijke liefde voor rock ‘n roll heeft 
herontdekt, zou je kunnen zeg-
gen. 
Het oude vuur is terug en de 
speellijst breidt zich uit. K5½ 
neemt haar publiek tot 50 jaar 
terug in de tijd. 

Gastoptredens tijdens opening 
lustrumseizoen
Voorafgaand aan de voorstel-
ling en tijdens de pauze verrast 

Afternoon Delight de liefhebbers 
met nummers van The Andrew 
Sisters, the Carpenters en nog veel 
meer! Deze eerste voorstelling in 
CC Nesterlé krijgt een extra ac-
cent in verband met het vijfjarig 
bestaan. Wie of wat dat is? Kom 
kijken, luisteren en genieten! 

Zaterdag 15 september. Aan-
vang 20.30 uur. Kaartjes à € 10,- 
verkrijgbaar via www.nesterle.nl.

Eindigt jouw geboortejaar op een 
5? Bestel nu jouw tickets voor 
K5½ en maak kans op een the-
aterbon! 
Stuur na jouw reservering voor 
de voorstelling van K5½ een be-
richt via info@nesterle.nl waarin 

je laat weten dat jouw geboor-
tejaar eindigt op 5 en maak kans 
op één van de twintig beschikba-
re theaterbonnen ter waarde van 
€ 5,-.

NISTELRODE – Hoe kan CC Nesterlé beter haar lustrumseizoen beginnen dan met artiesten van eigen bo-
dem? De bandleden van K5½ (Peter Danen, Mart Hanenberg, Marcel Hanenberg, Tibor Kawarnidi, Willie 
van de Meulenreek en Charles Sonneveldt) brengen hun eigen rock ’n-roll helden van weleer met hart 
en ziel tot leven. Legendes als Johny Cash, Chuck Berry en Elvis komen voorbij. Maar ook Nederlandse 
helden als George Baker, de Cats et cetera.

Rock ’n roll helden komen tot leven
met K5½ (bekend als Hoantjes)

Wende speelt ‘Mens’
in de Kersouwe

Prachtige zang en teksten
Wende benaderde gerenom-
meerde schrijvers als Dimitri 
Verhulst, Arnon Grunberg en 
Typhoon om samen met haar 
nieuwe verhalen en songs te 
schrijven over wat het is om 
mens te zijn in onze tijd. Een tijd 
waarin we meer dan ooit terug-
geworpen lijken op onszelf, onze 
angsten en de vraag hoe we ons 
moeten verhouden tot wat er 
om ons heen gebeurt.
Ze gaat met deze schrijvers op 
zoek naar de schoonheid, de le-
lijkheid, het gevaar en het won-
der van mens te zijn en zingt 
over haar eigen angst, eenzaam-
heid, zoektocht, liefde, land en 
stad. Het resultaat is een intie-
me, verrassende en confronte-

rende reis door een leven vol van 
miniatuurvertellingen.
“Ik ben een vrouw, ik woon en 
leef in de stad, hier zoek ik mijn 

geluk en mijn kansen. Zie hoe ik 
bang en laf ben, en soms moe-
dig. Hoe ik faal en soms over-
win.” 

De Volkskrant
“Haar kwetsbaarheid gaat 
prachtig samen met muziek en 
audiovisuele techniek van we-
reldniveau. Bij Wende is er geen 

ontkomen aan.”
Kijk voor info op 
www.kersouwe.nl.

HEESWIJK-DINTHER - Wende speelt de overal geprezen en uitverkochte voorstelling theatershow 
‘Mens’ nog een keer, en wel op zaterdag 25 augustus in Natuurtheater de Kersouwe. Een concert als 
zoektocht naar het gevaar en het wonder van een mens te zijn. Aanvang 21.00 uur, entree € 28,-, exclu-
sief € 1,50 servicekosten. De laatste kaarten zijn te bestellen op www.kersouwe.nl. 

Wende Foto: Romy Treebusch

‘BIJ WENDE IS 
ER GEEN 

ONTKOMEN AAN’

Toer Mee 2018
Muzikale fietstocht voor het hele gezin

HEESWIJK-DINTHER - De Toer 
Mee fietstocht staat weer op de 
fietsagenda. Opnieuw is er zon-
dag 2 september een bijzondere 
route uitgezet door de omge-
ving van Heeswijk.

De route is ideaal voor gezinnen 
met jonge kinderen: elke 5 kilo-
meter is er een pauzestop en na 
20-25 kilometer is er gelegen-
heid om de kinderfiets per auto 
terug te laten brengen naar de 
start/eindpost. Ideaal voor vrien-
dengroepen en buurtverenigin-
gen omdat er op de rustpost en 
eindpost live muziek is én voor 
de inwendige mens wordt ge-
zorgd. Ook ideaal voor de fiet-
ser die voordat de herfst losbarst 
nog een keer een lange route wil 

fietsen.
Deze tocht heeft als doel geld bij 
elkaar te fietsen voor de fanfa-
re. Ook dit jaar heeft Van Esch 
Tweewielers in Heeswijk weer 
een prachtige nieuwe fiets aan-
geboden als hoofdprijs. Deze 
hoofdprijs wordt verloot onder 
alle deelnemers. Daarnaast heb-
ben veel lokale ondernemers 
gezorgd voor prijzen voor de 
deelnemers die actief sponsors 
hebben gezocht.

De start is tussen 12.00 en 13.30 
uur bij CC Bernrode in de Ab-
dijstraat waar de route ook be-
gint. Inschrijfgeld is € 3,50 per 
persoon, kinderen tot groep 5 
gratis. Voor dit geld krijg je een 
bijzondere fietsroute rondom 

Heeswijk én een consumptie-
bon. Gesponsorde fietsers beta-
len geen inschrijfgeld.                            
De fietsroute is opgeknipt in 
korte etappes van vijf kilometer 
zodat er ruim tijd is om uit te 
rusten en te buurten. Na twintig 
kilometer is er een rustpost met 
live muziek van blaaskapellen en 
volop eten en drinken voor lage 
prijzen. Op de eindpost zorgen 
blaaskapellen voor een sfeervolle 
afsluiting.

ZONDAG 26 AUGUSTUS 2018

WWW.MAASHORST-EVENTS.NL

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
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Molentaal
VORSTENBOSCH - Door de wieken van de molen in een bepaalde stand te zetten kan 
de molenaar informatie doorgeven. belangrijke gebeurtenissen zoals een geboorte of 
overlijden worden in wiekentaal weergegeven. Tijdens de oorlog werden de wieken 
als communicatiemiddel gebruikt.

FOTO 1: Hier staat de molen in de rust-
stand.
FOTO 2: Hier staat de molen in de rouw-
stand. De onderste wiek staat dan net 
voorbij de romp van de molen. Dit is iets 
wat in Vorstenbosch nog steeds gebeurt 
bij het overlijden van een dorpsgenoot.
FOTO 3: Dit is de feesttooi; ook deze 

wordt in Vorstenbosch nog regelmatig 
gebruikt op Koningsdag en bij gouden 
bruiloften op verzoek, dan versierd met 
vlaggen.
FOTO 4: Dit is de vreugde- of geboorte-
stand. Die werd vroeger gebruikt bij de 
geboorte van een kind. De onderste wiek 
staat dan voor de romp van de molen.

FOTO 1 FOTO 2

FOTO 3 FOTO 4
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Prentenboekentip van de bibliotheek: 

Hoe verstop je een giraf? / Michelle Robinson
Een meisje wint een giraf op de kermis. Haar ouders zijn minder blij; zij 
vinden de giraf groot en onhandig. Er is geen plek voor hem in huis. Het 
meisje vindt dat zij er niets van af weten en trekt zich terug in haar tent 
om een oplossing te bedenken voor dit probleem. Wat volgt is een zoek-
tocht naar de ultieme verstopplek. Het meisje verzint de meest fantastische 
verstopplekken en daarmee is het een grappig en origineel prentenboek.

Op de omslag van het boek zien we een giraf verstopt in een bad vol 
schuim. Extra leuk is dat je de schuimbellen op de omslag kunt voelen: laat 
je peuter of kleuter er maar eens over aaien! Een grappig prentenboek dat 
je steeds opnieuw wilt lezen en bekijken.
je peuter of kleuter er maar eens over aaien! Een grappig prentenboek dat 

Typeles is leuk en nog veel leuker 
met andere kinderen samen! 
Door het toenemend gebruik van 
de computer in het onderwijs, 
dagelijks leven en op het werk is 
een goede typevaardigheid van 
groot belang. Iedereen kan leren 
typen, ongeacht leeftijd, eventu-
ele beperkingen of ervaring met 

de computer. Afsluiting van de 
cursus met een waardevol diplo-
ma, als bewijs van de verkregen 
vaardigheden, is dan belangrijk. 
Iedereen die met een toetsen-
bord werkt zou eigenlijk moeten 
typen volgens het tienvingersys-
teem blindtypen.
Half/eind september wordt er 
weer gestart op diverse basis-
scholen na schooltijd met de cur-
sus blindtypen voor kinderen van 

groep 7/8 en ouder onder ande-
re op basisschool Het Mozaiëk 
en ’t Palet in Heeswijk-Dinther, 
basisschool ‘t Maxend en de 
Beekgraaf in Nistelrode, basis-
school Mariaschool in Vinkel, 
basisschool Albertus in Loos-
broek en in gemeenschapshuis 
de Meent in Nuland.

De lessen worden om de week 
gegeven. De examens zijn in de-
cember en januari. Bij het beha-
len van minimaal 100 aanslagen 
per minuut (het gemiddelde is 
meestal 120 aanslagen per mi-
nuut) ontvangen de deelnemers 
een diploma. 

Voor informatie of aanmelding ga 
naar www.iedereenkantypen.nl
of bel 06-53830572.

Cursus blindtypen voor 
kinderen van groep 7 en 8

BERNHEZE - Iedereen kan in een korte tijd leren typen volgens het 
tienvingersysteem blindtypen. Kinderen uit de groepen 7 en 8, en 
ouder natuurlijk, hebben de beste leeftijd om te leren typen. Wil je 
ook lekker snel en zonder fouten met tien vingers leren typen? Dat 
kan. Je krijgt les samen met andere kinderen van je eigen school of 
bij jou uit de buurt. Je maakt gebruik van een computerprogramma 
waarbij je direct je resultaten kunt zien. 

BOBZ gaat weer beginnen

Er is een echte discotheek, met 
discolichten, een rookmachine, 
heftige luidsprekers en natuurlijk 
een echte diskjockey met veel 
muziek om op te dansen. Ook 
hebben we vaak een thema zo-
als een casinoavond, carnaval, 
kerst, disco, darten, rock & roll of 
een spelletjesavond. Als afslui-
ting voor de kinderen uit groep 
8 organiseert de BOBZ het grote 
galafeest. Kortom; er is altijd wel 
wat te beleven! 

Ouders zien we hier niet, al-
leen als vrijwilliger kunnen ze 
achter de kassa zitten en een 
thema-avond mee organiseren. 
Verder mogen ze echt niet bin-
nen. Ook achter de bar staan 
vrijwilligers, zij zijn echter een 
stuk jonger; in de leeftijd van 
veertien jaar en ouder. Er loopt 
altijd iemand van het bestuur 
rond om een oogje in het zeil 
te houden. We zijn nog op zoek 
naar ouders die een avond mee 
kunnen helpen! Aanmelden via 
info@leonkerkhoftuinaanleg.nl.

Lekker
Gezien de leeftijd wordt er na-
tuurlijk geen alcohol geschon-
ken, dit wil niet zeggen dat de 
jeugd iets tekort komt. 
Er is van alles te koop zoals 
drankjes, chips en snoepzakken. 
De entree is € 1,- en een muntje 

kost € 0,80. Op de volgende 
datums zijn de BOBZ avonden 
gepland: 5 oktober, 9 novem-
ber, 14 december, 11 januari, 22 
februari, 22 maart, 12 april, 24 
mei, 21 juni en het gala is op 28 
juni. Dit wil je natuurlijk niet mis-
sen, dus zet deze datums alvast 
in je agenda! 
Voor verdere informatie verwij-
zen wij je naar www.bobz-on-
line.nl. Hierop zullen ook regel-
matig foto’s geplaatst worden.

Mobieltjes
Omdat we merken dat kinderen 
veel met hun telefoon bezig zijn 
en minder met elkaar dansen en 
kletsen willen we vragen om de 
mobiele telefoons thuis te la-
ten. Als je je telefoon toch mee-

neemt, omdat je bijvoorbeeld al-
leen naar huis moet fietsen, kun 
je je telefoon bij ons in bewaring 
geven.

BOBZ open voor scholieren 
Voortgezet Onderwijs
Zaterdag 6 oktober en 12 januari 
opent de BOBZ de deuren voor 
jongens en meiden die in het 
1e of 2e leerjaar zitten van het 
voorgezet onderwijs (ook voor 
vrienden/vriendinnen die niet uit 
Nistelrode komen). 

Jullie zijn van 20.30 tot 22.30 uur 
welkom om te komen chillen in 
het dorpshuis. De entree bedraagt 
€ 3,-; hiervoor krijg je twee con-
sumptiebonnen. Legitimatie aan 
de hand van je schoolpas.

NISTELRODE - Jongerencentrum BOBZ is ongeveer een keer per maand geopend van 19.30 tot 22.00 
uur voor de kinderen van de groepen 7 en 8. Op 31 augustus gaan we weer beginnen met een paar-
denrace. 

Kindervakantieweek Vorstenbosch

Klaas Kaas hield het na twee 
dagen wel voor gezien en ging 
terug naar zijn kaasboerderij in 
Drimmelen. Er waren toen nog 
twee boeren in de strijd om de 

hand van Connie. Hans Knol, die 
grootse plannen had en samen 
met Connie Ponypark Vorsten-
bosch wilde gaan oprichten, en 
Arno Niem, de mysterieuze boer 
die wel cadeautjes stuurde maar 

nooit tijd had om bij de opnames 
aanwezig te zijn…druk, druk, 
druk op zijn boerderij! Uiteinde-
lijk bleek Hans Knol alleen maar 
geïnteresseerd in de grond van 
Connie en kwam Arno Niem, 
met zijn tractor recht van het 
land, toch nog opdagen. Voor 
Connie was het liefde op het 
eerste gezicht en al snel vertrok-
ken Connie en Arno op de trac-
tor want er was nog veel werk 
te doen… Melken, melken, mel-
ken… melken doe je zo...

Naast de televisie-opnames heb-
ben de kinderen kunnen genie-
ten van het bouwen van hutten, 

de modderdag, het kanovaren, 
een bezoek aan de alpacafarm 
en de koeien bij de Cleefshoeve, 
de schaapsherders met hun kud-
de en natuurlijk van allerlei an-

dere knutsel- en spelactiviteiten.

De foto’s van de KVW zijn te be-
kijken op 
www.kvwvorstenbosch.nl.

VORSTENBOSCH - Drie dagen lang hebben de kinderen van groep 
3 tot en met 8 de opnames kunnen bijwonen van het programma 
‘Boerin zoekt boer’. Drie verliefde boeren streden om de hand van 
Boerin Connie. Yvon Jaspers, Kim de schminkster en de camera-
ploeg hadden het er maar druk mee. 

VOOR CONNIE WAS 
HET LIEFDE OP HET 
EERSTE GEZICHT

Afsluiting van de cursus met een 
waardevol diploma, als bewijs van de 
verkregen vaardigheden, is belangrijk
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PrakTisChe inForMaTie

De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412 
(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.: 14 0412
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

29 augustus 2018
Inloopavond CPO Hoefstraat 
Heesch, 18.30-19.45 uur.
Cultureel Centrum de Pas, 
Heesch.

29 augustus 2018 
Inloopavond CPO Mgr. Van 
den Hurklaan Heesch, 
19.45-21.00 uur.
Cultureel Centrum de Pas, 
Heesch.

agenda

alle kinderen uit het basisonder-
wijs in de gemeente bernheze 
ontvangen binnenkort weer het 
Sjors Sportief/creatief boekje. 

In dit boekje staan sportieve en 
creatieve workshops waaraan 
leerlingen kunnen deelnemen 

om (vaak gratis) kennis te ma-
ken met één of meerdere acti-
viteiten. Een leuke manier voor 
kinderen om zich te oriënteren 

op het gebied van sport en cul-
tuur in onze gemeente! Vorig 
schooljaar schreven zich maar 
liefst 1.300 kinderen in. Sjors is 
enorm populair onder de basis-
schooljeugd. 
 
Basisschoolleerlingen uit groep 
1 t/m 8 schrijven zich vanaf 29 
augustus in voor activiteiten via 
www.sjorssportief.nl. 

voldoende keus voor sportieve-
lingen en crea-bea’s
Kinderen uit de gemeente Bern-
heze kunnen kennismaken met 
meer dan 80 activiteiten zoals 

atletiek, badminton, dansen, la-
sergamen, paardrijden, turnen, 
scouting en tennis. Ook aan de 
creatievelingen is gedacht, denk 
hierbij aan astrologie, muziek 
maken, tekenen en schilderen, 
taartjes maken en knutselen. 
Kinderen mogen zich voor zo-
veel activiteiten inschrijven als 
zij zelf willen. Inschrijven kan het 
hele schooljaar door.

Meer informatie 
Neem een kijkje op de website 
www.sjorssportief.nl, of stuur 
een e-mail naar 
info@sjorssportief.nl.

sjors sportief en sjors Creatief 
Weer van start in Bernheze

sjors Is enorm 
populaIr

in opdracht van brabant Water 
hervat aannemer Timmermans 
infra de komende weken de 
werkzaamheden aan de water-
leidingen in Loosbroek. 

Er zijn nog enkele straten waar 
de waterleidingen vervangen 
moeten worden (Dorpsstraat, 
Hanenbergsestraat, Hoogeind-
sestraat, Koningsstraat, Krom-
mendelseweg). De voorbe-
reidingen worden in week 34 
weer opgepakt. Vanaf maandag 
27 augustus 2018 beginnen 
de werkzaamheden. De werk-
zaamheden duren tot eind okto-
ber 2018. Er wordt gewerkt op 
werkdagen tussen 7.00 en 17.00 
uur. Brabant Water/Timmer-
mans Infra zorgen ervoor dat u 

hiervan zo min mogelijk overlast 
ondervindt.  

Meer informatie 
Woont u in het gebied waar de 
leidingen vernieuwd worden, dan 
ontvangt u een brief met een toe-
lichting op de werkzaamheden. 

U vindt daarin de gegevens van 
de contactpersonen. U kunt voor 
het antwoord op veel gestelde 
vragen over de werkzaamheden 
ook terecht op 
www.waterstoring.nl/
brabantwater.

werkzaamheden water-
leiding loosbroek

in opdracht van brabant Water 
en Enexis voert aannemer Gebr. 
van der Steen werkzaamheden 
uit aan de water- en gasleidin-
gen in Heesch-zuid.

Op maandag 20 augustus 2018 
is gestart met de werkzaamhe-
den fase 2 in Heesch-zuid.  In 
totaal wordt ongeveer 4.700 
meter leidingen in deze wijk ver-
nieuwd. De leidingen zijn gro-
tendeels in 1948 aangelegd en 
aan vernieuwing toe. De werk-
zaamheden duren tot het eind 
van het jaar. Om de werkzaam-
heden te kunnen uitvoeren heeft 
de aannemer een opslagterrein 
nodig. Dit opslagterrein bevindt 
zich in de Gildestraat. 
Brabant Water en Enexis zorgen 

ervoor dat u hiervan zo weinig 
mogelijk overlast ondervindt.  

Meer informatie
Woont u in het gebied waar de 
leidingen vernieuwd worden, 
dan ontvangt u een brief met 
een toelichting op de werkzaam-
heden. U vindt daarin ook de ge-
gevens van de contactpersonen.
Hebt u tijdens de werkzaamhe-
den vragen, dan kunt u iedere 
dinsdag tussen 9.00 en 10.00 
uur terecht in de directiekeet 
op het parkeerterrein van het 
zwembad aan de John F. Kenne-
dystraat.
Informatie over de werkzaam-
heden vindt u ook op www.
waterstoring.nl/brabantwater of 
www.enexis.nl/actueel.

vernieuwde water- en gaslei-
dingen in heesch-zuid 

oFFiCiËle bekendMakingen

algemene Plaatselijke 
verordening (aPv)

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

- Kinderopvang Humanitas voor 
het organiseren van een open 
dag op 15 september 2018 van 
10.00 tot 13.00 uur op locatie 
Burgemeester Breukelstraat 5, 
5473 AW Heeswijk-Dinther. 
Tijdens de open dag is Bur-

gemeester Breukelstraat (van 
Burgemeester Breukelstraat 
10 tot Pastoor Maasstraat 13) 
afgesloten voor alle verkeer, 
behalve voor voetgangers. De 
beschikkingen zijn verzonden 
op 17 augustus 2018.

- Stichting Zomernachtfestijn 
Nistelrode voor het organise-
ren van het Zomernachtfestijn 
op 1 september van 19.00 tot 
2.00 uur op Raadhuisplein, 
5388 GM Nistelrode. Het 
Raadhuisplein is van 1 septem-
ber, 9.00 uur tot 2 september 
2018, 12.00 uur afgesloten 
voor alle verkeer, behalve voor 
voetgangers. De beschikkingen 
zijn verzonden op 20 augustus 
2018.

- 53-84 voor het organiseren 
van een modeshow op 25 au-
gustus van 12.00 tot 17.00 uur 
op de parkeerplaats tegenover 
de winkel aan Schoonstraat 

2a-01, 5384 AN Heesch. Deze 
parkeerplaatsen zijn afgesloten 
voor alle verkeer, behalve voor 
voetgangers. De beschikkingen 
zijn verzonden op 20 augustus 
2018.

- VV Heeswijk voor het organi-
seren van VV Heeswijk Loop op 
8 september 2018 van 16.00 
tot 19.30 uur waarbij de start en 
fi nish plaatsvindt bij sportpark 
VV Heeswijk, Droevendaal 6, 
5473 BH Heeswijk-Dinther. De 
beschikkingen zijn verzonden 
op 20 augustus 2018.

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

Wet milieubeheer 

algemene maatregel van 
bestuur
De volgende melding als bedoeld 
in artikel 8.40 van de Wet milieu-
beheer (melding Activiteitenbe-

sluit) is ingekomen:
- I.C.J.A. van de Camp heeft een 

melding Activiteitenbesluit in-
gediend voor het veranderen 
van een automaterialengroot-
handel op het adres Bossche-
baan 78, 5384 VZ Heesch.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
- Boogstraat 6
 Plaatsen zonnepanelen
 Datum ontvangst: 13-08-2018
Procedure 6 is van toepassing.

besluiten 
De volgende omgevingsvergun-

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. 

beWoners 
ontvangen een 

brIef met InformatIe

Plastic verpakkingen, 
blik en drankkartons 

in dezelfde zak
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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 zienswijze 
indienen 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

ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heesch
- Beemdstraat ong.
 Oprichten 4 twee-onder-een- 

kapwoningen en 1 vrijstaande 
woning

 Verzenddatum: 13-08-2018
- Venhofstraat 9
 Bouwen mestbakken en veran-

deren milieu
 Verzenddatum: 13-08-2018
- Witte Molenweg 25
 Aanbouwen voorgevel en con-

structieve wijzigingen in wo-
ning

 Verzenddatum: 15-08-2018
Heeswijk-Dinther
- Duyfhuys 6
 Oprichten woning
 Verzenddatum: 10-08-2018
- Het Schoor 7

 Uitbreiden woonhuis
 Verzenddatum: 17-08-2018
- Justitieweg 2
 Huisvesten arbeidsmigranten 

(handelen in strijd regels RO)
 Verzenddatum: 16-08-2018
Nistelrode
- Loosbroekseweg 76b
 Oprichten bijgebouw
 Verzenddatum: 14-08-2018
Vorstenbosch
- Kapelstraat 24
 Bouwen woonhuis met bijge-

bouw
 Verzenddatum: 21-08-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Omdat 
deze besluiten leiden tot een 
onomkeerbare situatie, treden ze 
zes weken na verzending van het 

besluit in werking. 
Vorstenbosch
- Rietdijk 17a   
 Kandelaberen 4 linden 
 (groeimogelijkheden)
 Verzenddatum: 13-08-2018
Nistelrode
- Laar, Weijen
 Kappen 27 linden (herinrich-

ting openbare ruimte)
 Verzenddatum: 15-08-2018
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.

Ontwerpbesluiten 
Het college van burgemeester 
en wethouders wil toestemming 
verlenen voor:
Heesch
- Venhofstraat 9
 Bouwen mestbakken en veran-

deren milieu
 Verzenddatum: 13-08-2018
Nistelrode
- Kantje 37
 Wijzigen bouw, revisie milieu 

en handelingen met gevolgen 
beschermde natuurgebieden

 Verzenddatum: 14-08-2018
Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing.

Besluiten 
Onderstaande omgevingsver-
gunningen zijn ingetrokken. 
Deze besluiten treden daags na 
verzending van het besluit in 
werking
Nistelrode
- Loosbroekseweg 50
 Intrekken omgevingsvergun-

ning voor het houden van die-
ren

 Verzenddatum: 14-08-2018
Heesch
- Kruishoekstraat 29b
 Bouwen woning en verbou-

wen bedrijfsruimte 
 Verzenddatum: 15-08-2018
Heeswijk-Dinther
- Laverdonk 5a
 Herbouwen woonhuis 
 Verzenddatum: 17-08-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

WWW.BERNHEZE.ORG

Bos Bloemen 
t.w.v. € 15,-

1. Wie behaalde de 8e plaats op het EK Voltige

2. Welk festijn vindt zaterdag 25 augustus plaats op ‘t Dorp Heesch

3. Wat is de voornaam van de winnaar van het Jumbo levensmiddelenpakket?

4. Op welke dag is Maashorst Op díe Fiets?

5. Wie hebben een bed en breakfast nodig?

6. Wat is het thema van de fotowedstrijd? 

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 27 augustus 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en 
wie weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Miranda’s Bloemen Salon.

puzzel mee & win!

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) 

Winnaar vorige week: 
Patrick Koenen
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Box-3-heffing 2017 aange-
wezen als massaal bezwaar
De box-3-heffing in de definitieve aanslag ib 2017 is aangewezen als massaal 
bezwaar. Desondanks zult u toch individueel bezwaar moeten maken tegen de 
box-3-heffing in de aanslag ib 2017. vanaf 1 januari 2017 is de wet gewijzigd 
en worden de forfaitaire rendementen op een andere wijze bepaald. De uitkom-
sten van de massaalbezwaarprocedures over de belastingjaren tot en met 2016, 
kunnen daarom niet beslissend zijn voor de bezwaren tegen de aanslagen over 
belastingjaren vanaf 2017. Daarom is voor de aanslagen ib 2017 een nieuwe 
aanwijzing nodig. 

Tijdig ingediende bezwaarschriften
Dit zijn bezwaarschriften waarop ten tijde van het aanwijzingsbesluit (7 juli 2018) nog geen uitspraak is 
gedaan en die tijdig (dit wil zeggen binnen 6 weken na het opleggen van de definitieve aanslag 2017) 
worden ingediend tot en met de dag voorafgaande aan de dag waarop de collectieve uitspraak wordt 
gedaan. Daarbij geldt dat bezwaarschriften die zijn ingediend voor 15 juli en zijn gericht tegen de box-3-
heffing in de definitieve aanslag IB 2017, als tijdig ingediend worden aangemerkt.

Voor meer informatie: www.faara.nl

voor een persoonlijk advies op maaT

Anita Fransen

Fransen ACCOUNTANCY 
& ADVIES

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

Kerkveld 69 - 5388 RH Nistelrode
0412 474 015

info@faara.nl - www.faara.nl

Dat zou D66 ook graag zien in 
de politiek. Er werd de afgelopen 
periode niet officieel vergaderd. 
Maar via de krant hoor je wel 
eens wat natuurlijk. 

Een opvallend bericht de afge-
lopen periode in Bernheze is het 
feit dat het college tijdens het re-
ces heeft besloten om te stoppen 
met de regionale ICT-samenwer-
king, ook wel genoemd BLOU. 
De gemeenteraad is bij deze be-

slissing dus niet actief betrokken 
geweest.
En dat betreurt D66, temeer daar 
het een belangrijk project betreft 
waarover de afgelopen maan-
den door verschillende partijen 
vragen zijn gesteld. Juist bij be-
langrijke projecten dient de raad 
betrokken te zijn en niet slechts 
via de krant te vernemen dat het 
college grote, definitieve stap-
pen zet. Met en door de gekozen 
volksvertegenwoordiging had 

hier beter eerst over gediscussi-
eerd kunnen worden.

D66 sluit zich dus van harte aan 
bij de vraag om over dit onder-
werp en de gang van zaken 
hieromtrent zo snel mogelijk na 
de vakantie een serieus debat te 
voeren.

Ook de raad kan een frisse start 
maken, meer samenwerken voor 
een sterker Bernheze!

einde van de zomervakantie, 
tijd voor een frisse start

Terwijl Maarten van der Weijden als een ware held geld ophaalt voor kWF 
kankerbestrijding en de Elfstedentocht zwemmend aflegt, komt er hier in het 
zuiden een eind aan de zomervakantie. Het voetbalseizoen is al begonnen, de 
kindervakantieweken waren met dit prachtige weer wederom een succes en 
naast een gezellige afsluiting van een zonovergoten vakantie, ook het teken 
van een frisse start. 

Annemieke Boellaard, fractievoorzitter D66 Bernheze

Nieuwe aanwijzing nodig aanslagen IB 2017

Annemieke: ‘Ook de raad kan een frisse start maken, 
meer samenwerken voor een sterker Bernheze’

DE MOOiSTE SMOESjES
Oplichters zijn er in alle soor-
ten en maten: van vriendelijk 
ogend tot vertrouwenwekkend, 
van man tot vrouw en van jong 
tot oud. Kortom: u kunt ze niet 
vooraf herkennen. Ze kunnen 
bij u aanbellen en zich voor-
stellen als medewerkers van de 
thuiszorg of energiebedrijf of 
als nieuwe buur. Ze kunnen u 
om hulp vragen, bijvoorbeeld 
geld voor benzine of een taxi, 
maar het kan ook zijn dat ze u 
iets willen aanbieden. Over deze 
smoesjes hebben ze goed nage-
dacht en daarom klinken ze ook 
vaak geloofwaardig. 

Laat u echter niet foppen, want 
ze willen maar één ding en dat 
is bij u binnenkomen. Eenmaal 
binnen zorgt de dader - soms 
zijn het er meer - dat u wordt af-
geleid en wanneer hij of zij weer 
weg is, ontdekt u dat uw bank-
pas, geld of sieraden verdwenen 
zijn. 

WaT kUNT U HET bESTE DOEN
- Kijk voor u uw deur open doet 

eerst wie heeft aangebeld. 
Kent u de persoon niet en ver-
trouwt u het niet? Vraag dan 
eerst wie het is en wat hij of 
zij komt doen. Vertrouwt u het 
nog niet? Bel dan 112.

- Zorg dat u de deur op een kier 
kunt zetten met een kierstand-
houder. Of laat een deurspion 
in deur zetten. Zo kunt u zien 
wie er voor de deur staat zon-
der uw deur open te doen.

- Vraag altijd naar legitimatie-

bewijs. Ook als iemand zegt 
van de gemeente, een bedrijf 
of instelling te zijn. Heeft ie-
mand geen legitimatiebewijs 
bij zich, maak dan een nieu-
we afspraak. Vertrouwt u het 
niet? Bel dan 112.

- Laat nooit mensen uw huis 
binnen. Om aan buit te ko-
men maken sommige dieven 
gebruik van geweld. Raak dan 
niet in paniek. Blijf altijd rustig 
en probeer met praten de man 
of vrouw naar buiten te krij-
gen. Kijk goed naar de man of 
vrouw en probeer te onthou-
den hoe hij of zij er uit ziet Zijn 
ze de deur uit, kijk door het 
raam waar ze heen lopen. Bel 
direct 112 en vertel uw ver-
haal.

- Loop nooit met iemand mee 
naar buiten. Vaak komen die-
ven met z’n tweeën. De ene 
persoon maakt een praatje 
met u, terwijl de andere uw 
huis binnensluipt om uw spul-
len te stelen.

- Doe uw achterdeur op slot als 
u alleen thuis bent. Soms komt 
iemand via de achterdeur uw 
huis binnen om uw spullen te 
stelen. 

Heeft u vragen, bel dan gerust 
de politie en vraag naar uw wijk-
agent, telefoonnummer 
0900-8844.

BERNHEZE - Helaas zijn het vaak ouderen die slachtoffer worden 
van babbeltrucs. De politie en de gemeente bernheze maken zich 
daar zorgen over. Oplichters en dieven proberen u van alles op de 
mouw spelden met maar één doel: bij u binnenkomen en u iets 
afhandig maken. Het kan zijn dat u voelt dat er iets niet in de haak 
is, maar het onbeleefd vindt om zo iemand niet te woord te staan of 
binnen te laten. Toch... laat nooit onbekenden binnen, hoe onaardig 
u dit van uzelf ook vindt. 

Column
De wijkagenten van Bernheze

KijK uit voor mensen
die met een smoesje
binnen willen Komen

zondag 26 augustus 2018

sTarT TUssen 9.00 en 11.00 UUr www.MaashorsT-evenTs.nl
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inForMaTie voor de kernen

Afgelopen juni hebben we 
een zeer prettig onderhoud 
gehad met Ton Dietvorst, 
energieadviseur. We ver-
telden welke duurzame 
maatregelen we genomen 
hadden. Maar ook wat we 
op korte termijn wilden 
verduurzamen en wat de 
ambities over tien jaar zijn.

Ons huis is in 1977/1978 in eigen 
beheer gebouwd. De originele 
nog op het tekenbord getekende 
tekeningen van architect Marius 
de Bie uit 1977, kwamen op tafel 
om Ton een idee te geven van de 
bouw en indeling van ons huis.

Beneden hebben we een be-
tonvloer die direct op het zand 
ligt. Hierop ligt een vrij nieuwe 
massief eikenhouten parketvloer 
vastgelijmd. Het uitbreken van 
deze prachtige vloer is geen op-
tie, dat vinden we echt zonde.

De spouw van de buitenmuren 
is in 1979 gevuld met ureum for-
maldehyde, UF-schuim. Op de 
vraag of deze isolatie inmiddels 
niet allemaal onderin gezakt is 
antwoordde Ton dat dit spul 
wel vijftig jaar kan blijven zitten. 

Maar je kunt het ook vervangen 
door moderner materiaal. Ton 
stelde voor om langs de bene-
denverdieping aan de buitenzij-
de een extra isolatieschil aan te 
brengen die bedekt kan worden 
met hout. Aanvragen voor offer-

tes om het oude schuim  te ver-
vangen zijn inmiddels de deur 
uit. Daarna kan dan alsnog een 
isolatieschil aangebracht wor-
den, die dan minder dik hoeft te 
zijn.

Bij het bouwen in 1978 hebben 
we geïsoleerde dakplaten toe-
gepast. De ruimtes op de zolder 
heb ik gedeeltelijk van binnenuit 
voorzien van minerale wol. De 
kap loopt echter door tot boven 
de slaapkamers waar de binnen-
zijde afgetimmerd is met plan-
ken. Volgens Ton is het mogelijk 
om zonder te slopen van buiten-
af te isoleren door er isolatiewol 
in te laten spuiten.

In 1978 hebben we op de bene-
denverdieping het zogenaam-

de Thermopane geplaatst. In 
2010 is al het enkel glas op de 
bovenverdieping en zolder ver-
vangen door dubbel glas. Het 
plan ligt er al langer om het oude 
Thermopane te vervangen door 
HR++ of HR+++, maar gaat nu 
definitief door. Tegelijk gaan we 
draaiende delen vervangen en 
voorzien van verbeterd beslag. 
Twee vliegen in één klap!

Volgens Ton ligt ons elektrici-
teitsgebruik onder het gemid-
delde. Alle apparaten zijn mini-
maal A++ en we hebben alleen 
nog LED verlichting. Verder zijn 
we gewoon zuinig met energie. 
Zonnepanelen op de westkant 

geven niet het optimale rende-
ment. Daarom nemen we deel 
aan het Postcoderoosproject met 
een aantal zonnepanelen op de 
Waaistap in Heeswijk-Dinther.

Energieweverij
Kom naar de inspiratiebijeen-
komst van de Energieweverij op 
10 oktober. Op deze avond kun je 
je opgeven voor een energiead-
vies op maat voor jouw woning. 

Mensen in Bernheze die al zo’n 
advies hebben gehad vertellen 
dan hoe zij dat hebben ervaren. 
Je kunt daarover met hen in ge-
sprek gaan.
De Energieweverij is op 10 okto-
ber in CC De Wis in Loosbroek 
en begint om 17.30 uur met 
broodjes en soep, waarna om 
18.00 uur de bijeenkomst van 
start gaat. Noteer het alvast in je 
agenda!

Verduurzaming van ons 
zeventiger-jaren huis
Henk, energieambassadeur van Bernheze

Elektriciteitsgebruik onder 
het gemiddelde

Henk en Willemien Foto: Jan Gabriêls

openingstijden: 

maandag t/m vrijdag:
8.00 - 16.30 uur

pauze maandag t/m vrijdag: 
12.30 - 13.00 uur

zaterdag: 8.30 - 13.30 uur

lekstraat 18 oss |  0412-764467
www.oudijzerbrengen.nl

HEEEY
JIJ DAAR!
VANAF 13 JAAR

Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of

bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi. 

We zijn op zoek naar bezorgers 
voor DeMooiBernhezeKrant in Heesch, 
Nistelrode en Heeswijk-Dinther.
Heesch - per direct – ongeveer 265 kranten
Acacialaan, Wilgenlaan, Lindenlaan, Beukenlaan, Osseweg, Nistelrodeseweg,
Goorstraat, Hoefstraat, Langven, Kampstraat, Bosstraat, Kortven, Graafsebaan
en Bleekloop.

Heesch – per direct – ongeveer 200 kranten 
Meursstraat, Maasstraat, Binnenpas, Beellandstraat, Pasgraaf, Buitenpas, Stelderhof, 
Muldershof, Louisehof, Geerhof, Stokkenhof, Serg. Thompsonstraat en Langenhof 

Heesch – per direct – ongeveer 270 kranten
Liniushof, gedeelte ’t Dorp, Boonakker, Catharinahoeve, Heufke, De Hoge
Wal, Mgr. Van den Hurklaan, De la Sallestraat, Kerkweg, Amelseind, Vlasakker
en Graanakker.

Heeswijk-Dinther – per direct – ongeveer 265 kranten
Meerstraat, Abdijstraat, Pastoor Maasstraat, Zijlstraat, Abt. Moorstraat, Ridder
Robberstraat, Zuster JMJ straat, Teerlingstraat, Pater van den Elzenstraat en
Lariestraat.

Nistelrode – per september – ongeveer 155 kranten
Gedeelte Delst, Oud Menzel, Udenseweg, Achterstraat, Brandsestraat, Achter de Berg, 
Molenhoeve, Maxen, Piet Geersdijk.

Extra
zak-

centje!

  

‘VERDUURZAMING VAN JE WONING, HOE PAK JE DAT AAN?’
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Tekst?

NEERSLAG VERGT ONDERHOUD Zie oplossing pagina 26

TE KOOP

NIEUWE DESSO-
TAPIJTTEGELS 
In allerlei kleuren/soorten. 
Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf 
€ 2,- per m2. Duinweg 17, 
Schijndel, 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

BOEK ‘DE ZON ACHTERNA, 
15 JAAR LA COLLINE’ 
is verkrijgbaar bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 Nistelrode. Geopend: 
maandag t/m donderdag 
9.00 tot 17.00 uur en 
vrijdag 9.00 tot 13.00 uur. 
Een verzameling verhalen, 
anekdotes, foto’s, recepten 
en vertellingen van 17 jaar 
Frankrijk. Het boek kost € 15,-.

AANGEBODEN

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

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

PROBLEMEN MET UW HOND?
Verlatingsangst, probleem in 
huis, et cetera? 
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a 
Heeswijk-Dinther.

UW LEVENSVERHAAL/
GEBEURTENIS/REIS OP 
PAPIER? 
Levensverhalen, verhalen over 
ingrijpende zaken en afsluiten 
periode, evt. met foto’s: 
Martha Daams: 
marthadaams@gmail.com. 
Ook (web)teksten bedrijven.

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

GEVRAAGD

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

LEGE CARTRIDGES 
Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in Nistelrode en 
steun hiermee het goede doel 
Hulphond Nederland.

OUDE/KAPOTTE 
COMPUTERS EN LAPTOPS
Bel Wim van Nistelrooij uit 
Heesch, 06-12464848.
Hij probeert deze nog te maken 
en er samen met ONS Welzijn 
een goede plek voor te vinden.

OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES 
Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in Nistelrode, of 
Bunderstraat 1 in Heesch en 
steun hiermee het goede doel 
Stichting Opkikker.

HUISHOUDELIJK HULP
2 x 4 uur per week in Nistelrode. 
Bel 06-53151898 na 20.00 uur. 

TE HUUR

OPSLAGUNIT.EU 
Te huur opslagunits in Nistelrode.
Afmeting unit 24/40 m2 of 
48 m2 geïsoleerd en verwarmd, 
eigen toegang door batch. 
Voor meer informatie 
06-46111667 of 
www.opslagunit.eu.

MOOIBERNHEZERTJES

WILT U EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

wieis deze Bernhezenaar?

Stuur uw 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.

OOGcontact

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

le
n

Oplossing
vorige week:

Ries Windmuller
uit Heesch

Winnaar:
John van Santvoort
kan de staatsloten 

ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

20-8-2018 woordzoekermaken.nl

http://woordzoekermaken.nl/print.php?t=Vogels&w=12&h=12&p=I,R,K,K,X,B,E,P,R,X,W,J,R,E,S,U,G,R,U,N,I,G,K,Z,E,V,F,I,M,Q,C,S,E,L,N,A,P,E,… 1/1

Vogels
Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

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

BAARDMAN BARMSIJS BOOMKLEVER
BOOMPIEPER DODAARS FITIS
GOUDVINK KWARTEL RIETZANGER
ZANGLIJSTER

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zoek: BAARDMAN, BARMSIJS, BOOMKLEVER, BOOMPIEPER, 
DODAARS, FITIS, GOUDVINK,KWARTEL, RIETZANGER, ZANGLIJSTER

WOORDZOEKER: 

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

‘Alles wordt goed geregeld,
zodat je weer verder kunt’

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

24-uurs Solexrace Heeswijk-Dinther 

24 - 25 - 26 augustus 2018
Nog méér beleving, entertainment 
en spektakel dan voorheen

www.24uurssolexrace.nl
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’t Dorp 13 5384 MA Heesch • 0412 45 56 67 • info@trajectheesch.nl • www.trajectheesch.nl

Vanuit onze visie dat bouwen een integraal proces is, geven wij het hele bouwproces inhoud. 
Wij ontwerpen gebouwen, regelen bestemmingswijzigingen, vragen omgevingsvergunningen aan 
en ondersteunen en adviseren onze opdrachtgevers bij alle vraagstukken die voor en tijdens het 

bouwproces aan de orde zijn. Voor zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers regelt 
‘traject alles tot achter de komma.

Wij hebben zoveel projecten, plannen en ideeën dat we dringend behoefte hebben aan een 

Bouwkundig tekenaar (40 uur per week)
Jouw taak
Jij mag het tekenwerk verzorgen uit alle fasen van een project. Op dit moment werken wij met 
AutoCAD, maar als jij ervaring hebt met andere (3D) tekenprogramma’s, dan maken we graag 
gebruik van die ervaring om te bepalen welk tekenprogramma ons het beste past. Je weet als geen 
ander dat het heel belangrijk is om nauwkeurig te werken, ook onder tijdsdruk. Over het algemeen 
kun je je eigen tijd indelen, omdat jij inzicht hebt in het bouwproces en dus zelf prioriteiten kunt 
stellen. Vanzelfsprekend werk je nauw samen met de projectverantwoordelijke architect en bouw-
manager.

Jouw kwaliteiten
Onze nieuwe collega moet een relevante MBO/HBO-opleiding hebben afgerond. Werkervaring is 
voor deze functie wel echt een pre, maar uiteindelijk zullen jouw vaardigheden en persoonlijkheid 
doorslaggevend zijn. Voor ons is het heel belangrijk dat je binnen ons team past. Wij zijn er name-
lijk van overtuigd dat in samenwerking de grootste winst zit om iets moois te bouwen!

Ons aanbod
Wij bieden jou een fi jne en informele werksfeer, waarin wij jou graag de ruimte geven om jezelf te 
ontwikkelen en mee te groeien met onze organisatie. Het salaris afhankelijk van jouw opleiding en 
ervaring. 

Ben je enthousiast? Dan willen wij jou graag leren kennen. Jouw sollicitatie met cv kun je mailen 
naar  info@trajectheesch.nl, ter attentie van Jan van den Braak. 

ontwerpt & bouwt

ontwerpt & bouwt

mooi en aan ‘t werk
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bernheze Bouwt

www.hansvandervelden 
aannemersbedrijf.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

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

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

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

• Kozijnen   Deuren   Ramen

Vervenne bv sinds 1968 gevestigd in Nistelrode. 
Bij ons kunt u terecht voor onderhoud en aanleg van cv en sanitaire installaties. 

Ook verkoop van losse onderdelen cv en cv  ketels, sanitair, leidingen en 
aansluitmaterialen. En natuurlijk kunt u bij ons terecht voor advies.

Openingstijden:
Maandag 8.00 tot 17.45 uur
Dinsdag 8.00 tot 17.00 uur
Woensdag, donderdag en vrijdag
van 8.00 tot 17.45 uur
Zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur

Intergas cv ketel
Hre 28-24 cw4 

super
Actie

Weijen 71 - 5388 HM Nistelrode
0412-611237 
vervennebv@outlook.com

€ 850,00
op=op

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Vernieuwde

showroom!

Nieuwe Erven 21 • Heesch • 06-53208815

0413-229711 - info@vanpinxteren.nl

M. van Pinxteren V.O.F.
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie

www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

Kunststof kozijnen

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!

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

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 showroomKies voor duurzame energie 
www.vanbakeleco.nl

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Haal de
zon in
 huis
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

Column
onno

Uw initiatief 
past niet in het 
bestemmings-
plan?
Een bestemmingsplan bepaalt hoe 
gronden en gebouwen gebruikt mogen 
worden. Een bestemminmgsplan 
bepaalt dus wat er met de ruimte 
mag gebeuren, waar welke functies 
mogen komen en wat er gebouwd 
mag worden. Een eenmaal vastgesteld 
bestemmingsplan geldt best voor een 
lange tijd; in beginsel voor tien jaar. Het 

zou dus zomaar kunnen, dat er in die periode ander gebruik gewenst 
is, dan het bestemmingsplan toelaat. Dit is niet ondenkbaar. 

Als uw (bouw)plan of het door u gewenste gebruik niet past 
binnen de regels van het bestemmingsplan, heeft de gemeente de 
mogelijkheid om van dat bestemmingsplan af te wijken of om zelfs 
een bestemmingsplan aan te passen. Ik merk hierbij nadrukkelijk op, 
dat het een bevoegdheid is van de gemeente en zeker geen plicht!! Er 
zal altijd een afweging gemaakt moeten worden tussen uw belang en 
het algemeen belang. Ook is de gemeente gehouden aan het beleid 
van hogere overheden. 

Er zijn diverse mogelijkheden om van een bestemmingsplan af 
te wijken. De eerste stap in dit proces is het indienen van een 
zogenaamd principeverzoek bij de gemeente. In dit principeverzoek 
beschrijft u uw plannen. Op basis hiervan kan de gemeente bekijken 
of ze überhaupt aan uw wensen mee zou willen/kunnen werken. 

Wat zijn de mogelijkheden?
Allereerst kan het zo zijn dat in het bestemmingsplan zelf is geregeld 
dat er van het bestemmingsplan kan worden afgeweken. We noemen 
dit de binnenplanse afwijkingsbevoegdheid. 

Als het bestemmingsplan zelf geen regeling kent om af te wijken, 
bestaat de mogelijkheid om een omgevingsvergunning voor afwijken 
van het bestemmingsplan aan te vragen. Het gaat hierbij dan om 
afwijkingen die ruimtelijk gezien een groter effect hebben op de 
omgeving. De omgevingsvergunning die hiervoor aangevraagd wordt, 
moet zijn voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. 

In deze onderbouwing geeft u aan wat de invloed van uw plannen/
het project is op diverse aspecten (zoals milieu, de omgeving, verkeer 
en parkeren). Ook moet het initiatief getoetst worden aan het beleid 
van hogere overheden, zoals de provincie. Aangetoond moet in ieder 
geval worden dat de aangevraagde activiteit niet in strijd is met een 
goede ruimtelijke ordening. 

Naast deze afwijkingsmogelijkheden bestaat voor de gemeente ook 
nog de mogelijkheid om niet af te wijken van een bestemmingsplan, 
maar om het bestemmingsplan aan te passen voor uw concrete 
(bouw)plan. We noemen dit een herziening van het bestemmingsplan. 
Omdat deze herziening dan betrekking heeft op een afzonderlijk 
perceel wordt zo’n herziening ook wel ‘postzegelplan’ genoemd. Zo’n 
postzegelplan moet dan wel aan een heel aantal eisen voldoen en 
bestaat uit een aantal onderdelen. 

U ziet: er zijn diverse mogelijkheden om uw plannen te realiseren.
Laat u goed adviseren!

onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl
06-2909 9005

onno truschel is 
zelfstandig adviseur op het 
gebied van ruimtelijke 
ordening en eigenaar van 
RO Connect in Heesch.

DE GEMEENTE HEEFT DE MOGELIJKHEID 
OM VAN EEN BESTEMMINGSPLAN

AF TE WIJKEN

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

Kruishoekstraat 19 Heesch  T 0412 633 069  www.vandersangengaragedeuren.nl

showroom open 
op zaterdag 

10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE 

NORM
OOK VOOR REPARATIES!
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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!

Al AAn gedAcht...

dat het ook mogelijk is om uw 
werkblad te verdiepen? Men denkt 
vaak dat alleen bij kookeilanden 
een dieper werkblad kan worden 
toegepast, maar hoe fijn is het om 
wat extra ruimte te hebben achter 
uw kookplaat of kraan? Het lijkt een 
klein detail, maar u zult er dagelijks 
gemak van ondervinden.

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

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

Trend
Tegenwoordig verlangen we 
van onszelf dat we alle ballen 
in de lucht kunnen houden, dat 
perfecte plaatje moet in stand 
worden gehouden. Eindelijk is 
er een tegenreactie in opmars: 
imperfectie is dé nieuwe trend. 

Dit gaan we terug zien in ruwe 
materialen zoals vintage hout, 
grof beton en marmer met veel 
aders.

Uw droom is onze ambitie

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

bernheze Bouwt
CPo bouwplannen voor 
50plussers

De Zwarte Molen Nistelrode
Met het bouwrijp maken van dit 
project wordt dit najaar door de 
gemeente begonnen, zodat met 
de nieuwbouw van 15 patiowo-
ningen voor 50plussers aan de 
Wiekslag/Eeuwsel in het 4e 
kwartaal dit jaar kan worden ge-
start. Er wordt gezocht naar be-
langstellenden voor aanvulling 
van de wachtlijst, voor het geval 
zich een deelnemer terug trekt.

Mgr. v.d. Hurklaan en 
cPO Hoefstraat Heesch
Een inloopbijeenkomst voor het 
ontwerp bestemmingsplan van 
beide CPO bouwplannen staat 
gepland voor 29 augustus op 
het gemeentehuis. Daarbij zal 
de verkavelingsplattegrond en 
3D beeldimpressie van de vier, 
op beide locaties, te bouwen pa-
tiowoningen worden getoond. 
Volgens de actuele planning 
wordt in het 2e kwartaal 2019 
met de bouw begonnen.

Voor het CPO bouwplan Hoef-
straat Heesch heeft zich kortge-
leden een deelnemer terug ge-
trokken. In deze fase is het nog 
mogelijk zelf de woningindeling 
te bepalen; de kavelindeling 
en -afmetingen liggen al vast. 

50Plussers die geïnteresseerd 
zijn kunnen kunt zich hiervoor 
aanmelden.
Namens de CPO-initiatiefgroep, 
Henk Verschuur 
E-mail: henvers@gmail.com
Mobiel: 06-120975550.

HEESCH/NISTELRODE - in de kernen Heesch 2 en Nistelrode 1 zijn cPO bouwplannen voor 50plus 
patiowoningen in voorbereiding. voor geïnteresseerden is de actuele stand van zaken op een rij gezet.
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“We gaan naast een springkussenfestijn 
en een kleurplaatwedstrijd ook een mo-
gelijkheid tot schminken aanbieden”, 
zegt de nieuwe centrummanager Henk 
Brocx. “Om vervelende wachtrijen te 
voorkomen kunnen kinderen zich van te-
voren opgeven voor een bepaald tijdstip 
tussen 14.00 en 16.15 uur.”

Centrummanagement Heesch organiseert 
het feest in het kader van haar doelstel-
ling het centrumgebied aantrekkelijk te 
maken voor bezoekers. Het centrumge-
bied, grotendeels bestaande uit ’t Dorp, 

heeft het laatste half jaar geleden onder 
de reconstructie-werkzaamheden van 
stoepen en wegen. Momenteel wordt de 
hand gelegd aan het laatste stuk van de 
aansluiting op de rotonde richting Oss en 
Nistelrode.
“Nog even doorbijten voor de onderne-
mers aan ’t Dorp, maar daarna hebben 
we ook wat”, is het motto in Heesch. 

Medio september is het grootste leed ge-
leden en is het centrumgebied met mooie 
gratis parkeerplaatsen klaar om bezoe-
kers te kunnen ontvangen.

aanmelden voor schminken 
bij het springkussenfestijn

HEESCH - kinderen kunnen zich vanaf woensdag 22 augustus opgeven voor gratis 
schminken bij het springkussenfestijn dat plaatsvindt op zaterdagmiddag 25 augus-
tus. De opgave is bij kinderkledingwinkel 53-84, Schoonstraat 2.

Het tweede boek van Wim Lips  
‘De helende kracht van de natuur’ is in 
samenwerking met verschillende vakge-
noten tot stand gekomen. 

Vanuit diverse invalshoeken is gekeken 
naar de invloed van de natuur op de 
mens:

- Hoe komt het dat de moderne mens zó 
ver afgedwaald is van de natuur, hoe 
heeft zich dat ontwikkeld?

- Hoe reageert ons lichaam op de aan-
wezigheid van natuur en natuurlijke 
elementen?

- Welke techniek is gebruikt om dit aan 
te tonen? Hoe hebben we dit kunnen 
meten?

- 14 Patronen in de natuur die van in-
vloed zijn op de mens. Biofilie: onze 
aangeboren verbinding met de natuur.

- Hoe kan de natuur onze balans herstel-
len en hoe kunnen we dat toepassen in 
ons dagelijkse leven?

- Waarom is biodiversiteit zo belangrijk?

Op deze en nog veel meer vragen geeft 
dit boek antwoord.

Tijdens de boekpresentatie zullen we de 
deskundigen die aan dit boek hebben 
meegewerkt, laten vertellen over hun 
specialisme en passie.

Hierna zal Wim Lips het eerste exemplaar 
aanbieden en willen we samen met jou 
het glas heffen op het nieuwe boek.
Onder het genot van een hapje en een 
drankje is er gelegenheid tot persoonlij-
ke ontmoetingen en kun je eventueel het 
boek laten signeren.

Wil je hierbij aanwezig zijn? 
Meld je dan aan via 
info@feelgoodgarden.nl of 0412-612713.

Mede mogelijk gemaakt door:

boekpresentatie wim lips:
‘De helende kracht van de natuur’
Dinsdag 28 augustus om 16.00 uur

Wim Lips

deskundigen 
vertellen over hun 

specialisme en passie
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PARKEREN
De leden van het burgerpanel zijn onlangs bevraagd over parkeren in hun dorp. 
308 Mensen vulden deze vragenlijst in. Sommige antwoorden vertonen opvallende ver-
schillen per kern. Waar dat het geval is, lichten we dat hieronder ook toe. 

AUTOBEZIT
Ongeveer de helft van de respondenten in Bernheze beschikt over één auto, de andere 
helft heeft meerdere auto’s. Slechts een heel klein gedeelte heeft geen auto. In Loosbroek 
en Vorstenbosch hebben meer mensen (tweederde van de respondenten) meerdere au-
to’s, in Heeswijk-Dinther juist minder (een derde).

PARKEERMOGELIJKHEDEN BIJ HUIS
De meeste respondenten beschikken over een eigen oprit (79%), daarnaast geeft 29% 
aan dat er vlakbij de woning geparkeerd kan worden en 5% hoeft niet ver weg om te 
parkeren. Hoewel niemand dus echt ver weg moet parkeren, signaleren mensen in hun 
toelichting toch problemen: het wordt steeds drukker in de straat, dus parkeren voor 
visite blijkt soms lastig, evenementen leveren soms problemen op en er is overlast van 
vandalisme en ‘plakspul’ van bomen. 

PARKEERPLEK IN CENTRUM
Tweederde van de respondenten (67%) vindt in minder dan vijf minuten een parkeerplek 
in het centrum, 10% doet daar tussen de vijf en tien minuten over. De meeste mensen 

lijken daarover tevreden, twee mensen zien wel knelpunten: “Alleen op de Misse is er 
overdag nagenoeg altijd een probleem”, “Het wordt steeds drukker in het centrum, er 
komen functies bij, maar geen parkeerplekken”. Van de respondenten zegt ruim een 
vijfde (21%) nooit met de auto naar het centrum te gaan, “Behalve voor de grote bood-
schappen die vervoerd moeten worden”. 

PARKEERDRUKTE IN HET CENTRUM
Van de respondenten vindt 44% de parkeerdrukte in het centrum hoog of zeer hoog, 
39% vindt deze niet hoog en niet laag en 13% vindt de drukte laag of zeer laag. Zowel 
in Heesch als in Nistelrode wordt meer parkeerdrukte ervaren. Respondenten noemen 
problemen bij supermarkten (“boodschappen doen bij supermarkten gebeurt meestal 
met de auto”), op en rond de Misse (vooral bij evenementen) en rond Van Tilburg. Een 
respondent noemt overlast bij een school in de Schoonstraat. Ook respondenten die de 
drukte ‘niet hoog en niet laag’ noemen lichten toe dat dit bij evenementen en winkels 
wel zo is en “afhankelijk van het tijdstip”. Oorzaak is volgens iemand ook gemakzucht: 
“Mensen willen geen stap verder lopen dan nodig.” In Vorstenbosch (68%) en Loos-
broek (53%) vindt men de parkeerdruk (zeer) laag.

Op zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur ervaart 54% van de respondenten de meeste 
parkeerdrukte, 31% op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Ook hier wordt afslui-
ting van de Misse voor evenementen vaak genoemd, naast koop- en open zondagen. 
In Loosbroek ervaart 52% van de respondenten een hoge parkeerdruk op zaterdag na 
17.00 uur.

Eens in de zoveel weken kun je via het burgerpanel van Bernheze je mening geven over thema’s die specifiek voor onze gemeente of in het algemeen belangrijk zijn. Inwonerspanel 
TipMooiBernheze is een samenwerking van DeMooiBernhezeKrant en onderzoeksbureau Toponderzoek.

1.1 Op hoeveel meter van jouw huis kun je de auto(‘s), 

Resultaten Bernhezer Burgerpanel:
Parkeren in Bernheze  

meter van jouw huis kun je de auto(‘s), gemiddeld genomen, parkeren?" is 

 

 

 
 

 

1.1 Op hoeveel meter van jouw huis kun je de auto(‘s), 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Oorzaak is volgens iemand ook gemakzucht: 
‘Mensen willen geen stap verder lopen dan nodig’

Meld je nu aan voor het burgerpanel
• Anoniem • Gratis • In 3 minuten

www.tipmooibernheze.nl
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winnaar puzzel jumbo wiegmans
€ 100,- aaN LEvENSMiDDELEN

winnaars 
weekendkaarten
24 uurs solexrace
De winnaars van de 2 x 2 weekendkaarten zijn: 
Ferry van Uden en Paul jacobs.
Zij hebben hier intussen bericht van ontvangen.

Anke en Frans Foto: Marcel van der Steen

Wil jij ook je mening geven en meepraten over belangrijke onderwerpen die in bernheze spelen? Meld je dan nu aan voor ons burgerpanel via www.tipmooibernheze.nl. 
alles is anoniem en het invullen van de vragenlijsten kost maar een paar minuten!

blaUwe zone en boeTes
Bijna tweederde van de respondenten (63%) vindt een blauwe zone, waar een par-
keerschijf gehanteerd moet worden, een (zeer) goed systeem, maar er zijn wel enkele 
kanttekeningen: “onduidelijk wanneer dit geldt, er staan geen bordjes met tijdvensters” 
en “mag van mij wel uitgebreid worden, mits elk aanwonend huishouden een ontheffing 
krijgt”. Degenen die ‘neutraal’ hebben geantwoord (10%), zien voor- en nadelen: “Fijn, 
dat het gratis is” en “het voelt wel weer een beetje ‘onvrijer/minder welkom”. 

Degenen die dit een (zeer) slecht systeem vinden (12 á 13%), noemen vooral de hoge 
boetes: “De boete voor het vergeten van de parkeerkaart is belachelijk hoog.”

Het merendeel (83%) van de respondenten heeft gelukkig nog nooit een boete hiervoor 
gekregen. Degenen die wel ooit een boete hebben gekregen (16%) vinden de boete niet 
in verhouding staan tot het vergrijp: “Iedereen kan wel eens iets vergeten.”

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 Belachelijk dat je in zo’n dorp als Heesch zo’n 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Het restaurant is vanaf 9.30 uur 
open, het programma begint om 
10.00 uur en duurt tot 12.00 
uur. Een aantal patiënten komt 
als ervaringsdeskundige aan het 
woord. Zo vertelt iemand wat 
hij gedaan heeft om weer in een 
gezond slaapritme te komen. 
Een slaappsycholoog van GGZ 
Lambertushof uit Veghel vertelt 

waarom goed slapen zo belang-
rijk is. Want een slechte nacht-
rust kan heel bedreigend voor je 
gezondheid zijn. 
De slaappsycholoog geeft prak-
tische tips die de nachtrust po-
sitief beïnvloeden. Aanmelden is 
gewenst en kan via 
www.bernhoven.nl/
leefstijlplein of 0413– 402910.

welkom op het ‘leef-
stijlplein’ in bernhoven
UDEN - Met name mensen met suikerziekte of obesitas zijn zater-
dag 1 september van harte welkom op het ‘leefstijlplein’ in het res-
taurant van ziekenhuis bernhoven. Praktijkondersteuners huisart-
sen, diëtisten, diabetesverpleegkundigen, internisten en zelfs een 
slaappsycholoog informeren je over een gezonde leefstijl en wat jij 
daar zelf aan kunt doen. 

HEESCH - In DeMooiBernhezeVakantieKrant van 25 juli stond een kruiswoordpuzzel met een winactie. 
De winnaar kreeg afgelopen maandag een levensmiddelenpakket van Jumbo Wiegmans overhandigd. 
Anke van Lent-Wiegmans reikte het pakket uit aan Frans Griffioen.

zondag 26 augustus 2018

sTarT TUssen 9.00 en 11.00 UUr www.MaashorsT-evenTs.nl



  
Woensdag 22 augustus 201826 bernheze sPorTieF

de oPlossing

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

WWW.FINOVION.NL

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

koppel viswedstrijd 
jeugd-senioren visclub de bleeken

Vanaf de start tot en met het ein-
de van de wedstrijd werd er door 
jong en oud geconcentreerd en 
fanatiek gevist. Het weer was 
prima, hoewel een straffe wind-
vlaag af en toe voor wat lichte 
overlast zorgde.

Met de weerhaakloze vishaken 
lukte het iedereen om ook dit 
keer veel vis te vangen. Over het 
algemeen werden er kleinere vis-
sen gevangen, maar een enkel 
koppel ving een groter formaat 
karper. De vangsten werden in 
de leefnetten bewaard en na af-
loop van de wedstrijd natuurlijk 
onder grote belangstelling ge-
wogen.

Na het einde van de wedstrijd 
werd iedereen getrakteerd op 
een frietje met snack en werd er 
nog lang nagepraat over deze 
geslaagde vismiddag!

De uitslag is als volgt:
1. Dean van Duijvenbode en 

Dirk van Duijvenbode
 22.540 gram
2. Roy Dollevoet en 

 Theo Wijnen
 19.000 gram
3. Joey Govers en 
 Mario Oliemeulen
 18.740 gram
4. Robin van der Laar en
 Roel Balvers
 18.720 gram
5. Marvin van Lith en 
 John van der Laar
 16.640 gram
6. Rick Hartogs en 

Henk Hartogs                                                     
15.860 gram

7. Luca van Erp en 
 Mark van Erp
 15.740 gram
8. Brian van den Helm en 

Patrick van den Helm
 14.400 gram. 

Heb je zin om eens mee te vis-
sen? Informatie en aanmelden 
via debleeken@planet.nl.

HEESCH - De jaarlijkse koppelwedstrijd voor jeugd en senioren vissers van visclub de bleeken is weer 
een feit! afgelopen zaterdag verzamelden de jeugdleden zich met hun visuitrusting aan de Slothoeve-
vijver om vervolgens gekoppeld te worden aan een seniorlid van de visclub. Dit leverde in totaal acht 
koppels op. Een negende koppel werd gevormd door twee seniorenleden, jo Langens en jeroen van de 
broek. Zij hebben wel mee gevist maar niet voor een klassementsplek.

vissen

Het winnende koppel zoon Dean en papa Dirk van Duijvenbode 
 Foto: Jan Oliemeulen

glenn Coldenhoff vierde in 
grand Prix van zwitserland

Glenn: “Ik was echt teleurge-
steld na de tweede manche na-
dat ik goed aan het weekend 
was begonnen ondanks dat ik in 
de kwalificatieheat achter Jeffrey 
tot stilstand kwam en mijn ach-
terrem verloor. Dit zorgde ervoor 
dat ik de hele heat zonder ach-
terrem heb moeten rijden waar-
door ik een goede startplaats in 
rook op zag gaan. Soms moet je 
gewoon kunnen omgaan met 
een situatie zoals deze en ik denk 
dat ik dat in de eerste manche 
heb gedaan. 

Ik pakte een goede start en reed 
de hele wedstrijd constant. Het 
was een pittige manche met Je-
remy Seewer omdat de fans vol-
ledig achter hem stonden, maar 
dat was voor mij een goede mo-
tivatie om hem voor te blijven. 
Ik was blij met mijn vierde plaats 
en ik voelde dat ik vandaag wel-
eens mijn eerste podiumplek van 
het seizoen moest kunnen halen. 
In de tweede manche lag er een 
diep spoor achter het starthek en 
omdat ik dit te laat zag, moest 
ik er het beste van maken. Ik 

verknalde mijn start en moest 
helemaal van rond de twintigste 
plaats terugkomen. Ik heb veel 
rijders ingehaald en voelde me 
opnieuw goed. Ik kwam terug 
naar een zevende plaats, maar ik 
ben hier niet blij mee omdat ik 
mijn zinnen op het podium had 
gezet. 

Nu ben ik vierde geworden, wat 
een goed resultaat is, maar ik 
wil meer. Hopelijk kunnen we in 
Bulgarije de laatste stap richting 
het podium maken.”

ZWITSERLAND/HEESCH - Glenn coldenhoff van het Red bull kTM Factory team is in de Grand Prix van 
Zwitserland op een vierde plaats geëindigd. coldenhoff reed een zeer sterke eerste manche waarin hij 
op een vierde plaats over de finish wist te komen. in de tweede manche moest hij na een slechte start 
terug naar voren komen. Met een goed ritme wist hij er een zevende plaats uit te halen en werd hiermee 
vierde in het dagklassement.
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Door de griep kreeg Raivo het in 
het tweede deel van de wedstrijd 
moeilijker. Hij bleef knokken 
voor wat hij waard was maar viel 
wel terug naar een derde plaats. 

Deze positie wist hij tot in de 
voorlaatste ronde in handen te 
houden maar moest toen toch 
nog een positie prijsgeven en 
kwam moegestreden op een 
vierde plaats over de finish.
 
Omdat er op zondagochtend 
veel gesproeid was, werd de 
tweede manche in de modder 
verreden. Een goede start was 
van essentieel belang, maar he-

laas kwam Raivo niet goed weg 
en moest van rond de twintig-
ste plaats terug naar voren zien 
te komen. In het begin was het 
moeilijk om snel plaatsen winst 
te boeken. Dit begon gedurende 
de manche steeds beter te gaan. 
Raivo bleef pushen tot in de 
slotfase en wist er nog een elfde 
plaats uit te halen.
 
Met een 4-11 in de manches 
eindigde Raivo op een zesde 
plaats in het dagklassement. In 
de tussenstand om het EMX125 
Kampioenschap staat de crosser 
uit Heesch ook op een zesde 
plaats.

raivo dankers komt dichtbij 
top drie plaats 

ZWITSERLAND/HEESCH - Een goede start in de eerste manche 
zorgde ervoor dat Raivo in de top vijf aan de wedstrijd kon begin-
nen. Hij voelde zich goed en ging in de aanval op de rijders voor 
hem. Strak rijdend kwam hij naar voren en wist in het midden van 
de wedstrijd de koppositie in handen te nemen. Twee ronden wist 
hij stand te houden op de eerste plaats en viel toen terug naar een 
tweede plaats. 

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport



Woensdag 22 augustus 2018 27
  

bernheze sportief

Lut oltmans behaalt achtste plaats op eK Voltige 

KAPOSVÁR/HEESCH - Het EK voltige voor junioren vond van 1 tot en met 5 augustus plaats in Kaposvár in Hongarije. Lut Oltmans uit Heesch mocht hier samen met het Neder-
landse Juniorenteam Nederland vertegenwoordigen. De wedstrijd bestond uit drie rondes. Alle rondes werden gestart op een Hongaars paard Zakarias, omdat het paard van het 
juniorenteam kort voor het EK geblesseerd raakte.

De eerste twee rondes had het team het zwaar. Het was moeilijk om dezelfde prestaties te leveren op een compleet ander paard, maar in de derde ronde, de finale, voltigeerde 
het team bijzonder goed en stegen ze van een tiende naar een achtste plaats. Een prestatie waar ze trots op mogen zijn.

paardensport

Nederlands Juniorenteam Voltige, Lut in voorste rij, geheel rechts  
 Foto: Arjan van de Spek

Helemaal rechts Lut; met haar teamgenoten 
 Foto: Bernd Thierolf

Lut Oltmans (boven) en Dorien 
Luteijn in actie  Foto: Bernd Thierolf

De Zumba- en Aerobiclessen 
in CC Servaes starten vanaf 20 
augustus. De turnlessen, da-
mesgym en ouder/peutergym in 
sporthal Bernrode en sporthal De 
Zaert starten vanaf 27 augustus. 

Het volledige lesprogramma 
vind je op 
www.turnvereniging-sinecura.nl.

Nieuwe leden zijn van harte wel-
kom. Voor alle groepen geldt: 
weet je het nog niet zeker dan 
ben je welkom voor twee gratis 
proeflessen.
Voor het aan- of afmelden of 
voor meer informatie kun je con-
tact opnemen met Marita van de 
Ven, 0413-229750 of 
sine-cura@hotmail.com.

turn- en gymnastiek-
vereniging sine-Cura
Lesprogramma seizoen 2018 - 2019 

HEESWIJK-DINTHER - Het nieuwe seizoen van Sine-Cura is weer 
begonnen. Sine-Cura geeft Aerobic, Zumba, Turnen, Bodyshape, 
Ouder/peutergym en gym zonder toestellen.

Doe mee aan de eerste VV heeswijk Loop

Ook de allerjongsten kunnen 
meedoen. Om 16.45 uur start 
de jeugdloop over ruim een ki-
lometer voor de leeftijd zes tot 
en met acht jaar en negen tot 
en met twaalf jaar. Vervolgens 
beginnen de vijf en de tien kilo-
meter om 17.30 uur. Deelname 
aan de jeugdloop is gratis; het 
inschrijfgeld voor de vijf en de 
tien kilometer is € 4,-. Er zijn leu-
ke prijzen te winnen voor de drie 
snelsten per categorie.

Je kunt je inschrijven en je start-
nummer ophalen in de kantine 
van VV Heeswijk op zaterdag 8 
september vanaf 15.00 uur tot 
een kwartier voor de start van 
de wedstrijd. Ook is het moge-
lijk om je online aan te melden 

via evenementen@vvheeswijk.nl 
onder vermelding van je naam, 
geboortedatum en loopafstand. 
Loop je niet mee maar wil je wel 
meehelpen? Graag! Meld je aan 
via bovenstaand mailadres.
Bij het sportpark is ruime gele-
genheid om te parkeren, om te 
kleden, te douchen en om bij-
voorbeeld na het evenement 

een drankje te pakken. Of je nu 
een ervaren loper bent of een 
sportieveling die wel eens een 
wedstrijdje wil lopen: iedereen 
kan meedoen aan de eerste edi-
tie van de VV Heeswijk Loop!

Meer info over onder andere 
routes en het MRC vind je op 
www.vvheeswijk.nl.

HEESWIJK-DINTHER - Er is een nieuw hardloopevenement in Bernheze met een eerste editie op zater-
dag 8 september. De VV Heeswijk Loop, met start en finish aan de Droevendaal bij het sportpark, is 
onderdeel van het MRC, het Maasland Run Cup circuit; een reeks wedstrijden over vijf en tien kilometer 
in het Maasland. De organisatie is in handen van de evenementencommissie van Voetbalvereniging 
Heeswijk.

Volleyballers gezocht
HEESCH - “Wij zijn een en-
thousiast groepje van dames en 
enkele heren, die al jaren elke 
maandagavond in sportzaal Lin-
dershof volleyballen. 

Gewoon op recreatief niveau 
willen we toch een sportief par-
tijtje spelen. Onze groep kan 
echter wel wat nieuwe leden 
gebruiken. Heb je zin om met 
ons mee te doen? Kom dan 
op maandagavond een keertje 
langs in sportzaal Lindershof. 
Wij spelen van 20.00 tot 21.15 
uur. Voor meer informatie: Bet-
sie van Herpen, 06-43908264.”

OOk de 
allerjOngsten 

kunnen
meedOen
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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 23 augustus
Koffieochtend met foto’s
CC Servaes Heeswijk-Dinther

studiegroep nagarjuna
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

VrijDag 24 augustus
24-uurs solexrace Festival
Heibloemsedijk 7 
Heeswijk-Dinther

reiki 3a
Centrum MAIA Nistelrode

Cursus stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Lucifer 
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

ZaterDag 25 augustus
24-uurs solexrace Festival
Heibloemsedijk 7 
Heeswijk-Dinther

opening Hola Hermosa
Heelwijk Heesch
Pagina 4

thema-opstelling
Centrum MAIA Nistelrode

alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Zwangeren Zaterdag
Ziekenhuis Bernhoven Uden

slabroekse Buitenmarkt
Landgoed Blauwrijk Uden
Pagina 3

nistelrodese Kampioen-
schappen jeu-de-boules
De Gildenhof Nistelrode

Collecte voor Zimbabwe
Kerken Heeswijk-Dinther 
& Loosbroek
Pagina 6

Wende 
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Pagina 9

ZonDag 26 augustus
24-uurs solexrace Festival
Heibloemsedijk 7 
Heeswijk-Dinther

alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch 

Maashorst op díe Fiets
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

slabroekse Buitenmarkt
Landgoed Blauwrijk Uden
Pagina 3

Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

Franse Chansons en 
nederlandse Liederen
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
Pagina 2

Lucifer
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Collecte voor Zimbabwe
Kerken Heeswijk-Dinther 
& Loosbroek
Pagina 6

Dansen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MaanDag 27 augustus
Boek & Babbel
Bibliotheek Nistelrode

Poedja-Bardo onderricht-
Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DinsDag 28 augustus
inloopspreekuur Fysio steins 
Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WoensDag 29 augustus
Walk&talk
Bibliotheek Heesch

ouder & kind yoga
Gabriellic Voetreflex 
Heeswijk-Dinther

inloopavond CPo Heesch
CC De Pas Heesch
Pagina 14

Vipassyana
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DonDerDag 30 augustus
Fietstocht KBo-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Pagina 8

Boek & Babbel
Bibliotheek Heesch
Pagina 7

eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

VrijDag 31 augustus
shinrin-Yoku wandeling
Start: Schaijksedreef 6 Nistelrode

Boek & Babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
Pagina 7

Wmo Koffiemiddag
CC De Pas Heesch
Pagina 8

Keez-toernooi
Café-Zaal ‘t Tramstation 
Nistelrode

BoBZ
Dorpshuis Nistelrode
Pagina 12

Pubquiz
CC De Pas Heesch

Lucifer 
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

ZaterDag 1 sePteMBer
alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

open huis ons Plekske
Brugstraat 60 Vinkel
Pagina 11

Leefstijlplein
Bernhoven Uden
Pagina 25

Zomernacht festival
Raadhuisplein Nistelrode

Yentl & De Boer in Concert
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

ZonDag 2 sePteMBer 
alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Dansen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Drumcirkel
Centrum Timmers ‘Hartje 
Maashorst’ Nistelrode

Wisentexcursie
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

inloopdag bij Dieren-
opvangcentrum Hokazo 
Lange Goorstraat 6 Uden

toermee 2018
CC Bernrode Heeswijk-Dinther
Pagina 9

tilburg ten Miles
Van Tilburg Mode & Sport 
Nistelrode

Lucifer 
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

open huis ons Plekske
Brugstraat 60 Vinkel
Pagina 11

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MaanDag 3 sePteMBer
Mind-Walk - tai Chi-Qi gong
Centrum MAIA Nistelrode

Boek & Babbel
Bibliotheek Nistelrode
Pagina 7

Poedja-visualisaties-
meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DinsDag 4 sePteMBer
5 jaar Centrum Maia - Yoga
Centrum MAIA Nistelrode

taijiwuxigong - Zhan Zhuan
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Creatief Café KBo-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

inloopspreekuur Fysio steins 
Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

annelies academy
Annelies Medi Spa Vorstenbosch

Merchant of Venice
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Lezing: antoon van tuijl
Petrus’ Bandenkerk Heesch
Pagina 6Ev
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Fotograaf: 
Marcel van der Steen

Maak jij ook graag foto’s? 
Hier plaatsen we drie foto’s van 
een inwoner van Bernheze voor 
Bernheze. Mail je foto’s van 
Bernheze in hoge resolutie aan 
info@demooibernhezekrant.nl.


