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Vakantie Fotowedstrijd
met onderwerp Bernheze
BERNHEZE - De redactie van DeMooiBernhezeKrant
en www.mooibernheze.nl houdt een fotowedstrijd
met dit jaar als onderwerp: Bernheze. Nu we weten
dat, in verband met het coronavirus, vele inwoners
van Bernheze thuisblijven of in eigen land vakantie
vieren, hebben we gekozen om de fotowedstrijd ook lokaal te houden.
Ga in Bernheze op zoek naar
een mooi plekje. Het bos,
de Kilsdonkse Molen, je achtertuin of op het terras. Er zijn allerlei onderwerpen waarin mensen,
dieren en dingen een rol spelen, waarbij een verwijzing naar
Bernheze de hoofdrol speelt.

Laat je creativiteit de vrije
loop en laat zien wat er
op fotografisch gebied
allemaal mogelijk is

De fotowedstrijd staat open voor
alle lezers van DeMooiBernhezeKrant en www.mooibernheze.nl.
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; een goede foto vertelt zelf het verhaal.
Bedenk ook dat foto’s vaak meer
‘zeggen’ als er mensen op staan!

Hieronder alvast wat voorbeelden zodat je ziet wat er allemaal
mogelijk is.

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 30 augustus.
De foto’s worden beoordeeld
door een jury die bestaat uit fotografen van DeMooiBernhezeKrant, bijgestaan 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: originaliteit,
creativiteit, compositie
en kwaliteit

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 gepubliceerd.

Juf Maria
pag. 5

Wij wensen je een fijne vakantie toe en kijken uit naar de vele
mooie inzendingen. Knip ze!
Over de uitslag wordt niet
gecorrespondeerd.

Hop-On Hop-Oﬀ bus
pag. 6
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De winnende foto op een aluminium plaat
in het formaat 60 x 40 cm ter waarde van € 60,-,
aangeboden door Mario Super Size XL uit Nistelrode.
Volgende week maken we nog meer prijzen bekend.

Auto en motor
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Bernheze Sportief
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Ontspanning

Kunst

Activiteit

Krant deze week
niet ontvangen?
info@DeMooiBernhezeKrant.nl
0412-795170
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Wij wensen jull
WONING VERKOPEN?

Volgende week:

DEMOOIBERNHEZEVAKANTIEKRANT
5 en 12 augustus verschijnt er geen krant en gaan wij nieuwe inspiratie opdoen

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

WWW.KOM-WONEN.NL
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Lees- en
luistertips!

FILMHUIS DE PAS:
Fisherman’s Friends

Oplage
13.100 stuks
Bezorgdag: woensdag/donderdag

van Désirée de Rooij, Bibliotheek Bernheze
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Tip 1

Fisherman’s Friends is een hartverwarmende film gebaseerd op
het waargebeurde verhaal van
een groep vissers uit Cornwall

Oprechte en onbevangen
karakter van Danny
die met zijn zeemansliederen onverwacht de hitlijsten van Engeland bestormt. Als de bijdehante Danny, een muziekproducent
uit Londen, met zijn collega’s in
Port Isaac is voor een vrijgezellenfeest, ziet hij de Fisherman’s
Friends op de kade zingen en

TIP
Rabarber
& aardbeien

wordt hij gegrepen door hun
optreden. Danny is vastberaden
een platencontract voor ze af te
sluiten, maar deze vissers zijn behoorlijk eigenwijs.
Door hun oprechte en onbevangen karakter leert Danny wat uiteindelijk echt belangrijk is in het
leven.

Boek

In hechtenis – Nicci French
“Laat je verrassen in deze thriller door
de onverwachte wendingen.”
“Na de Frieda Klein-serie schreef het schrijversechtpaar
Nicci French een totaal andere en meeslepende
thriller. ‘In hechtenis’ is een originele whodunnit, vol
onverwachte wendingen en een geloofwaardige
hoofdpersoon. Als deze vrouw verdacht wordt van
de moord op haar buurman, probeert ze zelf vanuit
de gevangenis haar onschuld te bewijzen. Maar ze
herinnert zich niets en weet eigenlijk niet of ze deze
misdaad wel of niet begaan heeft.”

Boek +
e-book +
luisterboek

Cliffrock Castle: werken op een kasteel in
Schotland – Josephine Rombouts
“Neem een kijkje in het leven van een
‘housekeeper’ van de Schotse adel.”
“Josephine Rombouts verhuisde met haar man en
twee zonen naar de Schotse westkust. Banen ligen
er niet voor het oprapen, maar in het nabijgelegen
kasteel wordt ze zonder ervaring als ‘housekeeper’
aangenomen. Dat levert genoeg stof op voor een
heerlijk boek die Rombouts heeft beschreven in een
vlot leesbaar en humoristisch boek. Je krijgt een
inkijkje in het hedendaagse aristocratisch leven én er
gaat wel eens iets mis…”

Tip 2

Kaartjes alléén te bestellen via
www.de-pas.nl. Zie ook de website voor het Corona-protocol.
Tip 3

Lees de zomer door
met de Bibliotheek
rassen met de surprisetas. Daar
kan van alles in zitten. Voor kinderen zijn er ook tassen gemaakt
in verschillende leesniveaus. Wie
weet ontdek je zo wel een nieuwe favoriete schrijver?

BERNHEZE - De zomer staat voor
de deur. Voor veel mensen hét
moment om eindelijk weer eens
een boek te pakken. De Bibliotheek helpt je daar graag bij!
Laat je verrassen met
de vakantietas
Ben je lid van de Bibliotheek?
Leen dan een verrassingstas in
jouw Bibliotheek. In deze tas zit-

VakantieBieb voor iedereen
De VakantieBieb is weer geopend. Iedereen, ook als je geen
lid bent van de Bibliotheek, kan
deze app gratis downloaden.
Je vindt er e-books én luisterboeken voor jong en oud, zoals
‘Superdolfje’ van Paul van Loon.
Lees de literaire roman ‘Otmars
zonen’ van Peter Buwalda of
ontspan lekker met ‘De kleine
bakkerij aan het strand’ van Jenny Colgan. Met de VakantieBieb
beleef je een zomer vol verhalen.
De Bibliotheek is open
in de zomervakantie
De Bibliotheekvestigingen

in

Kiezen uit verschillende genres
ten vijf boeken die de Bibliotheek
voor je uitgekozen heeft. Je kunt
kiezen uit verschillende genres:
spannende boeken, waargebeurde verhalen, ontspannende
boeken of laat je helemaal ver-

Om rabarber iets
zoeter en minder
zuur te krijgen is
het heerlijk om het
te vermengen met
aardbeien.

Boek +
e-book +
luisterboek

www.de-pas.nl

Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant 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.

Maandag 20 juli,
20.00 uur, € 6,2019, 112 minuten,
drama/komedie/musical

Heesch, Heeswijk-Dinther en
Nistelrode zijn open in de zomervakantie.
Kijk voor de openingstijden op
www.bibliotheekbernheze.nl.

Het Bloemenmeisje – Anya Niewierra
“Dit boek is een feest om te lezen.”
“In ‘Het bloemenmeisje’ staan de thema’s
moederschap en menselijk onvermogen
centraal. Nina ontmoet haar tweelingzus pas
als ze 43 is. Als haar zus verdwijnt, komt ze op
het spoor dat haar uiteindelijk naar de moordenaar
van haar moeder brengt. ‘Het bloemenmeisje’ is
een goedgeschreven, meeslepend boek met een
spannende en indrukwekkende verhaallijn.
Lees vooral niet te snel, want het is zo jammer als het
boek vlug uit is!”

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

Bijlage
s en
folders
worde
n ext
vergoe ra
d

NISTELRODE - 190 kranten
€ 8,08 per week
Bedrijvenweg, Canadabaan,
De Oude Ros, Dijkstraat, gedeelte
Donzel, Gildenweg, Het Korteveld,
Het Runneke, Hoogbroeksesteeg,
Kleinwijk, Kievitsweg, Noorderbaan,
Vendelweg, Waardsestraat en
Weverstraat.

INTERESSE?

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

Elzemiek
TWEEDEHANDS KLEDING

KERKSTRAAT 10
5476 KC VORSTENBOSCH
06-834 155 18
0413-36 86 26

OPENINGSTIJDEN:
WOENSDAG 13.00-16.00 UUR
DONDERDAG 18.30-21.00 UUR
VRIJDAG
13.00-16.00 UUR

www.humstijl.nl

3

Woensdag 15 juli 2020

Stapels pannenkoeken
voor Eten Over
HEESCH - Geen euro’s maar pannenkoeken. Een vreemde donatie? Voor het burgerinitiatief Eten Over
niet. Het aantal gezinnen dat een beroep doet op dit initiatief neemt toe, nu de gevolgen van de coronacrisis merkbaar zijn. Voor deze gezinnen is buiten de deur een pannenkoek eten geen vanzelfsprekendheid, maar een welkome afleiding.

Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk
op dagelijkse herkenbare belevenissen.

Raar typen
Mensen vinden me raar typen. Misschien ook wel een raar type,
maar vooral raar typen. Als mensen me observeren wanneer ik
geconcentreerd bezig ben op mijn laptop, zal het vast ook een olijk

Actie door
Van Heck
Assurantiën en
Pannenkoekenhuis Heesch

gezicht zijn. Niet met tien, maar met twee wijsvingers semi-blind
hard rammend op het toetsenbord zit ik een column uit de losse
pols te tikken. Met backspace met afstand als meest gebruikte
toets, want semi-blind met twee vingers typen staat ongeveer
gelijk aan zware Word-dyslexie, heb ik de afgelopen jaren gemerkt.

‘Liefst geen pottenkijkers naast me als ik mijn
woorden aan het toetsenbord toevertrouw’

Frank van Heck legt uit: “Het
zijn vreemde tijden waarin we
er voor elkaar moeten zijn. De
coronapandemie gaat niet alleen
om gezondheid, maar ook om
de sociale en financiële gevolgen
waardoor veel huishoudens getroffen zijn.”
Hulp voor de lokale ondernemer
Van Heck heeft samen met
Nh1816 Verzekeringen de handen ineen geslagen en Pannenkoekenhuis Heesch benaderd.
Het plan: voor alle gezinnen in
Heesch en Nistelrode, die aangesloten zijn bij Eten Over, tegoedbonnen verstrekken om pannenkoeken te eten met het hele
gezin.“Het mes snijdt aan twee
kanten,” legt Frank van Heck
uit, “het Pannenkoekenhuis is
noodgedwongen een aantal
maanden dicht geweest en heeft
veel inkomsten gemist. Door te-

Column D’n Blieker

Nu zou je zeggen: ga dan lekker naar de Eijnderic, een typcursusje
volgen. Dan kan ik misschien over een tijdje met een blinddoek
om beginnen aan een roman of op zijn minst een kort verhaal. Nu
blijf ik elke keer hangen op ongeveer driehonderd woorden. Ik zou
dan nog best wat meer uit mijn duim kunnen zuigen, want mijn
duim gebruik ik toch niet, maar mijn wijsvingers kunnen gewoon
V.l.n.r.: Barry Pranger, Frank van Heck en Heidi van Pinxteren

goedbonnen te kopen voor pannenkoeken (in plaats van geld te
doneren), helpen wij met deze
actie óók de lokale ondernemer
in Heesch.”
Eten Over
De cheque voor de pannenkoeken werd in ontvangst genomen door Heidi van Pinxteren.
Zij nam in 2015 het initiatief
om levensmiddelen in te zamelen voor kerstpakketten door de

Facebookgroep Eten Over op te
richten. Leden van deze groep,
inwoners van Bernheze, leveren
allerlei producten in om andere
inwoners te helpen, die het financieel zwaar hebben. Inmiddels zijn we vijf jaar verder en
zamelt Heidi levensmiddelen in
voor 24 gezinnen in Heesch en
Nistelrode.
Deze gezinnen krijgen dus een
leuke verrassing om bij het Pannenkoekenhuis te eten.

Schipper of gids worden
op de Fluisterboot

niet meer. Ze zijn elke keer bont en blauw van al dat geram op
die toetsen en herinneren me elke twee weken aan het feit dat ik
eigenlijk een heel kinderachtige typer ben.
Misschien is het daarom dat ik het liefst een anonieme typer
ben. Ik wil het liefst geen pottenkijkers naast me als ik mijn
woorden aan het toetsenbord toevertrouw. Ik wil
geen hoongelach over mijn techniek, ik wil vooral
beoordeeld worden op de inhoud. Een column
publiceren is soms al eng genoeg,
laat staan als mensen ook nog moeten kijken naar
‘the making of’. Dat kan ik niemand aandoen,
ook niet die hoogstwaarschijnlijk heel begripvolle
en geduldige mensen van de Eijnderic. Dan maar
een raar type.

blieker@bernhezemedia.com

HEESWIJK-DINTHER - We kennen natuurlijk allemaal de twee monumenten van Heeswijk-Dinther,
De Kilsdonkse Molen en Kasteel Heeswijk. Maar ken je ook de verbinding tussen die twee met de Fluisterboot over het riviertje de Aa?
te worden, antwoorden zij bijna
unaniem: “Ehhhh, we hadden
wel een zetje in de rug nodig om
in te stappen of we kregen een
zetje, maar dat is zeker de moeite
waard geweest.” De een moest
nog zijn vaarbewijs gaan halen,

‘Telkens weer bij
iedere vaart heel
veel voldoening’

Tijdens de tocht van ongeveer
een uur komt niet alleen de geschiedenis van Heeswijk en van
Dinther aan je voorbij, maar ook
allerlei wetenswaardigheden die
de natuur ons biedt. Vanaf het
water ziet de wereld er ook heel
anders uit.
Je kunt dan zelf waarnemen dat
de bever deze rivier ook tot zijn
woongebied heeft gemaakt. Je
ziet de ‘glijbanen’ waar hij in en uit
het water gaat en de dikke boom
die hij zover heeft geknaagd dat
hij bijna om gaat vallen. En af en

toe moet je bukken om onder de
bruggen door te gaan.
Dit wordt je unieke kans!
De Fluisterboot en haar bemanning zijn op zoek naar schippers
en gidsen om hun team uit te
breiden, waardoor de boot met
nog meer regelmaat kan gaan
varen. Zo krijgen meer gasten de
gelegenheid dit mooie stukje natuur en geschiedenis te beleven.
Bij de vraag aan de bemanning
waarom ze als vrijwilliger gekozen hebben om schipper of gids

terwijl de ander al jarenlang ervaring had. De gidsen moesten
hun kennis gaan vergroten over
de twee monumenten, de natuur en de geschiedenis. Maar
het geeft hen telkens weer bij iedere vaart heel veel voldoening.
Misschien ben jij nu ook enthousiast geworden om met dit zetje
in de rug contact op te nemen
om je als vrijwilliger beschikbaar
te stellen.
Ga dan naar
www.kilsdonksemolen.nl
en maak een afspraak.
Een proeftocht zal je zeker over
de drempel tillen!

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

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

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
ONS WELZIJN
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
www.thuiszorgpantein.nl
BRABANTZORG
www.brabantzorg.eu
LAVERHOF
www.laverhof.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vorssel
Cereslaan 2A, Heesch
0412-453798
Spoed overdag: 0412-453798
toets 1
Huisartsenpraktijk De Zwaan en
van Sonsbeek
Cereslaan 2X, Heesch
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
toets 1
Huisartsenpraktijk van Cruchten
Cereslaan 2C, Heesch
0412-451355
Spoed overdag: 0412-451355
toets 1
Mw. N.A.M. Hiemstra
Gildestraat 1, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 10.00 - 11.00 uur
Hoogstraat 53, 0412-451971
Gildestraat 1a, 0412-253158
Apotheek Ceres
Cereslaan 2B, Heesch
Open maandag t/m vrijdag
8.00-18.00 uur
0412-744227
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vorssel
Beekgraaf 58a, 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
Open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11.00-12.00 uur.
0412-614035

1. Wat staat er voor de deur volgens de bibliotheken?

2. Welke bus rijdt weer in Heesch?

Bos bloemen
t.w.v. € 15,-

3. Van welke juf heeft BS De Beekgraaf afscheid genomen?

4. Welk burgerinitiatief krijgt stapels pannenkoeken?
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)

5. Waar is de straatfoto van de week deze keer gemaakt?

Musical basisschool
De Kiem

Bezoek Heelwijk door
kinderen BS De Kiem
HEESCH - De leerlingen van basisschool De Kiem hebben dinsdag
7 juli een bezoek gebracht aan Huize Heelwijk in Heesch. Ze hadden
voor alle inwoners en personeel een bloemetje meegenomen.

HEESCH - Het was puzzelen en even spannend hoe alles vorm zou
krijgen, maar vanwege verruiming van de richtlijnen bij het RIVM
en een mooie samenwerking tussen basisschool De Kiem en CC De
Pas, straalden alle 32 leerlingen van groep 7-8 op het grote podium.
In mei zijn de eerste contacten
gelegd voor het opvoeren van
de musical in de zaal zonder publiek. De Pas bood aan het podium en de techniek belangeloos
beschikbaar te stellen.
Na het verruimen van de coronamaatregelen, werd het mondjesmaat mogelijk om wat publiek
toe te laten in de zaal. Door met
elkaar te overleggen, ontstond
het idee om de musical in de
avond op te gaan voeren voor
alle ouders en op te nemen door
een professionele cameraman
voor andere belangstellenden.
Er is weken op school geoefend
door de kinderen. De leerlingen
hebben zelf hun kleding en attributen verzameld en het decor
gemaakt. Tijdens het oefenen

Doordat het de laatste tijd een
eenzame tijd was voor de bewoners, ontstond het initiatief om
deze mensen blij te maken met
een bloemetje. Met dit gebaar
wilden de leerlingen van De Kiem
de bewoners een hart onder de
riem steken en hen laten weten
dat er aan hen gedacht wordt!
De leerlingen werden met open
armen ontvangen en de reacties
van de bewoners waren hartverwarmend. De leerlingen vonden
het geweldig om te doen.

spatte het enthousiasme er al
vanaf. Op naar CC De Pas!
Wat was het spannend! Op het
grote podium voor een zaal voor
alle ouders optreden. Na eerst
wat onwennig in de (toen nog
lege) zaal gekeken en wat liedjes

‘De Pas bood
belangeloos het podium
en de techniek aan’
geoefend te hebben als generale repetitie, ging de show dan
echt beginnen. Wat hebben de
kinderen, ouders en leerkrachten
van dit speciale moment genoten. Een bijzondere afsluiting
van de basisschool in een bijzondere tijd.

LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
APOTHEKEN BERNHEZE
BUITEN OPENINGSTIJDEN
Voor spoedeisende recepten
bij de Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.

Winnaar vorige week:
Ine Muskens
Het antwoord was:
BLOEM

Van Kessel Truckstyling staat voor het leveren van
kwaliteit, service en dat in een persoonlijke sfeer.
Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden
zijn wij op zoek naar

EEN ALLROUND MONTEUR
De werkzaamheden bestaan onder andere uit elektronica
aansluiten, laswerk, opbouwen van kisten, traanplaten
et cetera.
Wil jij meebouwen aan de mooiste projecten en komt woord
'standaard' niet in je woordenboek voor? Dan zijn wij op zoek
naar jou!
We bieden je een uitdagende functie, waar je al je creativiteit
in kwijt kunt. Je werkt in een klein bedrijf met korte lijnen en
een fijne werksfeer. Arbeidsvoorwaarden zijn volgens CAO
Metaal & Techniek.

Alle monturen zijn geprijsd inclusief
enkelvoudig ontspiegeld glas
‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

Voor een sfeerimpressie kijk op onze Facebookpagina
vankessel.truckstyling of Instagram vankesseltruckstyling.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
vankesseltruckstyling@gmail.com
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Kleine kunstenaars kleuren
het afscheid van Juf Maria
NISTELRODE – Maar liefst 45 jaar werkte Maria van Boxtel-Schoonenberg in het onderwijs. Dinsdag
7 juli nam zij afscheid, en dat liet de school natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan.
ateliers waren vol kleine kunstenaars. Zo konden ze een kijkje
nemen bij de kunstwerken die
later die dag aan het hekwerk
van de school tentoongesteld
werden, zodat ook ouders het
resultaat konden bewonderen.

Een fantastisch onthaal

Tekst: Monique van Strien

Maria werd naar school gebracht
in een auto vol ballonnen. Aangekomen bij basisschool De
Beekgraaf, waar ze vrijwel haar
hele loopbaan als kleuterjuf
heeft gewerkt, wachtte een fantastisch onthaal: Alle kinderen
van de school vormden vanaf De
Hoef tot aan de ingang een erehaag om juf Maria te onthalen.

Een afscheid organiseren in coronatijd, dat is nog best een uitdaging. Maar De Beekgraaf wist
daar wel raad mee. De dag zou
geheel in het teken staan van

Met een glimlach memoreert
Maria: “Het was echt een dag
vol verrassingen.”

kunst. Samen met haar familie
bezocht Maria alle klaslokalen,
die op dat moment eigenlijk

Na schooltijd was het tijd voor
een receptie. Die werd buiten gehouden bij ‘unit groen’, uiteraard,
want dat is de plek van haar geliefde kleuters. “Het was prachtig
versierd en heel gezellig. Ik zal de
kleuters ontzettend gaan missen,
maar mijn collega’s ook! Die heb
ik allemaal toegesproken op een
borrel bij mij thuis. Ik heb het altijd fijn gevonden”, vertelt Maria.
Maar ook de ouders gaat ze missen. “In al die jaren bouw je een
band op. Een aantal van die ouders ken ik zelfs nog van toen ze
als kleuter bij mij in de klas za-

De kleuter is niet veranderd,
maar de wereld om hem heen wel
ten.” Met overtuiging legt ze uit:
“Op één jaar na, heb ik altijd in
Nistelrode gewerkt. En nooit één
dag met tegenzin naar school
gegaan! Ik wist altijd al dat ik juf
wilde worden, over iets anders
heb ik nooit nagedacht.” En dat
is grotendeels te danken aan de
kleuters, want: “De kleuter is
niet veranderd, maar de wereld
om hem heen wel. De uitdaging
is aan ons om de kinderen zich in
hun eigen wereld en tijdsgeest te
helpen ontwikkelen.
Ja, de wereld is gedigitaliseerd
en er wordt minder buiten gespeeld, maar de onbevangenheid en eerlijkheid van een kind,
dat is altijd gebleven. Dat vind ik
geweldig.”

Column
Marieke Moorman

Burgemeester Bernheze

Tandvlees
Ruim twee jaar geleden ben ik begonnen met hardlopen. Dat
was bedoeld als noodzakelijk alternatief in de winter voor het
wielrennen. Mijn racefiets raak ik namelijk in de gladde en koude
wintermaanden niet aan. Hardlopen kan door weer en wind en
dus het hele jaar door.

‘We struikelden de vervolgkilometers door’
Dankzij een verantwoord opbouwschema en ijzeren discipline
kon ik na drie maanden een half uur achter elkaar hardlopen. Dat
had ik nooit voor mogelijk gehouden. En ik had ook nooit bedacht
dat ik het leuk zou gaan vinden. Zo leuk dat het zelfs verslavend
is en de racefiets nu op het tweede plan komt. Een groot atleet
gaat aan mij echter niet verloren. Ik heb geen ambities voor een
halve marathon, laat staan een hele; om de dag vijf kilometer
rennen is goed genoeg. Het ontspant, maakt m’n hoofd leeg en
houdt me fit. Meestal loop ik die vijf kilometer met gemak, soms
kost het meer moeite en een enkele keer moet het laatste stukje
op m’n tandvlees.
De eerste helft van 2020 vertoont parallellen met vijf moeizame
hardloopkilometers. Wellicht herkent u dat wel. Het jaar begon
zoals we dat altijd doen. We wensten elkaar veel gezondheid en
geluk toe en verheugden ons op de mooie dingen die het nieuwe
jaar ging brengen. Een bijzondere verjaardag, leuke festivals,
spannende sportevenementen, een gedenkwaardig jubileum of
wellicht een romantische bruiloft.
Maar al na de eerste kilometer werd duidelijk dat 2020 geen
voorspoedige race zou zijn. De corona-uitbraak zette onze levens
en samenleving op z’n kop. Of beter gezegd: op slot en tot
stilstand. We struikelden de vervolgkilometers door. We treuren
om zoveel zieken en doden, voelen de pijn van werkgevers
en werknemers die in de financiële problemen zijn gekomen
en missen de gezelligheid van feesten en evenementen. Het
thuiswerken, online onderwijs en digitaal vergaderen zijn
uitputtend geweest.
Misschien gingen de laatste meters op
het tandvlees, maar nu lonkt gelukkig
de zomervakantie. Ik wens u veel
ontspanning, rust en gezelligheid toe
deze zomer. Vermijd daarbij nog steeds
de drukte, houdt afstand en neem de
hygiënemaatregelen in acht zodat
de tweede etappe van 2020 minder
moeizaam gaat verlopen.
burgemeester.moorman@bernheze.org
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De Hop-On Hop-Off bus
in Heesch rijdt weer!

tfoto
Stran a
de week
va

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

Ze hangen er met de benen buiten
“Via een tip van de redactie ga ik af op het koffie-inloopuurtje bij
CC De Wis. Er lijken me genoeg mensen te zijn met een mooi verhaal. Maar eenmaal aangekomen is CC De Wis nog leeg. Ik ben
te vroeg. Heidi, gastvrouw en beheerder, ontvangt me en vertelt
dat de meeste mensen rond 10.15 uur komen. Ik krijg koffie en
we gaan buiten zitten. Maar Heidi heeft nog geen slok koffie op
of de eerste gasten komen al aanwaaien. Er wordt gegrapt: “Ze
hangen hier met de benen buiten.” Heidi bedient iedereen van
koffie of thee.
Mien, Mientje en Diny zijn bij ons komen zitten. De fysieke ongemakken van dorpsgenoten worden besproken. En dan gaat het
over de oorsprong van CC De Wis. Mien vertelt: “We begonnen hier in 1977. Er waren verschillende verenigingen in De Wis.
Een daarvan was de crèche. Dat vonden we eigenlijk het mooiste. Vanaf november 1977 heeft de crèche zeventien jaar lang
bestaan, daarna ging hij bij de school in. Thé was ‘de opa’ van De
Wis. De kinderen vlogen hem in de armen als ze hem zagen. Dat
soort dingen zijn nu heel anders, dat zou nu niet meer kunnen.
Een keer, toen er dichte mist was en de kinderen van de crèche
naar school toe moesten, nam Thé ze mee aan een touw.”
Heidi vertelt dat ze net als toen ook nu jong en oud bij elkaar wil
brengen in CC De Wis. “Zo is groep 8 nu een musical aan het
repeteren in de zaal achter.” Inmiddels heb ik alweer twee bakjes
koffie achter mijn kiezen en besluit de foto te maken. Daarna vertelt Heidi dat CC De Wis even dicht gaat voor vakantie. Vanaf 25
juli vier weken, om op maandag 24 augustus weer open te gaan.”

HEESCH - De Hop-On Hop-Off bus rijdt weer! Vanaf afgelopen maandag 9.00 uur rijdt deze gratis bus
weer in Heesch, ieder uur een vast programma, van maandag tot en met zaterdag en van 9.00 tot 17.00
uur. Daarbij worden bepaalde plekken meerdere keren in het uur bezocht.
De route vind je op www.aangenaamheesch.nl. Het is exact hetzelfde parcours als eerder dit jaar van
toepassing was. In- en uitstappen kan op iedere plek langs de route. Om de bus te laten stoppen hoef je
alleen maar zichtbaar voor de chauffeur je hand op te steken. Er wordt dan gestopt op de eerste de beste
veilige plek in jouw nabijheid.
Tijdelijke extra voorzieningen
Door de corona zijn er extra
voorzieningen getroffen. De
chauffeur draagt een mondkapje indien er zich een passagier
binnen de anderhalve meter afstand bevindt.
Ook krijgt iedere passagier een
gratis mondkapje aangeboden
voor verplicht gebruik. Mocht
iemand al over een eigen mondkapje beschikken, dan is dat natuurlijk ook prima.
De naam en het telefoonnummer van de passagier dient volgens de overheidsinstructies
genoteerd te worden, waar uiteraard vervolgens zeer discreet
mee omgegaan wordt. In de bus
is handgel beschikbaar. Van de
passagier wordt verwacht dat
deze de stoelleuning bij vertrek
reinigt met het daarvoor be-

schikbaar gestelde doekje. De
chauffeur zal verder toezien op
de algehele hygiëne en toepassing van de instructies. Als iets

niet duidelijk is óf je wenst hulp,
dan kun je het de chauffeur vragen. Hij zal je graag van dienst
zijn.

Sara deelde ijsjes uit bij Laarstede
NISTELRODE - De 8-jarige Sara Verkuijlen heeft afgelopen vrijdag ijsjes uitgedeeld bij Laarstede. Sara
had in de coronatijd een versierde doos bij Groente en Fruitspeciaalzaak Ceelen neergezet om zo geld
in te zamelen voor de bewoners van Laarstede.
Vorige week vrijdag was het eindelijk zover en deelde Sara in samenwerking met IJssalon Chill aan iedere bewoner persoonlijk een ijsje uit.

Actie voor de lokale Horeca
bij Van der Pas Banden en Accu’s
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Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

VERHUUR

2 banden

goedkope
winterbanden?
k
#steunuwlokaleondernemers
#benloyaalkooplokaal
#hankookmasteroo
#pasbanden

4 banden

Deze actie loopt tot en met 31 augustus 2020
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
VERHUUR
Nieuwe of gebruikte
winterbanden
(evt.
met velg)
Abdijstraat
38a
- Heeswijk-Dinther
- 0413-291777 - www.pasbanden.nl - info@pasbanden.nl
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Grote vraag naar zonnebrillen
Hoogstede Optiek: ruim aanbod kwaliteitszonnebrillen

Aanbiedingen geldig van
16 tot en met 22 juli
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�

NISTELRODE - Hoewel zonnebrillen iedere zomerperiode in trek zijn, is de behoefte aan kwaliteitszonnebrillen nu wel heel erg groot. Er is op het moment vooral veel vraag naar merken zoals Serengeti
en Randolph, maar ook Ray-Ban. Deze merken zijn goed vertegenwoordigd in het ruime assortiment
van Hoogstede Optiek.
Mede door het coronavirus kan
het zijn dat mensen beseffen dat
hun gezondheid belangrijk is.
Zonnebrillen zijn dan ook niet alleen prettig bij fel zonlicht, maar
de betere glazen beschermen
ook tegen de ultraviolette straling. Veroudering van de ogen
wordt hiermee vertraagd. Dat is
vooral in de zomer erg belangrijk.
Door te kiezen voor een kwaliteitszonnebril, heb je met een
kleine extra investering een véél
betere kwaliteit, langer gebruiksplezier en een ‘fancy’ montuur.
Daarnaast kunnen deze zonnebrillen ook op uw eigen sterkte
worden geleverd.

Hoogstede Optiek heeft een ruime keuze aan kwaliteitszonnebrillen. Het is zeker voor de vakantieperiode de moeite waard
om een bezoek te brengen, je te

mogelijk op afspraak, dus het
maken van een afspraak heeft
de voorkeur.
Graag tot ziens!

‘Het besef dat
gezondheid
belangrijk is’
laten informeren welke zonnebril het best bij jou past en welke
mogelijkheden er allemaal zijn.
Het team van Hoogstede Optiek
staat graag voor je klaar met een
deskundig advies. Momenteel
werkt Hoogstede Optiek zoveel

VERSE KRIEL AARDAPPELS
500 gram € 0.95

SALADE VAN DE WEEK 150 gram € 1.50
CANTALOUPE MELOEN per stuk € 1.50
Groot assortiment rauwkost salades.
Lekker bij de BBQ
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

Hoogstede Optiek & Horen,
Alles onder een dak!
Tramstraat 23, Nistelrode
0412-614052
info@hoogstede.info
www.hoogstede-optiek.nl

ntie
nsen jullie een fijne vaka

Wij we

Volgende week:

DEMOOIBERNHEZEVAKANTIEKRANT
5 en 12 augustus verschijnt er geen krant
en gaan wij nieuwe inspiratie opdoen

7,95

7,95

Deze box is gevuld met:
• 8 mini witte bolletjes
• 4 krentenbollen
• 4 mini croissants
• 6 mueslikoeken
Deze box is gevuld met:

8 mini witte bolletjes
Van Mook
4 krentenbollen

De
Echte4 mini
Bakker
croissants
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277

Molenweg
3 - 5351 ES
Berghem - 0412-745380
Deze box is
gevuld
met:
www.vanmook.echtebakker.nl
8 mini witte bolletjes
4 krentenbollen
4 mini croissants

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

PROPAAN | LPG | INDUSTRIËLE GASSEN | FLESSEN | TANKS

GASSERVICE OSS
Galliersweg 45- Oss
0412-748888 - www.gasserviceoss.nl

GASHANDEL WILLEMSEN
Kerkstraat 117 - Zeeland
06-54650715 - www.gashandelwillemsen.nl

Runderschnitzels
100 gr.
€ 1,95
Kipvinken
100 gr.

€ 1,25

Pesto
karbonade
100 gr.

€ 0,95

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN
In ons hart, dichtbij haar, in gedachten
Lieve Irrin, onze dochter, zus en tante
Wij gaan haar missen
Een speciaal plekje houdt ze in ons hart,
geen nieuwe herinneringen gaan er meer geschreven
worden

Irrin
Irrin Linde Florence
van Velzen

Na een korte strijd moeten wij afscheid nemen van

Jan Verkuijlen
Hij was altijd een positieve man. Jan was sinds 2009 in dienst van
IBN binnen de Openbare Ruimte. Voordat hij ziek werd, werkte hij
met plezier op het groendepot van de gemeente Bernheze.
Jan was erg geliefd bij zijn collega’s en klanten.
Wij wensen zijn familie heel veel sterkte
bij het verwerken van dit enorme verlies.
Collega’s Openbare Ruimte van IBN

Samen met haar 25 jaar een gezin
Haar laatste woorden aan ons
"Ik zal altijd bij jullie zijn"
Albert & Lieneke
Marit
Jette & Karel, Lena
Bijlesteel 14, 5384 DG Heesch
Het afscheid vindt in besloten kring plaats

Veel te jong gegaan

Reserveren
hoeft
niet meer
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - In de parochie Heilige
Augustinus wordt het ter kerke
gaan een stuk gemakkelijker. De
Sacramentskerk in Middelrode,
de Servatiuskerk in Dinther en
de Antoniuskerk in Loosbroek
kun je weer bezoeken zonder je
vooraf te hoeven aanmelden.
Er is uitgerekend hoeveel personen maximaal in de kerk kunnen
samenkomen. Dat zijn voldoende plaatsen om net als vóór de
coronatijd de zondagvieringen te
kunnen bezoeken. Iedereen kan
naar de kerk komen, blijf thuis als
je verkoudheidsklachten en/of
verhoging hebt. Natuurlijk neem
je de veilige afstand van anderhalve meter tot elkaar in acht,
reinig je je handen bij binnenkomst van de kerk, hoest en nies
je in je elleboog en gebruik je
papieren zakdoekjes. Daarnaast
volg je de aanwijzingen op van
de gastheer of gastvrouw. Het
lijkt misschien wat betuttelend,
maar het is wel fijn als iedereen
eraan meewerkt. Juist om samen
te kunnen blijven vieren.
De parochie nodigt je van harte
uit.

Irrin van Velzen
* 5 mei 1995 - † 11 juli 2020

Communie Nistelrode

Ongeloof overheerst nu een zorgzame,
lieve en spontane meid
in de bloei van haar leven
zo plotseling uit ons midden is weggerukt.
Wat hadden we nog graag een wijntje
met je gedronken en met je gelachen.
We zullen je nooit vergeten.
Je vrienden, Nistelrode

Heesch

Dankbaar voor wat was
nu herinnering het enige is wat is

Foto’s: Jos van Extel Fotografie

NISTELRODE - De communie
heeft zondag 5 juli in twee vieringen plaatsgevonden.
Negentien

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

Tom van den Berg Uitvaartzorg
Steun

toeverlaat

Eikenhoek 45, 5473 GW Heeswijk-Dinther, www.tomvandenberguitvaartzorg.nl
In samenwerking met Yarden

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

kinderen

hebben

hieraan deelgenomen. Op zaterdag 11 juli heeft de naviering
plaatsgevonden. Hierbij zijn de
spaardoosjes overhandigd aan
de Voedselbank, het goede doel

van dit jaar. De kinderen hebben
bij elkaar € 166,- opgehaald.
Een mooi bedrag waar de Voedselbank zeer blij mee is.
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In het zonnetje op ‘t Maxend

Column Laaggeletterdheid
Blijf vooruit kijken

V.l.n.r.: juf Monique, meneer Jos en juf Mireille

NISTELRODE - Op woensdag 8
juli zijn meneer Jos, juf Mireille
en juf Monique van basisschool
‘t Maxend in het zonnetje gezet.
Ze waren al 40 en 25 jaar in het
onderwijs werkzaam. De kinderen van hun eigen klas vormden
een erehaag met zonnebloemen.
Daarna mochten de leerkrachten
op versierde stoelen plaatsnemen. Na een kort woordje kregen de leerkrachten een attentie

en een heerlijke slagroomtaart!
Onder een luid ‘Lang zullen ze
leven’ namen ze plaats op de

plek waar ze het liefste zijn, tussen de kinderen. Samen keken
ze de musical van groep 8.

Waar zijn we mee bezig in Nederland! Het gaat niet goed! Op het
ogenblik demonstreren we er op los. Wat is er aan de hand! We
wonen in een multicultureel land. Hier wonen veel mensen van
verschillende nationaliteiten. Samen moeten we de handen uit de
mouwen steken. Ook moeten we elkaar respecteren en samen aan
een goede samenleving bouwen. Niet terug naar het verleden. Nee!
We moeten aan de toekomst werken! Kijk vooruit! Ga samen rond
de tafel zitten en praat. Nederland is een goed land om te werken
en te wonen. Laat Nederland een voorbeeld zijn voor de rest van de
wereld. Dit moeten we samen doen!
Ook is corona nog in het land, dit moeten we niet vergeten. Hier
moeten we aandacht aan blijven geven. Dus blijf denken aan de
anderhalve meter afstand. Er kan zomaar een nieuwe uitbraak
komen. Dit moeten we zien te voorkomen. Het gaat de goede kant
op. Zelf ben ik weer naar de kapper geweest. Heerlijk was dat!
Hoe fijn zou het zijn om weer met de cursus te kunnen starten. Ik
hoop dat we na de zomervakantie dichter bij het normaal komen
en dat we voorzichtig weer wat meer op kunnen starten. Dat alles
weer wat in beweging komt. De cursus laaggeletterdheid ligt nu
al behoorlijk lang stil. Dit is niet goed voor de cursisten. Voor hen
is het ook fijn om weer te kunnen beginnen. Het is een fijne groep.
Ook hier zijn mensen bij van verschillende nationaliteiten en er
was onderling een goede sfeer. Graag wil ik mensen oproepen die
de Nederlandse taal goed willen leren om zich dan aan te melden.
De cursussen worden op meerderen dagen gegeven. Je kunt zelf
kiezen welke dag je de cursus
wilt volgen. Iedereen is welkom,
ook mensen met een nietNederlandse achtergrond.
Neem contact op met ONS
welzijn!
Kijk op www.ons-welzijn.nl.
Vraag naar de cursus ‘Leren!
Gewoon doen!’ Denk er over na.
Tot ziens op de cursus!
Annie Jacobs

10

GEMEENTEBERICHTEN

Woensdag 15 juli 2020

GEMEENTEBERICHTEN

Woensdag 15 juli 2020

PRAKTISCHE INFORMATIE
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 0412-45 88 88
Voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06-53 94 65 69
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdagavond: 17.00-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 0412-45 88 88
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

VACATURE
We zijn op zoek naar:
- Regisseur gebiedsteam
‘Wegwijzer Bernheze’
(Sociaal Domein)
Meer info en solliciteren op
www.werkeninnoordoost
brabant.nl
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1,5 meter blijft norm
Vanaf 1 juli gelden er nieuwe regels voor binnen en buiten. Die regels blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. De kans
op een nieuwe uitbraak is nog steeds aanwezig.
Door het volhouden van de 1,5
meter afstand en de basisregels
is het nu mogelijk om weer te
sporten, een buurtfeest te organiseren, uit eten te gaan of een
terrasje te pakken. Belangrijk is

daarbij wel te realiseren dat het
nog steeds niet is zoals ‘vroeger’.
Het is cruciaal dat we de basisregels blijven volgen. Want alleen
zo behouden we de ruimte die
we samen hebben verdiend.

De basisregels op een rij:
- Heeft u klachten: blijf thuis en
laat u zo snel mogelijk testen.
- Houd 1,5 meter afstand van
anderen.
- Was vaak uw handen.

- Werk zoveel mogelijk thuis.
- Vermijd drukke plekken en
reis zoveel mogelijk buiten de
spits.

Reststrook kopen of huren van de gemeente?
De gemeente biedt inwoners de
mogelijkheid om, als het kan,
gemeentegrond (reststroken) te
kopen of te huren.
Grenst er een gemeentelijke
groenstrook aan uw woonperceel en wilt u die graag gebruiken? Gebruikt u al een strook
grond van de gemeente en wilt
u die kopen of huren? Misschien
kan dat heel gemakkelijk.
Wat is een reststrook?
Reststroken zijn stroken grond
die direct grenzen aan de voor-,
zij- of achterkant van een woonperceel en deel uitmaken van het
openbaar gebied. Soms liggen
daar bijvoorbeeld leidingen in
de grond, waar de gemeente of

nutsbedrijven eens in de zoveel
tijd of in geval van storingen bij
moet kunnen. Maar soms hebben we het over echte reststroken grond. Deze stroken zijn niet
meer nodig voor de openbare
ruimte. Mogelijk kunnen die
worden verkocht.
Wilt u een stukje gemeentegrond kopen of huren, dan kijken we eerst of er sprake is van
een reststrook en of de strook
voor verkoop of verhuur in
aanmerking komt. Bij die toets
wordt bijvoorbeeld gekeken of
er nog ontwikkelingen zijn te
verwachten waarvoor de grond
nodig is en of er kabels of leidingen liggen.

Kosten
Stroken gelegen achter de voorgevel kunnen worden aangekocht voor € 95,- per m2. Voor
stroken voor de voorgevel geldt
een grondprijs van € 50,- per m2.
Huren of een bruikleen overeenkomst afsluiten is in veel gevallen ook mogelijk.

niet meer op het adres waar hij
volgens de Wet basisregistratie
personen staat ingeschreven.
Dit blijkt uit het adresonderzoek
van de afdeling Burgerzaken.
Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Bernheze heeft daarom besloten
om zijn persoonsgegevens niet
meer bij te houden en hem uit te
schrijven uit Nederland. Hierop
volgt een inschrijving in het RNI
(Registratie Niet Ingezetenen)
met onbekende verblijfplaats.
- Fako, Johan,
geboren op 14-01-1986
Besluitdatum: 06-07-2020
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing.

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

Project
Al enige jaren loopt het project
‘verkoop van reststroken en ongeregistreerd grondgebruik’. Tot
nu toe verloopt dit project succesvol en zijn wij nog niet aan
het eind van het project gekomen. Wij willen u daarom laten
weten dat u nog steeds vrijblijvend een verzoek tot aankoop
van een reststrook in kunt die-

nen. In veel gevallen komen wij
tot een overeenkomst. Waar dit
niet mogelijk is bekijken we of er
een andere oplossing mogelijk is.
Meer informatie?
Paul Steggink, p.steggink@bernheze.org
en Marieke Brock,
m.brock@bernheze.org van het
bedrijf Intersolum voeren dit
project uit voor de gemeente.
Wanneer u een verzoek in wilt
dienen bij de gemeente, of informatie wilt over de mogelijkheden, dan kan dit door op de
website www.bernheze.org het
formulier verkoop reststroken in
te vullen en toe te sturen via
gemeente@bernheze.org.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

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.

Openbare bekendmaking
Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens
Uit onderzoek is gebleken dat de
volgende personen niet meer wonen op het adres in de gemeente Bernheze waar zij volgens de
Wet basisregistratie personen
staan ingeschreven. Het onderzoek van de afdeling Burgerzaken leverde geen resultaat op.
Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Bernheze is van plan het bijhouden van hun persoonsgegevens
ambtshalve te beëindigen. Dit
kan voor hen grote persoonlijke en/of financiële gevolgen
hebben. Het formele besluit tot

uitschrijving wordt gepubliceerd
op de gemeentepagina’s in deze
krant.
- Wetrow, Dawid,
geboren 18-04-1995
- Kursa, Daniel,
geboren 29-12-1990
- Damięcki, Damian,
geboren 17-04-1983
Heeft u informatie over de verblijfplaats van deze personen
of heeft u vragen, neem dan
contact op met het de afdeling
Burgerzaken van de gemeente
Bernheze via 0412-45 88 88 of
gemeente@bernheze.org.

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens
De volgende persoon woont

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

Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten tot
1. het aanpassen en uitbreiden
van het parkeerverbod voor
de weekmarkt op Plein 1969
te Heeswijk-Dinther.
2. Het aanpassen van de borden
van de parkeerverbodszone
op de toegangen van Plein
1969 Heeswijk-Dinther.

Wet milieubeheer
Algemene maatregel
van bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) zijn ingekomen:
Nistelrode
- ’t Broek 8
Veranderen veehouderij
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- ’t Dorp 51
Plaatsen kozijn
Datum ontvangst:
03-07-2020
- ’t Dorp 6
Verbouw aanbouw woning
Datum ontvangst:
07-07-2020
- Vinkelsestraat sectie F 1174
(naast 40)
Bouw vrijstaand woonhuis
Datum ontvangst: 07-07-2020
- Adrianus VI straat 8

Vernieuwen dak woning
Datum ontvangst: 03-07-2020
- Heelwijkstraat 59
Plaatsen raamkozijn in zijgevel
woning
Datum ontvangst: 06-07-2020
- Ruitersweg-west 4
Kappen 1 Eik (werkzaamheden
kabels)
Datum ontvangst: 07-07-2020
Heeswijk-Dinther
- Meerstraat 45a
Verbouw hotel/restaurant
De Leygraaf
Datum ontvangst: 06-07-2020
- Laverdonk 9a
Bouw agrarische bedrijfsruimte
Datum ontvangst: 08-07-2020
- Abdijstraat 49
Realisatie van gevelaanpassingen en ophogen dak werkschuur
Datum ontvangst: 09-07-2020
Nistelrode
- Delst 30
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening t.b.v. wijzigen erfbeplantingsplan
Datum ontvangst: 08-07-2020
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
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Heesch
- Wijststraat 27
Uitbreiden woning
Verzenddatum: 06-07-2020
- John F. Kennedystraat 37
Plaatsen carport
Verzenddatum: 10-07-2020
- De Knolraap 12
Vervangen schuur en handelen
in strijd met regels ruimtelijke
ordening
Verzenddatum: 09-07-2020
- Broekhoek 32
Verbouw woonhuis en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 06-07-2020
- Jonkerstraat 1
Geheel intrekken omgevingsvergunning beperkte milieutoets inzake vergunning d.d.
28 mei 2002 en vergunning
d.d. 28 maart 2003
Verzenddatum: 07-07-2020
Heeswijk-Dinther
- Bovenmeester 57
Verbouw woning
Verzenddatum: 09-07-2020
- Hoofdstraat 62
Bouw schuur
Verzenddatum: 08-07-2020

Openingstijden zie colofon
Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken
tijdens openingstijden op afspraak inzien
in het gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken
tijdens openingstijden op afspraak inzien
in het gemeentehuis in Heesch en raadplegen op www.bernheze.org of www.
ruimtelijkeplannen.nl.
Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na
publicatiedatum met een schriftelijke inspraakreactie aan het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze reageren op de stukken. Neem

- Hoofdstraat 65a
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening t.b.v. realisatie mantelzorgwoning
Verzenddatum: 09-07-2020
- De Morgenstond 5
Herbouw deel bedrijfsruimte
en handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 10-07-2020
Nistelrode
- Loo 17a
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening i.v.m. ander gebruik bedrijfsgebouw
Verzenddatum: 09-07-2020
- Kerkveld 23
Verbouw woning
Verzenddatum: 09-07-2020
Loosbroek
- Dorpsstraat 33
Verbouw woonhuis
Verzenddatum: 09-07-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Omdat
deze besluiten leiden tot een onomkeerbare situatie, treden ze
zes weken na verzending van het

voor het indienen van een mondelinge
inspraakreactie contact op met de betreffende 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 publicatiedatum een schriftelijke zienswijze
indien bij het college van burgemeester
en wethouders van Bernheze. Neem
voor het indienen van een mondelinge
zienswijze contact op met de betreffende
afdeling.
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besluit in werking.
Diverse kernen en straten
in Bernheze
Kappen 21 bomen, Zomereiken, Amerikaans Eiken, Berken,
Beuken en Linde (Technische afschrijving)
Verzenddatum: 07-07-2020
Heeswijk-Dinther
- Koffiestraat 17
Kappen 2 eiken en 2 berken
(onderhoud watergang)
Verzenddatum: 10-07-2020
Loosbroek
- Dorpsstraat 92
Kappen 1 kastanje
(wijziging inrit)
Verzenddatum: 10-7-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden
gepubliceerd. De bekendmaking
van deze aanvragen vindt plaats

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na verzenddatum van dit besluit
bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit 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 besluit
beroep indienen bij de sector bestuurs-

via publicatie van een ontwerpbesluit.
Ontwerpbesluiten
Het college van burgemeester
en wethouders wil toestemming
verlenen voor:
Nistelrode
- Dintherseweg 23
Veranderen milieu /
wijzigen pluimveehouderij
Verzenddatum: 09-07-2020
Procedures 1a en 3b zijn van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn via de uitgebreide
voorbereidingsprocedure
verleend. Deze besluiten treden in
werking na afloop van de beroepstermijn.
Nistelrode
- Dintherseweg 23
Wijzigen van de voorschriften,
die betrekking hebben op het
aspect volksgezondheid, van
de eerder verleende vergun-

recht van de rechtbank, Postbus 90125,
5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep
heeft geen schorsende werking. Er zijn
griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig

ning van 14 januari 2019
Verzenddatum: 09-07-2020
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing.
De volgende handhavingsbesluiten zijn genomen.
Nistelrode
- ’t Broek 8, 5388 XJ
Last onder dwangsom strijdig
gebruik
Verzenddatum: 07-07-2020
Procedures 4a en 7a zijn van toepassing.
Tijdelijke vergunning
Onderstaande tijdelijke vergunning is verleend. Dit tijdelijke besluit zal daags na verzending in
werking treden.
Heesch
- Vinkelsestraat ong.
(Naast nummer 40)
Tijdelijk plaatsen woonunit
Verzenddatum: 06-07-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de
rechtbank verzoeken om een voorlopige
voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, de voorzitter van de afdeling verzoeken 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.

WWW.BERNHEZE.ORG
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Met de vlam
in de pijp
Marko Konings, fractievoorzitter Politieke
Partij Blanco
De meeste mensen kennen ze wel, de grote
tankwagens die dwars door de centra van
Nistelrode en Heeswijk-Dinther rijden. Ze
zijn gevuld met mest en rijden af en aan.
Een zware belasting voor de straten die
daar eigenlijk niet op berekend zijn. En
waarschijnlijk worden het er binnenkort
nog meer. Onacceptabel volgens Politieke
Partij Blanco.
Sinds de mestvergister in Nistelrode een nieuwe eigenaar heeft
is er daar veel gebeurd. De activiteiten die er plaatsvinden passen echter niet binnen de vergunning, en ook is er veel meer
transport en opslag dan is toegestaan. Hiertegen zou worden opgetreden, zo kregen we toen te
horen. Politieke Partij Blanco ziet
echter geen veranderingen en de
vrachtwagens blijven maar rijden. Reden voor ons om de wethouder aan zijn jas te trekken en
te vragen hoe het staat met de
handhaving op de vergunning.
Het antwoord was echter weinig
hoopgevend.

werken aan verruiming van de
huidige vergunning van de mestvergister. Dat houdt in dat er dan
nog meer mest mag worden opgeslagen en er nog meer vrachtwagens door de kernen van
Nistelrode en Heeswijk-Dinther
zullen gaan rijden! En dat terwijl
we al jarenlang proberen om het
vrachtverkeer door de kernen zo
veel mogelijk te ontmoedigen.
Wij hebben de wethouder dan
ook gevraagd om het belang
van onze inwoners naar voren te
brengen bij het provinciebestuur.
Uitbreiding van de activiteiten
en de transporten moet worden
voorkomen.

De provincie gaat over de milieuvergunning, en zij wil wel mee-

Reageren: info@ppblanco.nl
of 06-11311713.

Vakantie in
Bernheze
Mary Oosterwijk, D66
De schoolvakantie is begonnen maar
anders dan andere jaren gooit corona voor veel inwoners van Bernheze
de vakantieplannen overhoop. Een
verre vakantie zit er niet in en nu ook
de omringende landen zoals België
en Frankrijk mondkapjes verplicht
stellen, maakt het dat veel mensen
vakantie in eigen land vieren of thuisblijven.
Zoals onze minister van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport het vertaalde:
“Wij zijn dan wel klaar met het
virus, het virus is nog niet klaar
met ons.” Maar met een focus
op wat wel kan kun je je binnen
Bernheze prima vermaken. Zo is
er bijvoorbeeld de poëziefietsroute van De BKK in samenwerking
met de lokale ondernemers die je
de hele maand nog kunt fietsen
en Natuurtheater de Kersouwe
die voorzichtig de poorten opent
met een aangepast ‘coronaproof’ theaterprogramma dat met
behulp van vele vrijwilligers in
korte tijd is aangepast. Filmhuis
de Pas in Heesch vertoont met
gepaste afstand films deze zomer en daarnaast kun je tal van

De gemeente als bedrijf?
Erwin van Kessel, Vicefractievoorzitter en Mart Smits Fractievoorzitter
Heeft u zich wel eens afgevraagd of u niet ‘klant’ kunt worden bij een andere gemeente, als je bijvoorbeeld ontevreden bent over je huidige gemeente? In de praktijk onmogelijk, maar een beetje concurrentie zou de gemeente wellicht kunnen prikkelen om te zorgen voor een blijvend goede dienstverlening.
Het CDA Bernheze wil een gemeente die maximaal actief
meedenkt met initiatiefnemers
op alle gebieden. We zijn een
pilotgemeente in het kader van
de omgevingswet, dus mogen
we denken in ‘ja mits’. Dan is
een simpele reactie als ‘past niet
in het bestemmingsplan’ onvoldoende. Dat had u zelf vast al
gezien bij het indienen van uw
verzoek.
Juist op dit front vinden we ruimte voor verbetering. Goed kijken
en proberen een plan wèl mogelijk te maken. Natuurlijk, niet

alles kan, maar van belang is dat
wel alles geprobeerd is.
Als gemeente hebben we vanuit
gemeenschappelijke regelingen
ook te maken met gedwongen
winkelnering, zoals de omgevingsdienst (ODBN). We waren
daar in de commissie kritisch
over. De andere Brabantse omgevingsdiensten hebben namelijk hun kostenstructuur beter op
orde.
Dat zou voor Bernheze minder
kosten betekenen voor hetzelfde
werk. Wij opperden dus, kunnen
we daar niet ‘klant’ worden, zodat er meer geld over blijft voor

CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

50PLUS vanuit Heeswijk-Dinther
Hans Bongers, 50PLUS Bernheze i.o
50PLUS Bernheze is een jonge partij voor alle leeftijden met als speerpunten
bestrijding van eenzaamheid, menselijke zorg, tegengaan van leeftijdsdiscriminatie, veiligheid en die natuurlijk de belangen van ouderen altijd in het
vizier heeft. Aan mij is gevraagd iets te schrijven over de afgelopen maanden
en ons ‘dorp’. In Heeswijk-Dinther komt eindelijk een traverse, althans wij
hopen dat er in oktober een start gemaakt wordt. Er zijn veel bijeenkomsten
aan vooraf gegaan, veel plannen gemaakt en besproken. Eindelijk is de kogel
door de kerk... Zeker, er zullen altijd mensen zijn die het anders gewild zouden willen hebben, maar dat houd je overal.

50plus is een politieke partij in oprichting en heeft geen stemrecht in de raad
Zo’n 25 jaar geleden ben ik hier
komen wonen, woon hier overigens met veel plezier. Toen was
er al sprake van een traverse en
kijk: nu komt ‘ie er toch. Nu het
met corona de goede kant op lijkt
te gaan en de besmettingen zijn
teruggedrongen, is het tijd dat
er weer toeristen naar Bernheze
komen. In de afgelopen zware

coronamaanden ben ik ook een
paar keer langs het verzorgingshuis gelopen. Schrijnend de mensen te zien zitten, eenzaam en
zonder bezoek. Ze waren steeds
weer blij met enige aandacht.
Dat ligt even achter ons.
50PLUS stelt zich open voor de
ouderen en de kwetsbaren onder

Bedankt meester Frenk

fiets- en wandelroutes volgen.
Wanneer je iets heel anders wilt
doen, kun je starten met geocaching; een moderne vorm van
schatzoeken waarbij je met behulp van gps-coördinaten op je
telefoon, al wandelend op zoek
gaat naar verborgen schatten in
de natuur. De lokale horecaondernemers hebben er alles aan
gedaan om terrassen zo aangenaam mogelijk in te richten met
inachtneming van alle regels zodat je na inspanning heerlijk op
een terras kunt ontspannen.
Geniet namens D66 deze zomer
met elkaar van al het moois dat
Bernheze te bieden heeft. (Her)
ontdek stukjes natuur en kom tot
nieuwe ideeën.

andere zaken in ons mooie Bernheze?
Wat vindt u? Denk er eens over
na en laat het ons weten!
Tot slot wensen wij iedereen in
Bernheze een fijne en vooral gezonde zomer!

Namens groep 8A basisschool ‘t Palet in Heeswijk-Dinther

ons, maar ook voor de jongeren.
Samen hopen we dat dit komend
half jaar een plezierig half jaar
mag worden! Samen maken we
er wat van, jong en oud.
Neem gerust contact op, ook als
je wilt meedoen. Mail naar
hans.bongers62@gmail.com
of bel 06-18604538.
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OOGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
Stuur de oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van OOGCONTACT en maak kans op

5x 1/5 staatsloten

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Wim Raaijmakers
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413
Iris Koekkoek
kan293851
de staatsloten
uit Nistelrode
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen

In en om de Tuin

AANGEBODEN

TE KOOP

BIJ HUID EN HAAR BENT U
VAN HARTE WELKOM
Meer info: Nina Schoonheidsspecialiste en nagelstyliste
06-31514494 en
Dian kapster 06-46751119
Gouveneursweg 5
Heeswijk-Dinther.

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

PEDICURE NISTELRODE
Pedicure Dorien Visser, nog
twee weken, daarna gesloten
in verband met vakantie.
App: 06-44612521 of bel:
0412-612118 en spreek in.
Nagellak/gellak mogelijk
in samenwerking met
pedicurebehandeling.
www.pedicurenistelrode.nl

DE ALLERLEKKERSTE KIP
BIJ KIPSALON BERNHEZE
Voor al uw kip- en grillproducten. Woensdag van 14.00 tot
18.00 uur. 06-12033685.
Jan van de Boomstraat 9
Heeswijk-Dinther.
Pinnen mogelijk.
Wij zijn gesloten van 24 juli
tot en met 1 september.

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

PRINTPAPIER

ZOMERCURSUS FRANS
à 10 UUR OF NEDERLANDS
Datum _____________________
à 5 UUR VOLGEN IN
HEESCH-VINKEL?
www.ikspreekfrans.nl/nieuws of
vinden in deze woordzoeker?
www.nederlandsopmaat.nl
Evelyne van Uden
06-53 97 56 76.
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BEDRIJFSRUIMTE
Van 50, 100, 150, 170 en 255 m2,
voorzien van overhead en loopdeur. Meer informatie: neem
gerust contact op met Sijme
Smits 06-46111667 of kijk op
opslagunit.eu.
KANTOORRUIMTE
VAN 41m² BIJ PAKHUYS 35
De Morgenstond 35
Heeswijk-Dinther
Jan en Antonet van Gerwen
06-21666128
www.pakhuys35.nl
info@pakhuys35.nl

M P T S C H O M M E L Q
BLOEMBOLLEN

DAKGOOT

HANGMAT

CHOP

Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode.
Steun hiermee het goede doel
Hulphond.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.
KERKELIJKE BEELDEN,
ROZENKRANSEN EN
DEVOTIEPRENTJES ENZ.
Albert Dominicus, Vorstenbosch
0413-362343.

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

GEVRAAGD

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

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

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

WIL JE EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer. Geboorteadvertentie € 10,-.
info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Zoek: BLOEMBED, BLOEMBOLLEN, BOOM, DAKGOOT, HANGMAT,
SCHOMMEL, SCHOP, TRAMPOLINE, VERANDA

BLOEMBED

LEGE TONERS

OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES

Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.

_____________________

H F E N

MOOIBERNHEZERTJES

BOOM

SCHOMMEL
Gé-Dé
TRAMPOLINE
VERANDA KREEFT, EEN LEKKER STERREBEELD
KEUKENS
Kwaliteit keukens voor
Tekst?

e woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl
betaalbare prijzen

Ruim 30 jaar ervaring
• Flexibel en klantgericht
- advies op maat
• Renovatie van bestaande keuken
• Bezoek op afspraak
De oude Ros • Nistelrode • 0412-612231
06-25241269 • info@gedekeukens.nl

www.gedekeukens.nl

Zie oplossing pagina 19
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U bepaalt …
hoe u betaalt!

Zelfscan

Het

Vana is zo
v
f din
sdag er!
rond
u bij 15.00 uu 21 juli
ons
ook r kunt
met
b
zelfs etalen
can!

bij AH Heesch!

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag:
7.00 - 20.00 uur
Vrijdag: 7.00 - 21.00 uur
Zaterdag: 8.00 - 20.00 uur
Zondag: 10.00 - 18.00 uur
Dinsdag 21 juli
éénmalig om 12.00 uur
open in verband met de
scanwerkzaamheden.

Gemak dient de mens!
Naast de normale kassa’s, die ook gewoon behouden blijven,
introduceren wij de zelfscan.
Er zijn daarbij drie extra mogelijkheden.
1.
Zelf uw producten scannen met onze handscanners
en afreken bij de betaalpalen
2.
Zelf uw producten scannen met uw mobiel en
afreken bij de betaalpalen
3.
Zelf enkele producten scannen aan de betaalpaal.
Wij zijn heel blij dat wij deze stap samen met u mogen maken.
Wij nemen uitgebreid de tijd om u uit te leggen hoe deze nieuwe scan
en betaalmogelijkheden werken.
Daarnaast zal er altijd een medewerker op het zelfscanplein voor u
klaarstaan om u bij te staan als u vragen heeft.
Graag tot ziens in onze winkel!
Albert Heijn Heesch - ‘t Dorp 40 - 5384 MC Heesch - 0412 452 472
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Auto & Motor

NIEUWS

Is het leegrijden van je tank
echt zo slecht?

Citroën Berlingo 1.6 VTi

2010 € 6.950,-

Citroën C3 Picasso 1.4 VTi

2010 € 4.999,-

Citroën C4 Picasso 1.6 VTi

2009 € 4.499,-

Dacia Sandero Stepway 1.6

2011 € 4.999,-

Dacia Sandero 1.2 Blackline

2011 € 5.499,-

Fiat Panda 0.9 Twin-air

2014 € 4.999,-

Fiat Panda 1.2 Cool

2010 € 2.999,-

Fiat Sedici 1.6-16V

2009 € 4.999,-

Ford Fiesta 1.0 Style

2013 € 6.999,-

Ford Focus Wagon 1.6 trend

2010 € 5.499,-

Ford Ka Titanium

2009 € 3.499,-

Ja. Leegrijden tot
je stilvalt is slecht
omdat de motor
vlak voor het stilvallen slecht loopt
en je echt de laatste
druppel door het
systeem jaagt.
De brandstof wordt
enorm verwarmd
en bij auto’s van 15
jaar en jonger is dat
niet goed voor de
(hoge druk) brandstofpomp (zowel diesel als benzine). Het is de
hitte en de manier van stilvallen (te arm mengsel) die schadelijk
zijn. Moderne auto’s hebben vaak de brandstofpomp in de tank.
Deze wordt gekoeld door de brandstof.

Bij langdurig rijden met weinig brandstof komt de koeling van de
pomp in gevaar met extra slijtage tot gevolg. Bij auto’s met LPG
Brouwersstraat
Hyundai i40 wagon 1.7 CRDi
2012 € 7.950,-19 Brouwersstraat 19
is het
te raden
de tank minimaal voor een kwart gevuld te
5473 HB Heeswijk Dinther
5473
HBaan
Heeswijk
Dinther
MG F Cabrio 1.8i
1996 € 2.499,T. (0413) 29 41 24 T.houden.
(0413) 29 41 24
Ford Ka 1.2 Comfort

2011 € 3.999.-

Mitsubishi Colt 1.1

2008 € 2.499,www.autobedrijfminnaar.nl
www.autobedrijfminnaar.nl

Nissan Qashqai 1.6

2011 € 8.999,-

uring • APK - keuring
Astra Sport tourer,
Automaat
2011
€ 6.999,- van alle auto’s
es en onderhoud
•OpelReparaties
van
enalle
onderhoud
auto’s
ultiespace •
Citroen
2010
Berlingo
€ 6.950,Multiespace
Peugeot
308
2010
1.6
€1.999,6.950,- en Peugeot
2008 308
€ bedrijfsauto’s
3.750,1.6 VTi
2008
Opel
Meriva
1.6-16V,
Enjoy
2006
€VTi
rkoop
van
Inauto’s
en
Verkoop
en
lichte
van
bedrijfsauto’s
auto’s
lichte
n
Citroen
2005 C3€Atraction
1.999,Suzuki Alto
2005
1.0 5 drs
€ 1.999,Suzuki
2011Alto€ 1.0
2.950,5 drs
2011
308
1.6 VTi
2008
€€3.499,n
•Peugeot
Wielen
en
LPGbanden
Citroen
2008 C4
€Picasso
3.900,LPGbanden
Volkswagen
2008
Up Bleumotion
3.900,- Sportive
Volkswagen Up Bleumotion Sportive
panoramadak
Citroen
2009 C4€Picasso
6.499,-panoramadak 2009 € 6.499,-

2012 € 5.950,-

Renault Captur 1.5 DCi
2015 € 8.950,eep
uit
Een
uit
odel
Citroen
2011voorraad
C4€greep
new
6.950,model
2011voorraad
€ 6.950,-

SCHADEHERSTEL

Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service
• Audi A3 Carbrio, 1.8, TFSi, 160 pk, navi, xenon,
leder, PDC, 17 inch, 2008
• Mercedes E240, aut, avantgarde station, navi,
clima, half leder, enz., 2004
• Nissan Qashqai + 2.0i, 140 PK, I-way, navi,
camera 360, climatronic, panoramadak,
cruisecontrol, 2012

• VW Jetta Hybrid DSG Aut., navi, PDC V + A ,
100.000 km 2013
nieuw binnen
• VW Mulivan camper 2.0, TDi,
4-motion, PDC V+A, Stoelverwarming,
7 persoons, 2012
• VW Polo 1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen en
spiegels, 239.000 km, 2006

• Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Navi, Pano,
camera,
verkoc
ht
PDC V+A, 23.000 km 2019

• VW Tiguan 1.4 TSi, 160 pk, R-line, navi, camera,
PDC V+A- 19 inch, 76.000 km, 2013

• Opel Meriva, airco, trekhaak afneembaar
ver
electr. ramen, stuurbekr. 177.000 km 2006 kocht

• VW Touran 1.4 TSi navi, camera trekhaak,
stoelverwarming, 2011

• Renault Scenic 1.6 16V, Expression, airco,
trekhaak, 151.000 km, 2004

• VW Transporter 2.0 TDi, 180 PK, dubb. cabine,
aut., navi, camera, 18 Inch, side-bars, 2013

• Skoda Rapid 1.2 TSi 105 PK, PDC, navi,
cruise-Control, 2015

www.autobedrijflangens.nl

ZOTTE

€ 3.750,€ 2.950,-

ZATERDAG

2012 € 5.950,-

Renault
Twingo
1.2-16V Jaguar
2010
3.999,6 lwb€€4.2
plaatje
Jaguar
1987
XJ €
6 8.250,lwb 4.2 plaatje
1987 € 8.250,ression, zwartAlfa
2003
156
jtd€€ 1.6
4.950,impression,
zwart XJ
2003
4.950,pway
Dacia
2011
Sandero
5.950,Stepway
Cabriolet 2011 € 5.950,Cabriolet
Mazda
2
automaat,
28dkm
Mazda
2005
2 automaat,
€ 6.450,-28dkm
2005 € 6.450,ic div. opties Audi
2001
A4
blauw
€
4.750,Metalic
div.
opties
2001
€
4.750,Fiat
2011
500twingo
1.2
€ 5.750,2011
€
5.750,Renault
1.2-16V, Dynamique
206
Peugeot
206
2.0-16V
2005
€ €3.999,2.0-16V
2005
fCC
zwart,
verlaagd, div opties
2002
fCC
3.800,zwart,
verlaagd, div opties
2002 € €3.999,3.800,Mazda 323
Mazda
323
js met.
Citroën
2004C5 €br.1.8
3.950,grijs met.Peugeot
2004
€ 3.950,nAir
Fiat
2014
Panda€0.9
5.450,TwinAir
2014 €€3.999,5.450,2011
Mazda
5 cabrio,
zeer nette staat
Mazda
1991
MX€52.950,cabrio, zeer nette staat 1991 € 2.950,sso blauw met.
Citroen
2003Xsara
€ 3.900,picasso blauw
met. MX
2003
€ 3.900,ition
Fiat
Panda
2.999,edition Mercedes2010
€ 4.950,2.999,250 exclusief
TD
autom.youngtimer
Mercedes
1996 250
€ 5.950,TD autom.youngtimer
1996 € 5.950,ngvrij)
2Seat
CV2010
1971
6Altea
blauw
€€Cool
4.950,(belastingvrij)
1971
2.0TDi,
Automaat
2005
€€3.499,Bedrijfswagens
BTW Bedrijfswagens
exclusief
BTW
Fiat
2009
Sedici
5.750,5.750,Peugeot 2009
307
Peugeot
2007307
€ 7.600,hdi break
2007 € 7.600,8 gr. met. Citroën
2004
Xara
€€1.6-16V
4.950,Pic.1.8 gr. met.
2004hdi€€break
4.950,Citroen Berlingo 1.6 HDI
Citroen
2009 Berlingo
€ 4.499,-1.6 HDI
2009 € 4.499,le
Ford
2013
Fiesta
7.450,Style 5drs
120Peugeot
Dkm 2009
2013
7.450,206
cabrio
Peugeot
2006206
€ 6.950,CC cabrio
2006 € 6.950,Toyota
Aygo
1.0-12V,
€€3.900,é 120 DkmCitroen
1999
Xara
€ 1.0
1.500,Coupé
1999CC
1.500,Peugeot
Partner
1.6
HDI
Peugeot
2013
Partner
€
3.900,1.6
HDI
2013
1.4 €bebop
nieuwe apk
Renault
1994Clio
€ 1.4
750,bebop nieuwe apk 1994 € €3.900,750,wart
Daihatsu
2002
Yong
€ Trend
2.750,yrv zwart Renault Clio
2002
2.750,Ford
2009
Ka 1.2
3.999,2009
3.999,Toyota
Aygo€ 1.999,LMV,
5drs,
blauw
4.250,Renault
Laguna
2000Laguna
€ 1.450,break 1.6 16v 2000 € 1.450,td, blauw met.
Dodge
2001
Ram
van
2.5
td, blauw
met. 2010
2001 €€€break
1.999,Mitsubishi
2008
€Colt
2.950,2008
2.950,-1.6 16vRenault
Renault
Megane
Renault
1999
Megane
€ 1.499,pers. ex btw Fiat 1997
Scudo €combi,
1.999,8 pers. exWordt
btw verwacht
1997 : € Scenic
verwacht
: Scenic lgp, g3 1999 € 1.499,Mitsubishi
2011
€ASX
9.600,2011
€ 1.999,9.600,-lgp, g3Wordt
Renault Twingo
metalic Renault
2003Twingo
€ 2.750,grijs metalic
2003 € 2.750,r, 16 16v Ford2002
Focus€stationcar,
3.499,- 16 16v
2002 €grijs
3.499,Dacia Sandero,
Kia€ Rio,
PeugeotDacia
307 cc,Sandero,
Citroen Kia
C3 Rio, Peugeot 307 cc, Citroen C3
Nissan
2011verwacht:
Qashqai
€ 9.950.1.6
2011
9.950.Wordt
5-drs bl.,
metalic
Rover
2002
25 5-drs
€ 2.999,bl., metalic
2002 € 2.999,r, zwart
Ford2002
Focus€stationcar,
2.750,- zwartRover 25 2002
€ 2.750,Picasso,
Citroen
C4
Coupe,
Opel
Astra
Picasso,
Tourder
Citroen
C4
Coupe,
Opel
Astra
Ford
Fiesta
automaat,
Mitsubishi
Space
star,
m
Peugeot
2012
107
€
4.450,54Dkm
2012
€
4.450,Volkswagen
belastingvrij
Volkswagen
€ 2.750,Kever belastingvrij Tourder€ 2.750,neemprijs Ford1998
Ka € meeneemprijs
650,1998Kever
€ 650,Honda
CR-V,
Renault
Twingo,
Toyota
Aygo
Peugeot
2002
206
1.250,1.4 4 drs
1.250,VW Golf 2002
Cabrio
VW Golf
1995Cabrio
€ 2.500,lmv
1995 € 2.500,t,drs
ex btw
Ford
2004
Transit
€€ 3.250,connect,
ex btw
2004 €€lmv
3.250,0 bull en side bars
2005 Tucson
€ 7.750,2.0 bull en side bars 2006
2005 € 7.750,Hyundai
Peugeot
2006
207
2.750,3drs
2.750,-

r agréé

Tramstraat 18 - 5388 GG Nistelrode - (0412) 61 20 76 - info@autobedrijflangens.nl

op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)

HESCHEWEG 223 OSS

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
A L I T É

E T

S É C U R I T É

S O L U T I O N
23/09/09 10:12
Sticker réparateur.indd 1

É C O N O M I Q U E

-

Q U A L I T É

E T

S É C U R I T É
23/09/09 10:12

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

Onze service
* Goede kwaliteit
* Diverse maten en soorten
aanhangwagens leverbaar
* Prima inruilmogelijkheden

Fiat
5001.2
zeer
apart
2007
Fiat 500
Pop
Airco40.00 km airco ..........2008
Fiat Panda 4200 km. ................................ 2009
Ford
1.3i69.000
51 kWkm!
.............................2007
2004
Ford Fiesta
Ka, airco,
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Opel Fusion
Astra station,
1.05-drs.
turbo.......................
edition,
Ford
1.4 16V
2006
zonnedak,
km5-drs. automaat .........2005
2016
Honda
Civic66.000
1.4 16V
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat ....... 2001
Opel Insignia
2.0, CDTi
sports,
Mazda
6 1.8 Clima
77.000
km.tourer
................2015
2003
Mini Cooper ............................................. 2007
OpelCooper
Mokka 1.4
innovation
Mini
1.6turbo
16V .................................
2008
29.000
km1.0 10.000 km ........................2018
Opel
Agila
2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km. .......... 2005
Opel Corsa
Zafira 1.9
CDti, airco,
nette12V
auto3-drs...2008
Opel
Easytronic
Z1.OXV
2002
Opel
Corsa
1.2
5-drs
20.000
km.
Renault Kangoo 1.2 TCe, automaat,airco .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco .. 1999
vol opties, 2.500 km!, nieuwe auto
2019
Opel Vectra 1.6 16V ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006

Opel Zafira
DTH 1.2
.................................
2003
Renault
Grand2.0Scenic
Tce, bose
Opel Zafiravol
2.2i
Elegance
80.000
2002
uitvoering
opties!
44.000
km km. ......
2017
Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005

PeugeotMegane
206 2.01.216V
.........................
2001
Renault
Tce,GTI
23.000
km,
Peugeot
206 1.4ivol
16V
2006
bose uitvoering,
leer85.000 km. ............
2016

Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004

Peugeot
20i 16v heel apart en snel
..2004
Seat
Ibiza206
1.4rally
16vcar
airco
2007
Peugeot 306 Break 1.6 ............................ 1999

Renault
ClioB,1.2
16V 1.6,
aircoTDi,
64.000
km. ..... 2006
Skoda
Super
variant
automaat,
Renaultkm
Clio 1.6 16V airco ........................
2003
102.000
2016

Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km... 2006

Suzuki
km!, airco
2005
SuzukiWagon
Jimny R+,
4+477.000
...................................
2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010

Toyota
123.000
km,km.
airco..................
2007
ToyotaAuris
Aygo1.6
airco
20.000
2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003

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

* Ruime openingstijden
* Ruime keus en
onafhankelijk advies
* Snelle service van
o.a. reparatie
Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther
0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com
www.chrisvanvelzenaanhangwagens.com

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

www.taxivangrunsven.nl
Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490
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Zakelijke rompslomp? Ja, graag!
Als ondernemer weet je als geen ander wat het runnen van een bedrijf inhoudt. Dat er nogal wat bij
komt kijken hoeft niemand je nog uit te leggen. Jij hebt je zaakjes graag goed voor elkaar. Vooral
ook aan de zakelijke kant. Dan is het fijn als je al die bijkomstigheden als financiën, belastingen en
salarisadministratie met een gerust hart kunt overlaten aan specialisten in dit vakgebied. Van Soest
& Partners is zo’n specialist. Al ruim veertig jaar zijn wij die vertrouwde partner die voor jou en je
bedrijf graag de zakelijke puntjes op de i zet. Een geruststellende gedachte. Zakelijke rompslomp?
Ja, graag!
EXPERTS
Met onze professionele dienstverlening hebben
we de kennis en knowhow in huis om jou die optimale ondersteuning te kunnen bieden. En voor
ingewikkelde of gecompliceerde vraagstukken
maken we gebruik van de expertise van onze
partners. Zo hebben we partners op het gebied
van financiering, fiscaliteit, juridische vraagstuk-

partners hebben we alle expertise in huis die nodig is, ook bij ingewikkelde of gecompliceerde
vraagstukken.
Als specialist, als sparringpartner en coach, maar
vooral als accountantskantoor met een breed en
compleet aanbod in professionele dienstverlening.

‘Bij ons krijg je dat stukje persoonlijke aandacht
dat jij en je bedrijf verdienen’
ken en personeels- en organisatievraagstukken.
Allen professionele experts die voor jou de beste
oplossing zoeken.
ONTZORGEN
Ontzorgen, dat is waar wij voor staan. Of het
nu gaat om de complete financiële administratie,
het samenstellen van de jaarstukken of het opstellen van de fiscale aangifte: wij zorgen dat jij
er geen omkijken naar hebt.
Bij ons krijg je dat stukje persoonlijke aandacht
dat jij en je bedrijf verdienen. Want zoals jij achChris-Stan van Daal en Frank Hanegraaf
ter jouw bedrijf staat, staan wij achter het onze.

Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Ad Ploegmakers We zijn er voor onze klant. Samen met onze

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

Heesch - Cereslaan 4
Heeswijk-Dinther - Plein 1969 1a
0412- 459000 - info@soestacc.com
www.soestacc.com
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Markt zomeractie in Heeswijk-Dinther een succes
HEESWIJK-DINTHER - Met een mooie
opkomst werden vorige week vrijdag de
prijswinnaars midden op het marktplein
bekendgemaakt. De marktorganisatie had
gevraagd aan medewerkers van de dagbesteding Looz Corswarem Hoeve om de
winnaars uit te loten. Deze werden door
Peer Verkuijlen van Aktief Burgerschap
opgenoemd en de prijzen werden uitgereikt.
Dat er in de tombola zoveel marktbriefjes
zaten geeft aan dat de markt in HeeswijkDinther goed bezocht wordt. Alle niet aanwezige winnaars zijn gebeld en kunnen tot
31 augustus hun prijzen ophalen bij een
van de marktkramen of bij Lunchroom en
Eetcafe Naast.
Medewerkers van Looz Corswarem Hoeve en Peer Verkuijlen

Foto’s: Edwin Hendriks

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

Team Tanoshii/Conscius Sports
helemaal in het nieuw

NISTELRODE/BERGHEM - Team Tanoshii/Conscius Sports is een initiatief van Budoschool Tanoshii en Conscius Sports om het judo voor iedereen toegankelijk te maken.
Al een paar jaar wordt er iedere zondagochtend gejudood in de dojo van Conscius Sports
door jongens en meisjes met een verstandelijke, visuele of lichamelijke beperking.
Afgelopen zondag werden alsnog de
nieuwe trainingspakken, shirts en sporttassen uitgereikt die het team heeft gekregen van Van Tilburg Sport uit Nistelrode en Stichting 68 uit Maastricht. Vol trots
en superblij werd de kleding aangetrokken door de jongens en meisjes en met
blije gezichten poseerden ze voor de foto.
Team Tanoshii/Conscius Sports is ontzettend blij met deze gift, want deelname en
begeleiding voor deze jongens en meisjes,
aan toernooien en evenementen vergt

een grote organisatie om het allemaal geregeld te krijgen. Team Tanoshii/Conscius
Sports wil hierbij Van Tilburg Sport, Stichting 68, Conscius Sports en Budoschool
Tanoshii bedanken voor de mooie trainingspakken, shirts, tassen en rugplaten.
Wil je meer weten over judo op maat?
Neem dan contact op met Walter van
Well via teambuilding.cs@gmail.com,
tanoshiibudoschool@gmail.com of 0412617333.

Succesvolle open dag Voetbal BSO

Hoofdtrainer van HVCH

Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH – Afgelopen zaterdag werd de
open dag van de nieuw op te richten
Voetbal BSO druk bezocht. Dit concept is
een initiatief van Roy de Haan, hoofdtrainer van HVCH.
Na een korte introductie van Roy en het
voorstellen van zijn begeleidingsteam
en de tevens aanwezige ambassadeurs,
waaronder Melanie Bross (volgend seizoen bij PSV) en Anne Leijen (aanvoerster
HVCH vrouwen 1), kon begonnen worden met de diverse voetbalspelvormen.
Hiervoor werden de deelnemers in vier
groepjes ingedeeld en het ging er meteen

fanatiek aan toe. Naast voetbalspelletjes
was er ook plaats ingeruimd voor andere
spelvormen, zoals hockey, jeu-de-boules,
badminton, boksen en boogschieten.
Na afloop was er voor de deelnemers limonade, fruit en peperkoek en kregen de
ouders een presentatie over de Voetbal
BSO.
Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl/albums
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Afzwemmen zwemschool Conscius Sports
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Mike van Grinsven gaat
samenwerking aan met
OC1 Bike Cleaner
HEESCH - Ondanks het feit dat Mike van Grinsven van het CRQF
Quad team dit jaar nog niet heeft kunnen rijden vanwege hielspoor
aan beide voeten, heeft hij toch een overeenkomst kunnen sluiten
met OC1 Bike Cleaner.

BERNHEZE - Eindelijk mochten leerlingen van Zwemschool Conscius Sports weer afzwemmen! De kinderen die zouden afzwemmen in maart konden dat niet in verband met de maatregelen die de regering
moest nemen door het coronavirus.
Nadat de zwem- en sportschool
een aantal maanden dicht is geweest, hebben de kinderen de
afgelopen periode zoveel mogelijk lessen kunnen inhalen en
mochten ze nu dus afzwemmen
in Veghel. Anders dan anders
was het wel.
Waar normaal gesproken de hele
familie komt kijken, mocht er nu
maar één van de ouders mee
naar het zwembad om te kijken. Het kon de pret echter niet
drukken en iedereen deed goed
zijn best, waardoor er door de

instructeurs van de zwemschool
aan het eind van de afzwemles het verlossende antwoord
werd gegeven: iedereen was
geslaagd en mocht zijn diploma
in ontvangst nemen bij Conscius
Sports in Nistelrode.
Geslaagd voor zwemdiploma A
zijn: Lise Backx, Raphael Chatzitheodorou, Kay van de Coevering, Zolal Ghotb Razmjou, Lesari
Irijanan, Gijs Pennings, Levi
Tienen en Lawina Steinbach.
Geslaagd voor zwemvaardig-

heid 2 zijn: Denis Osinski en Julia
Osinska.
Geslaagd voor Snorkelen 1 is:
Nadia Verhoeven.
Geslaagd voor Snorkelen 3 zijn:
Zuzanna Skoroda en Evalien van
Buitenen.
Geslaagd voor Survivalzwemmen 1 zijn: Luka Jansen en Dani
Jansen.
Geslaagd voor Reddingszwemmen 1 is: Jens Megens.
Zwemschool Conscius Sports feliciteert alle geslaagden met het
behalen van hun zwemdiploma!

OC1 Bike Cleaner is speciaal
ontwikkeld voor het krachtig
reinigen van (cross)motoren en
mountainbikes, zonder dat daarbij de materialen worden beschadigd. Vaak worden er bij het
schoonmaken van motoren de
verkeerde reinigers gebruikt omdat deze goedkoop en eenvoudig te verkrijgen zijn. “Ik ben blij
dat we een samenwerking zijn
aangegaan met OC1. Het is natuurlijk belangrijk om een goed
reinigingsmiddel te hebben, die
de delen van de quad niet aantast. OC1 werkt al samen met
veel rijders en teams en je ziet

het steeds vaker voorbijkomen.
Dat bewijst ook weer dat het een
goed product is,’’ vertelt Mike.
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Bedrijvenweg 16,

Extra nieuws Altior

5388 PN Nistelrode
T.
0412 61259416,
Bedrijvenweg

HEESWIJK-DINTHER - Korfbalvereniging Altior was dinsdag 7 juli te gast bij VV Heeswijk voor de jaarvergadering. Door de coronamaatregelen en de opkomst was er niet genoeg ruimte in het eigen clubgebouw. Naast de vaste agendapunten stond ook een aantal andere punten op de agenda en hierover
werd door de aanwezige leden op constructieve wijze gediscussieerd.

V.l.n.r.: Bastian Schakenraad, Dennis van den Heuvel, Toos van der Pas, Francis Collart en Sarah van Gerwen

Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van Toos van
der Pas en Dennis van den Heuvel. Zij worden bedankt voor de
jarenlange bijdrage in het be-

stuur. Hun plaats wordt ingenomen door Sarah van Gerwen en
Bastian Schakenraad.
Francis Collart is benoemd tot

nieuwe voorzitter van Altior.
Succes allemaal.
Altior wenst iedereen een fijne
en zonnige zomervakantie en
blijf gezond. Tot eind augustus!

5388 PN Nistelrode

DE OPLOSSING

T. 0412 612594
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Fotograaf:
Marcel van de Steen
Voetbal BSO

DONDERDAG 16 JULI

MAANDAG 20 JULI

Workshop Guru Yoga & Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

CC Serveas weer open
Heeswijk-Dinther

HEESCH • HEESWIJK-DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

Evenementen

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Ophalen oud papier
buitenbied
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg
en Plan de Zwarte Molen
Nistelrode
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek
VRIJDAG 17 JULI
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek
Live Muziek: DJ Luke
Eetcafé ’t Pumpke Nistelrode
PAGINA 9
Onbeperkt BBQ
Eetcafé ’t Pumpke Nistelrode
PAGINA 9
Tim Knol
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Lezing door Lama Karma
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
ZATERDAG 18 JULI
Finale: Clubkampioenschappen jeugd
T.C. Telro Nistelrode
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek
Live muziek: Dreamfield
Eetcafé ’t Pumpke Nistelrode
PAGINA 9
ZONDAG 19 JULI
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther

Poedja-VisualisatiesMeditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Film: Fisherman’s Friends
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 2
Start stapelkorting
www.vantilburg.nl/stapelkorting
PAGINA 17
DINSDAG 21 JULI
Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek
Workshop Vlindersafari
www.anderzendichtbij.nl
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek
Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
WOENSDAG 22 JULI
Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DONDERDAG 23 JULI
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek
Studiegroep Nagarjuna &
Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
VRIJDAG 24 JULI
Workshop vlindersafari
www.anderzendichtbij.nl
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Live muziek: DJ Luke
Eetcafé ’t Pumpke Nistelrode
PAGINA 9

Onbeperkt BBQ
Eetcafé ’t Pumpke Nistelrode
PAGINA 9
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
ZATERDAG 25 JULI
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Live muziek: Factor 3
Eetcafé ’t Pumpke Nistelrode
PAGINA 9
Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek
Baby Blue
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
ZONDAG 26 JULI
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther
Onbeperkt spareribs
Partycentrum ‘t Maxend Nistelrode
MAANDAG 27 JULI
Workshop vlindersafari
www.anderzendichtbij.nl
Poedja-Bardo onderricht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DINSDAG 28 JULI
Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
WOENSDAG 29 JULI
Reiki oefenochtend
Centrum MAIA Nistelrode

DONDERDAG 30 JULI
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek
Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
VRIJDAG 31 JULI
Workshop vlindersafari
www.anderzendichtbij.nl
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek
Live muziek: DJ Luuk
Dobbelsteen
Eetcafé ’t Pumpke Nistelrode
PAGINA 9
ZATERDAG 1 AUGUSTUS
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Live muziek: Nikenia
Eetcafé ’t Pumpke Nistelrode
PAGINA 9
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek
Open avond
TV Balledonk Heeswijk-Dinther
ZONDAG 2 AUGUSTUS
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Het Grote Piratenavontuur
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
MAANDAG 3 AUGUSTUS
Poedja-Visualisaties-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DINSDAG 4 AUGUSTUS

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther

Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Vipassyana
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

WOENSDAG 5 AUGUSTUS
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

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

www.mooibernheze.nl

