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Anton, Mieke, Martijn en Bernice
hebben er zin in om de inwoners van Bernheze

te mogen ondersteunen

Beleef de natuur
Wandeling onder leiding van natuurgids

Laat je verrassen en wandel 
mee! Je kunt binnen Bernheze 
een aantal wandelingen maken, 
waarbij je bossen, stuifduinen, 
meanderende beken en diverse

landschappen tegen zult ko-
men. En natuurlijk bloemen, 
planten en inheemse dieren; de 
IVN-gidsen vertellen je er graag 
over tijdens de wandelingen.

De eerste wandeling staat ge-
pland op 20 september bij De 
Kilsdonkse Molen in Hees-
wijk-Dinther.

Je maakt kennis met de ge-
schiedenis van de molen en het 
omringende landschap. Van 
ontginning een eeuw geleden 
tot het huidige ‘dynamische 
Beekdal van de Aa’. 

De uitbundige natuur in de di-
recte omgeving laat een mooie 
diversiteit zien van wat er zoal 
groeit, bloeit en leeft.

Startplaats: De Kilsdonkse 
Molen, Kilsdonkseweg 4-6, 
Heeswijk-Dinther.
Vertrektijd: 10.00 uur
Wandelduur: anderhalf uur. 

Deelname is gratis, maar een 
vrijwillige bijdrage voor IVN 
Bernheze wordt zeer op prijs 
gesteld. 

Aanmelden graag per mail zodat 
er aan de reeds bekende maat-
regelen kan worden voldaan. 
Inschrijven kan rechtstreeks op 
www.ivn.nl/afdeling/
bernheze/opgave-wandelingen 
of door te mailen naar 
wandelingen@ivn-bernheze.nl 
met vermelding van je naam en 
het aantal personen dat deel-
neemt.

BERNHEZE – Heb je de afgelopen tijd ook onze mooie natuur dicht bij huis ontdekt? Wil je nog meer 
ontdekken en genieten? IVN Bernheze organiseert het komend jaar 2020-2021, een aantal wandelingen 
onder leiding van een natuurgids. 

Wandel door 
de uitbundige 

natuur in 
de directe 
omgeving

Mooi & aan het werk
pag. 20

Word bezorger
van deze krant!

Meer informatie: 0412-795170 
of bezorging@bernhezemedia.com

Maak kennis op pagina 5
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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.

Voel je lekker in je vel met:
Hatha Yoga*
Donderdagavond. Nieuwe docent: Monique Biermans. 

Tai Chi
Vrijdagochtend. Nieuwe docent: Robin Berkelmans. 

Mindfulness door middel van QiGong
Woensdagavond. Docent: Marc van de Ven. 

Voor creatievelingen:
Teken en schildercursus*
Maandagmiddag. Docent: Sylvy van Bochove.
Woensdagmiddag. Docent: Mayu Casanova-Urquijo.

De Eijnderic, Even tijd voor jezelf...

*Voor het gehele aanbod aan cursussen en workshops: 
kijk op www.eijnderic.nl voor alle informatie.

www.eijnderic.nl

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

NIEUWE ENTREE
EN NIEUWE ACTIES

Een mooie ruime entree! Dat 
stond al een tijdje op ons 
verlanglijstje en we zouden 
nu al niet meer anders willen. 
Voor onze klanten is de brede 
entree, zelfs met rollator of 
scootmobiel, geen uitdaging 

meer. Ondernemen is vooruitkijken en inspelen op de markt 
en de huidige tijd. Zeker in de coronaperiode vergt dat de 
nodige creativiteit en we merken dat veel bedrijven nu al 
regelmatig hun medewerkers extra in het zonnetje willen 
zetten met een leuk pakket of een attentie.

Grote bijeenkomsten zijn 
nog steeds niet mogelijk 
en als je dan toch iets 
wilt doen is het altijd leuk 
om dat te doen in de 
vorm van een attentie, 
naar wens samengesteld 
met heerlijke kazen, een 
biertje, nootjes en wat 
chocolade. En daarvoor 
bent u bij ons aan het 
juiste adres! 

Wilt u dit combineren 
met een cadeaubon 
van Bon Fromage of 
Het Bomenpark? 

Dan maken we leuke combideals! De komende maanden 
heeft ook de Ondernemersvereniging Heesch weer een 
mooie ‘Rode Loper Actie’ met prachtige prijzen van 
ondernemers uit Heesch. 

Genoeg reden dus om aankopen te doen in het 
‘Aangenaam Heesch’, maar ook in onze winkel in de Ruwert 
in Oss bent u van harte welkom, want er komen weer tal 
van heerlijke najaarskaasjes en andere lekkernijen in de 
winkels waarmee we u gaan verrassen en laten proeven!

Van harte welkom dus! 

Bon Fromage Team Heesch - Oss
Ton en Elly Bens

COLUMN
Ton Bens

De muzikanten van Rapalje met 
hun wilde haardossen en mid-
deleeuwse kilts, creëren door 
hun enthousiasme en gedreven-
heid een vlammende energie. 
Rapalje laat door middel van ge-
voelige ballades, vurige liederen 
en temperamentvolle Keltische 
melodieën een flinke vonk over-
slaan op haar publiek. Een con-
cert van Rapalje is als een tijdreis 
met herkenbare losbandigheid 
en ruwe levenswijze.

Had u al kaarten voor de voor-
stelling van Rapalje op 9 mei 

gekocht? Dan zijn die kaarten 
automatisch geldig voor de 
voorstelling op 9 oktober.

Rapalje in het
Beneluxtheater

BERLICUM - Vrijdag 9 oktober waant het Beneluxtheater zich in 
Keltische sferen. De folkband Rapalje zet vanaf 20.15 uur de zaal op 
z’n kop! Kaarten zijn verkrijgbaar voor € 20,- per stuk via 
www.beneluxtheater.nl. 

Winnaars 
boek
‘Van klei 
tot brons’ 

Jos en Annemieke van der 
Wielen zijn de gelukkige win-
naars van het boek over het ou-
vre van Toon Grassens, geschre-
ven door Simon Wetten. Ze zijn 
intussen op de hoogte gebracht.

‘Dat vergt 
de nodige 
creativiteit’
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Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

Tandafdrukken
Mijn dochter vindt honden heel leuk. Die-die en wa-wa, oooh en 
heel enthousiast gewijs. Zo leuk vindt zij honden. Ook al is de 
hond vijf keer zo groot als haar, kijkt ie scheel van agressiviteit en 
vertoont het zware tekenen van hondsdolheid, zij rent er vrolijk 
die-die-wa-wa-schreeuwend naartoe. Het liefste aait ze ze dan 
ook nog met haar priemende wijsvinger vervaarlijk dichtbij hun 
kwijlende bekken, maar dat heb ik tot nu toe elke keer kunnen 
voorkomen. Of hun baasje was elke keer zo verstandig om dan 
even de riem aan te trekken als dat dreigde te gebeuren. Mijn 
dochter heeft nog tien vingers en in haar handjes staan nog geen 
tandafdrukken, gelukkig.

Het moge duidelijk zijn, ik ben niet zo’n fan van honden. Kleintjes 
kunnen me nog wel enigszins bekoren, want die kunnen nog 
schattig zijn en kan ik hebben, denk ik. Voorwaarde is dan wel dat 
ze niet zo keffen als een bezetene, maar vaak lijkt dat niet het geval 
als het gaat om kleine honden. Die keffen denk ik uit een soort van 
compensatiegedrag. Als in: wie niet gezien wordt, laat zich horen. 
Grote joekels blaffen niet zo veel en hard, maar die hebben dan 
weer een imposant postuur met bijbehorende grote bek. 
Daar krijg ik hetzelfde gevoel bij als bij de uitsmijter van de 
Lunenburg vroeger. Moet je geen ruzie mee krijgen en loop ik zo 
stoer mogelijk voorbij. Voor je het weet, ruikt ie mijn angst en rukt 
ie mijn kop er af.

Ik probeer zo goed en kwaad als het kan mijn 
voorzichtigheid (of onderkoelde angst) voor 
honden niet te projecteren op mijn dochter. Ik laat 
haar gewoon op haar harige vrienden af lopen en 
probeer mijn overslaande hart en zweetdruppels 
daarbij te negeren. Wanneer ze later vraagt 
waarom ik zelf die honden - die zij zo lief vindt - 
nooit aanraak, vertel ik misschien wel waarom. 
Nu snapt ze toch nog niet waar die tandafdrukken 
in mijn knie vandaan komen.

Ik probeer zo goed en kwaad als het kan mijn 
voorzichtigheid (of onderkoelde angst) voor 
honden niet te projecteren op mijn dochter. Ik laat 
haar gewoon op haar harige vrienden af lopen en 
probeer mijn overslaande hart en zweetdruppels 
daarbij te negeren. Wanneer ze later vraagt 
waarom ik zelf die honden - die zij zo lief vindt - 
nooit aanraak, vertel ik misschien wel waarom. 
Nu snapt ze toch nog niet waar die tandafdrukken 

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

Vernieuwde Berne, boek- en abdij-
winkel heet iedereen welkom
Nieuwe naam en nog groter assortiment

De afgelopen weken is er hard 
gewerkt in boekhandel Berne die 
met de heropening afgelopen vrij-
dag gelijk ook afscheid heeft ge-
nomen van die naam. Als Berne, 
boek- en abdijwinkel wordt de 
weg vervolgd. Het dekt ook me-
teen beter de lading van alles 
wat er te vinden is. Naast boe-
ken voor volwassenen en kinde-
ren, is er namelijk ook een groot 
assortiment abdijproducten.
Om te beginnen is de balie naar 
een meer in het oog springende 
plaats verhuisd. “Iedereen die 
over de drempel komt wordt ge-
lijk warm welkom geheten en in-

dien gewenst direct geholpen”, 
vertellen Conny Smulders en 
Femke Brouwer over de nieuw 
ingerichte winkel.

De dames hebben het er druk 
mee gehad en zien de toekomst 
zonnig in. “Ondanks dat de win-
kel verdeeld is in een zijde met 
boeken en een andere hoek ge-
vuld is met abdijproducten, is het 
meer één geheel geworden”, 
vertelt Conny opgewekt. Opge-
nomen in het geheel is ook een 
compleet ingerichte ruimte met 
wenskaarten in alle denkbare 
varianten, het ‘kaartenkabinet’. 
Een aantal kasten verdween en 
er zijn displays geplaatst. Ook 
iets waar over nagedacht is, 

want: “Deze kunnen we er ge-
makkelijk uitrollen, waarmee 
plaats ontstaat voor het geven 
van lezingen en voorleesmidda-
gen voor kinderen en volwasse-
nen”, legt Conny uit. Een eerste 
lezing werd al succesvol verzorgd 
en aan de plannen voor het op-
zetten en uitrollen van laatstge-
noemde wordt nog gewerkt.

Berne, boek- en abdijwin-
kel staat bekend om het grote 
assortiment religieuze boeken. 

Dat is niet veranderd maar de 
nadruk is de laatste jaren meer 
komen te liggen op boeken over 
spiritualiteit in het algemeen. 
Verder wordt benadrukt dat ei-
genlijk alles verkrijgbaar is. “We 
hebben ook een collectie kook-, 
natuur-, pelgrimage/reis-, zorg/
ethiek- en kunstboeken, maar 
ook kinderboeken, literatuur en 
meer. Er staan hier geen thrillers 
in de schappen, maar dat wil niet 
zeggen dat ze hier niet verkrijg-
baar zijn. Je kunt elk willekeurig 
boek aan de balie bestellen en 
later afhalen of online bestellen 
via onze site. Zelfs studieboe-
ken”, verzekert Conny.

Ook het assortiment abdijpro-
ducten is flink uitgebreid. Naast 
de collectie bekende abdijbieren 
is er verder een keur aan produc-
ten van collega-abdijen uit bin-
nen- en buitenland. Het varieert 
van wijn, diverse soorten kaas, 
chocolade, aardewerk, honing, 
kaarsen en meer. Tot slot is er 
ook nog een collectie cadeau-
artikelen zoals beelden, iconen 
en kruizen. Conny: “We nodi-
gen iedereen van harte uit om 
niet ‘langs’, maar ‘aan’ te ko-
men.” 
Zie ook www.berneboek.com

HEESWIJK-DINTHER – Vorige week werd het glas geheven op de interne verbouwing en (her)opening 
van Berne, boek- en abdijwinkel. Dit is de nieuwe naam waaronder boekhandel Berne aan de Abdij-
straat 53 in Heeswijk-Dinther verdergaat en gelijk een die samenvat wat er allemaal verkrijgbaar is. 
Iedereen is van harte uitgenodigd om er een kijkje te komen nemen.

Conny en Femke Tekst en foto: Wendy van Lijssel

‘Een keur aan abdij-
producten uit binnen- 

en buitenland’

‘Mijn dochter heeft nog tien vingers en in haar 
handjes staan nog geen tandafdrukken, gelukkig’
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Lonneke van de Graaf
“Twee jaar geleden ben ik bena-
derd om coördinator voor Reu-
ma Nederland te worden. Het 
geeft mij een goed gevoel iets 
aan de gezondheidszorg bij te 
kunnen dragen. 

Eén op de negen mensen heeft 
een vorm van reuma en elke dag 
komen er 700 mensen bij. Reuma 
is vaak onzichtbaar en uit zich in 
pijn, stijfheid en vermoeidheid. 
Ik vind verder onderzoek naar de 
oorzaak en beste behandelme-
thode heel belangrijk. 
Samen met vijftien andere goede 
doelen starten we dit jaar de eer-
ste gezamenlijke Goede Doelen 
Week in Heesch. Hopelijk kunt u 
ook wat missen.” 

Karin Ceelen en Ellen Hoeks
“Wij hebben een aantal jaren 
geleden de organisatie van de 
collecte voor de Hartstichting 
in Heesch op ons genomen. 
Met een vaste club collectanten 
haalden we ieder jaar een mooi 
bedrag op voor levensreddend 
werk van de Hartstichting. 

Dit jaar is de Hartstichting één 
van de zestien goede doelen die 
meedoen aan de eerste Goede 
Doelen Week in Heesch, die in 
aangepaste vorm plaatsvindt 
van 4 tot en met 10 oktober. 

Speciaal nu heeft de Hartstich-
ting uw donatie hard nodig 
voor onderzoek naar het hart 
in combinatie met corona. Ho-
pelijk draagt u de Hartstichting 
een warm hart toe en halen we 
een mooi bedrag op in onze eer-
ste Goede Doelen Week! Samen 
gaan we er voor!

GEZONDHEID IN BALANS

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112

Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860

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

HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vorssel
Cereslaan 2A, Heesch
0412-453798
Spoed overdag: 0412-453798 
toets 1
Huisartsenpraktijk De Zwaan en 
van Sonsbeek
Cereslaan 2X, Heesch
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802 
toets 1
Huisartsenpraktijk van Cruchten
Cereslaan 2C, Heesch
0412-451355
Spoed overdag: 0412-451355 
toets 1
Mw. N.A.M. Hiemstra
Gildestraat 1, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 10.00 - 11.00 uur
Hoogstraat 53, 0412-451971
Gildestraat 1a, 0412-253158
Apotheek Ceres
Cereslaan 2B, Heesch
Open maandag t/m vrijdag
8.00-18.00 uur
0412-744227

HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.

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

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

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

Anderhalve meter afstand hou-
den is mogelijk doordat er maxi-
maal 30 mensen worden toe-
gelaten. Bij klachten die passen 
bij infectie met het coronavirus 
kun je niet deelnemen. Thuis-
blijven geldt ook als iemand in 
jouw huishouden koorts en/of 
benauwdheidsklachten heeft 
of als iemand in je huishouden 
positief is getest op corona. Het 
eerstvolgende Alzheimercafé 
is op dinsdag 15 september en 
heeft als thema: Mantelzorgers 
aan het woord.
Mantelzorgers van mensen met 
dementie krijgen regelmatig het 
advies om goed voor zichzelf te 
zorgen. Makkelijker gezegd dan 

gedaan. In de afgelopen maan-
den waren de mantelzorgers 
nog meer dan anders op zichzelf 
aangewezen. 

In de vorm van interviews ver-
tellen mantelzorgers hoe ze 
hiermee zijn omgegaan en wat 
ze nodig hebben om goed voor 
zichzelf te blijven zorgen.

Dinsdag 15 september
Alzheimercafé Uden-Meierijstad 
Het Klooster, Deken van Miert-
straat 8, Veghel. 
Zaal open: 19.00 uur.
Start programma: 19.30 uur.
Einde programma: 21.30 uur.
De toegang is gratis.

Aanmelden noodzakelijk via ONS welzijn, 088-3742525 of 
noordoostbrabant@alzheimer-nederland.nl.

Alzheimercafé Uden-
Meierijstad heropent
haar deuren

BERNHEZE - Binnen de regels van het RIVM en de Rijksoverheid 
kan Alzheimercafé Uden-Meierijstad mensen met dementie en hun 
mantelzorgers weer veilig ontmoeten in het Alzheimercafé. Hier-
voor is vooraf aanmelden, registratie en een gezondheidscheck aan 
de deur noodzakelijk. 

Kromstraat 3 • 5388 ES Nistelrode • 0412-853565
info@salonintense.nl • www.salonintense.nl

Met onze nieuwe Alma-Q laser 
helpen we je er graag vanaf.
Ontvang nu 30% korting
op je eerste behandeling.

Kom langs voor een vrijblijvend 
en kosteloos intakegesprek.

Spijt van een 
tatoeage?

UDEN - Zoveel mogelijk thuis-
werken, anderhalve meter af-
stand houden, vaker je handen 
wassen en in je elleboog hoes-
ten. Een half jaar geleden had 
niemand verwacht dat dit het 
‘nieuwe normaal’ zou worden. 

In de documentaire ‘Veerkracht: 
gevecht tegen corona’ van film-
maker Marc Pos, gaan we terug 
naar de plek die de hotspot van 
de crisis was: Uden. Het regio-
ziekenhuis Bernhoven bevond 
zich plotseling in het epicentrum 
van een Brabantse coronabrand-
haard. Wat doe je als je 150 
mensen kunt helpen, maar er 

600 coronapatiënten opgeno-
men moeten worden? We zien 
corona door de ogen van pati-
enten, artsen en verpleegkundi-
gen. 

Algemeen directeur Van den En-
den: “Op 4 maart testten wij de 
eerste positieve patiënt en op 8 
maart zagen we dat het goed 
mis was. Met deze documen-
taire kan iedereen zien dat het 

ziekenhuis in een paar dagen tijd 
noodgedwongen veranderde in 
een coronacentrum, dankzij het 
fantastische team.”

Filmmaker Marc Pos: “Het was 
een bizarre periode. Terwijl heel 
Nederland binnen zat, gingen 
mijn collega’s en ik opnamen 
maken in Uden. Alle facet-

ten die bij een crisis horen zijn 
vastgelegd; de stress, het harde 
werken, het verdriet, de mach-
teloosheid, maar ook de liefde 
voor het vak en de dankbaar-
heid van de patiënten. Deze bij-
zondere inkijk schetst een uniek 
beeld van de veerkracht van het 
zorgpersoneel in crisistijd.”
‘Veerkracht: gevecht tegen coro-
na’ is vanaf 11 september te zien 
op Videoland.

Documentaire ‘Veerkracht: 
gevecht tegen corona’
Laat de coronacrisis zien in het zwaarst
getroffen ziekenhuis van Nederland

‘Bijzondere inkijk schetst een uniek 
beeld van zorgpersoneel in crisistijd’

Vrijwilligers Goede Doelen 
Week Heesch  

HEESCH - Goede Doelen Week Heesch stelt graag weer twee kan-
jers aan je voor die met 160 andere vrijwilligers collecteren van 
4 tot 10 oktober. 

30 MAART - 4 APRIL 2020
4 - 10 OKTOBER 2020
30 MAART - 4 APRIL 2020

‘Reuma Nederland 
en de Hartstichting’
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Het dorpsbelang voorop:
‘Dat bereiken we samen’ 

Wijkagenten als schakel naar veiligheid

Bernice: “Omdat Heesch een 
dorp is, is het erg veelzijdig en te-
gelijkertijd persoonlijk. Dat maakt 
mijn werk zo mooi. Ik ben voor-
heen werkzaam geweest in de 
noodhulp. Het is dankbaar werk 
om bij acute situaties de druk van 
de ketel te kunnen halen. Het 
mooie aan wijkagente zijn is ech-
ter dat je, door met de mensen 
te praten en een plan te maken, 
acute situaties juist kunt voorko-
men. Bovendien is er tijdens het 
wekelijkse wijkteamoverleg ook 
tijd en ruimte om te sparren met 
collega’s, dat is echt heel fijn.” 

Mieke: “Ik heb op meerdere 
plaatsen in Brabant gewerkt als 
wijkagente, en altijd met ge-
noegen. Vanwege de diepgang 

van mijn werk, wilde ik dit graag 
blijven doen. Daarom ben ik in-
middels alweer drie jaar actief 
in Nistelrode en Vorstenbosch. 
Mensen weten me goed te vin-
den. Je merkt dan dat er steeds 
meer samenwerking ontstaat 
met de burgers. Zorgen zijn dan 
gemakkelijker gedeeld en proble-
men kunnen sneller worden op-
gelost. Als ik daarin heb kunnen 
bijdragen, kan ik tevreden naar 
huis.” 

Martijn: “Als er iets heftigs in 
een dorp gebeurt, zie je eigenlijk 
meteen dat het gemeenschaps-
gevoel heel sterk is. Het bevalt 
me echt heel goed om er voor 
de mensen in Heeswijk-Dinther 
en Loosbroek te kunnen zijn. En 

niet alleen voor de mensen thuis, 
maar ook voor de ondernemers 
en hun bedrijven, waar al dan 
niet met een KVO-certificaat er 
alles aan wordt gedaan om de 
omgeving veilig te maken en te 
houden. Samen staan we sterk, 
zeker als er voor ons input en 
initiatief komt vanuit de burger, 
bijvoorbeeld via een dorpsraad.” 

Anton: “Er zijn best een aantal 
ontwikkelingen waar ik me zor-
gen over maak. Het gebruik van 
harddrugs in het verkeer bijvoor-
beeld. Dat komt óók in Heesch en 
de omliggende dorpen veel vaker 
voor dan je misschien zou den-
ken. Maar ook onderwerpen als 
overlast en inbraken blijven actu-
eel. Daarbij zijn de ogen en oren 

van de buurtbewoners van cruci-
aal belang. Zij zien tenslotte het 
meest, en dan vooral als er iets 
‘anders dan anders’ is. Via een 
‘buurtapp’ en via een dorpsraad 
kunnen wij heel precies opvan-
gen wat er leeft in een bepaalde 
wijk, en dat ook faciliteren. En 
toch heeft Heesch (nog) geen 
dorpsraad, en hebben lang niet 
alle wijken een buurtapp.” 

Ook een WhatsApp-groep star-
ten met je buren in de straat? Op 
de website van de gemeente kun 
je meer lezen over de voordelen 
van een buurtapp en hoe je er 
een kunt starten!

Volg Anton, Bernice, Martijn en 
Mieke online! Op Facebook: 
Wijkagenten Bernheze, of op  
Instagram: wijkagenten_bernheze.

BERNHEZE – Op Facebook was al te zien dat burgemeester Marieke Moorman ze namens Heesch had verwelkomd: 
de nieuwe wijkagenten Bernice Hendriks en Anton Verstraten. Samen met hun collega’s Mieke Bode en Martijn 
Verberne hebben ze er duidelijk zin in om de inwoners van Bernheze te mogen ondersteunen. De redactie van 

DeMooiBernhezeKrant ging ‘gewapend’ met fotograaf bij het viertal op de koffie. 

ANTON VERSTRATEN
Heesch 

anton.verstraten@politie.nl

BERNICE HENDRIKS
Heesch

bernice.hendriks@politie.nl

MARTIJN VERBERNE
Heeswijk-Dinther en Loosbroek 

martijn.verberne@politie.nl

MIEKE BODE
Nistelrode en Vorstenbosch 

mieke.bode@politie.nl

V.l.n.r.: Anton, Mieke, Martijn en Bernice  Tekst: Monique van Strien Foto’s: Marcel van der Steen

Via een 
‘buurtapp’ en via 

een dorpsraad 
kunnen wij heel 

precies opvangen 
wat er leeft in 
een bepaalde 

wijk, en dat ook 
faciliteren 

Heb je een vermoeden dat er 
ergens drugs worden gemaakt, 

geteeld of verhandeld? Of wil je 
graag eens wat bespreken met 
iemand die de wijk goed kent 
en kan meedenken naar een 

oplossing? Schroom dan niet om 
te mailen naar de wijkagenten, 

zodat zij contact met je op kunnen 
nemen! Snel politie nodig bij een 
gevaarlijke of verdachte situatie? 

Bel dan 112. Geen spoed, 
wel politie? Bel 0900-8844. 
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KBO Dinther
Senioren
computerhulp

HEESWIJK-DINTHER - Op dins-
dag 15 september kun je weer te-
recht bij de gratis senioren-com-
puterhulp van 13.30 tot 15.30 
uur in het computerlokaal bij  
CC Servaes. Je hoeft je hiervoor 
niet eerst aan te melden. Er moet 
wel rekening gehouden worden 
met de RIVM-maatregelen.

Veel mensen zijn in deze corona-
tijd gebruik gaan maken van an-
dere mogelijkheden om te com-
municeren, zoals bijvoorbeeld 

het internet, mail of de tablet, en 
dat wil nog niet altijd even mak-
kelijk vlotten. Er kunnen dus best 
nogal wat kleine problemen zijn 
die KBO Dinther Senioren com-
puterhulp voor je wil oplossen. 

KBO Dinther Senioren compu-

terhulp is een samenwerking met 
de Digitale Ontmoetings Plaats 
(DOP) voor Heeswijk-Dinther en 
Loosbroek. 
De Digitale Ontmoetings Plaats 
is voornemens om eind septem-
ber/begin oktober weer de mo-
gelijkheid open te stellen voor 
het volgen van computerlessen, 
zoals: 
- Werken met Windows 10, totaal 

vijf lessen van twee uur. Kosten  
€ 45,-, inclusief € 20,- lesmate-
riaal. Deze cursus zal gegeven 
worden op maandagmiddag 
van 13.30 tot 15.30 uur en 
start op 28 september

- Werken met de iPad, totaal vier 
lessen van twee uur. Kosten  
€ 25,-, inclusief € 5,- lesmate-
riaal. Deze cursus zal gegeven 
worden op dinsdagmiddag van 
13.30 tot 15.30 uur en start op 
22 september

- Cursus Outlook (e-mail), totaal 
vijf lessen van twee uur. Kosten  
€ 45,-, inclusief € 20,- lesmate-
riaal. Deze cursus zal gegeven 
worden op donderdagmiddag 
van 13.30 tot 15.30 uur en 
start op 1 oktober.

In verband met de coronaregels 
kunnen per cursus maximaal 
drie personen deelnemen. Voor 
bovengenoemde cursussen kun 
je je opgeven bij Ben Beeftink, 
Donkeren Dijk 44, 06-51317609 
of beeftink.ben@outlook.com.

Kluscafé
Loosbroek
LOOSBROEK - Na een half jaar 
afwezigheid, door het coronavi-
rus, zijn de vrijwilligers van het 
Kluscafé zaterdag 19 september 
weer aanwezig bij Harrie en Rien 
van Zoggel aan de Achterdonk-
sestraat 7. 

Kluscafé Loosbroek vraagt voor 
jouw veiligheid en die van haar 
medewerkers graag om je mede-
werking!
- Houd anderhalve meter af-

stand en volg de aanwijzingen 
op van de medewerkers

- Kom op tijd met datgene wat je 
wilt laten repareren

- Je mag er op wachten, maar 
het is ook mogelijk om het item 
om 11.30 uur weer op te halen

- Laten we samenwerken om op 
een veilige manier te kunnen 
blijven werken.  

Van 9.30 tot 11.30 uur staan de 
mensen van het Kluscafé weer 
voor je klaar om de aangeboden 
spullen te repareren. Als er nieu-
we onderdelen nodig zijn helpen 

zij hierbij. De vrijwilligers kunnen 
je tuingereedschap slijpen, maar 
denk ook eens aan speelgoed 
wat nog gerepareerd kan wor-
den. Problemen met je fiets pro-
beren de mensen van het Klus- 
café ook op te lossen. Weggooi-
en is zonde voor het milieu én 
voor je portemonnee!

Het Kluscafé is voor alle inwoners 
van Bernheze. Zorg dat je op tijd 
aanwezig bent, zodat de vrijwil-
ligers ook de tijd krijgen voor de 
reparatie. 

Elke derde zaterdag van de 
maand staat het Kluscafé Loos-
broek voor je klaar. Alle data van 
het Kluscafé voor 2020 worden 
vermeld op de evenementen-

kalender op de achterzijde van  
DeMooiBernhezeKrant en op 
www.kbo-loosbroek.nl.

Voor meer informatie of vragen 
kun je altijd terecht bij Henk de 
Mol (0413-229619), Jan van 
Eerd (0412-480658) of bij Betsie 
van Zutphen (0413-229692). 

Geef je apparaten een tweede 
kans, weggooien kan altijd nog!

KBO Bernheze

KBO LOOSBROEK 
Buurten, biljarten en kaartje leggen

Christinastraat 4 - 5384 KL Heesch - 0412-452087

50% korting
OP BESTAANDE COLLECTIE

Gewijzigde openingstijden
Vrijdag: 9.30 - 20.00 uur en zaterdag: 9.30 - 16.00 uur

Opheffings-
uitverkoop

Speurtochten
Tijdens de week van 15 tot en met 22 
augustus was er een speciale etalage-
speurtocht uitgezet met vragen die in de 
etalage van winkels waren opgehangen. 
Met het beantwoorden van deze vragen 
kon je een zin maken: ‘Goed gedaan tot 
volgend jaar!’

Uit de juiste inzendingen heeft SJB Nistel-
rode twee winnaars getrokken. Dat zijn 
Teun Geerden en Jelle Tousain, zij hebben 
beide een ticket voor een vlucht in een 
zweefvliegtuig van Aeroclub Nistelrode 
ontvangen!

Ook bij de kralenspeurtocht kon je een 
prijs winnen. Die is gewonnen door Iza 
Verstegen. Zij won een bon van Feel 
Good Store Sparkling waarmee ze een 
leuke luchbox uit mag zoeken. 

Maskers 
In de tas zaten ook blanco maskers. Door 
je masker mooi te kleuren en te versieren 
kon je ook een prijs winnen. Maud en 
Fleur van Wees waren mooie vlinders, Jes-
se van Venrooij een geweldige aap en Ann 
Griffioen een vrolijk konijn. Alle kinderen 
hebben een ticket voor de kinderfilm ont-
vangen die bij CC Nesterlé draaide. 

Bouwen
Hutten bouwen ging niet dit jaar, maar in 
de tas zaten houten plankjes waar de kin-
deren creatieve bouwwerken van konden 
maken en wat zijn er veel mooie inzen-
dingen ontvangen! De jury heeft vier win-
naars gekozen die een mooi prijzenpakket 
van Jumbo hebben ontvangen voor hun 
creaties.

Fenna Cuijpers (podium met poppetjes), 
Isa van Kessel (wc-pot), Rick van der 
Sangen (tractor) en het team Jelle, Siebe, 
Ann, Saar, Lot, Teun en Keet (dominoste-
nen en stoeltjes voor de barbies).

Tot volgend jaar
SJB Nistelrode kijkt terug op een mooie 
kindervakantieweek en hoopt dat zij vol-
gend jaar iedereen kan ontvangen bij de 
blokhut Achter den Berg.

Kijk voor de foto’s van de winnaars bij het 
artikel op www.mooibernheze.nl.

Veel winnaars tijdens de kinder-
vakantieweek Nistelrode
NISTELRODE - Dit jaar werd er in plaats van een gewone Kindervakantieweek door SJB 
Nistelrode een ‘DIY’ kindervakantieweek georganiseerd. Honderd kinderen hadden 
een tasje gereserveerd. In dat tasje zaten speurtochten, knikkers, spijkers en plankjes 
en voor als er iets mis ging, ook nog een paar pleisters...

Kort nieuws

Koffie-inloop 
bij CC De Wis

LOOSBROEK – Elke dinsdag-
ochtend is er bij CC de Wis 
een Koffie-inloopochtend 
van 10.00 tot 12.00 uur om 
je te verwelkomen voor een 
kopje koffie of thee.

Buurten, biljarten, kaartje 
leggen of een krantje lezen. 
Iedereen is welkom en neem 
gerust iemand mee! 

Bij mooi weer zitten we 
gezellig buiten, voor 
De Wis. Natuurlijk hou-
den ze rekening met de  
COVID-19 maatregelen.
Komt u ook!

Maximaal drie cursisten

Weggooien is zonde voor het milieu 
én voor je portemonnee!

‘Bij mooi weer
zitten we

gezellig buiten’
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Vanuit haar kennis als ambachte-
lijk schilder, is ze op zoek gegaan 
naar grond uit De Maashorst, die 
zij verwerkt tot pigment. Met 
hulp van wijstkenner Rimbaud 
Lapperre en Maashorstkenner 
Ton Vogels, is ze nog verder de 
grond ingedoken. Zo heeft Lisa 
ijzeroer uit de Peelrandbreuk 
gebruikt. Met haar collectie pig-
menten, zoals Slingerpad-bruin, 
Mortelse oker, Slabroek-grijs en 

Perekker-roze, heeft ze een bij-
zonder palet met caseïneverf ge-
maakt.
In de tentoonstellingshoek op 
het Natuurcentrum vind je de 
ontwikkelde pigmenten uit de 
grond van De Maashorst, een 
selectie van kwaststreken die 
Lisa met gebruik van deze pig-
menten ontwikkelde en enkele 
prachtige schilderijen die door 
haar ermee gemaakt zijn. Een 

deel van de pigmenten vond 
Lisa in de omgeving van het na-
tuurcentrum en die plekken lig-
gen ook langs de wandelroutes 
die het natuurcentrum heeft uit-
gestippeld. 
In de tentoonstelling geeft ze en-
kele tips waar die te vinden zijn. 
Het is dan ook een leuk idee na 
het bezoeken van de tentoon-
stelling eens langs deze plekken 
te wandelen.  

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
10 tot en met 16 september

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Gekookte kipGekookte kip

Tijdens de verbouwing zijn wijTijdens de verbouwing zijn wij
in Nistelrode gewoon geopendin Nistelrode gewoon geopend

100 gr.100 gr. € 1,50

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

Ontbijtkoek
gemaakt met honing

gewonnen in de Maashorst

Weekendknaller!

Kersenfl appen
 3+1 GRATIS
Alleen geldig op 
vrijdag  en zaterdag

4+2 GRATIS

2, 60

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

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

HamkluifHamkluif1 pond verse1 pond verse
worst en worst en 
1 pond H.O.H.1 pond H.O.H.

SamenSamen € 8,50

100 gr.100 gr. € 1,50

STROGANOFFSAUS 200 gram € 1.25
GESNEDEN SPITSKOOL 500 gram € 0.75
FRIESLANDER AARDAPPELS 5 kilo € 2.50

Biologisch groente/ fruitpakket
inclusief recepten (op bestelling)

Volkoren-
puntjes

nu

nu

60

Tentoonstelling ‘Project Maas-
horst van Lisa Beckers’

NISTELRODE - Kunstenares Lisa Beckers presenteerde een jaar geleden haar ‘Project Maashorst’ in 
galerie Atelier Anders in Schaijk. Dit project is tot 26 oktober te bewonderen in het Natuurcentrum 
De Maashorst. Lisa Beckers (1989) is sinds maart 2018 bezig geweest met het Project Maashorst. Een 
interdisciplinair onderzoek naar de kern van de Maashorst. Haar schilderijen laten je letterlijk verdwij-
nen in de aarde. 

Lisa Beckers met in haar handen de Maashorstse aarde, waarvan zij caseïneverf maakte

www.humstijl.nl

Behalve muziek heeft Studio 
0602 een divers aanbod van sie-
raden. 

Deze worden in eigen atelier ge-
maakt, waarbij kleur een belang-
rijke bron van inspiratie is. 

Bij Studio 0602 zijn - tussen alle 
muziek en sieraden - ook eigen-
gemaakte kunst en andere pro-
ducten te zien. 

Kom eens langs en laat je verras-
sen en inspireren! 

Openingstijden: 
Dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 10.00 tot 17.00 uur

Studio 0602
Kievitweg 18, Nistelrode 
www.studio0602.nl

Een nieuwe winkel in Nistelrode?
NISTELRODE - Studio 0602 is deze maand van start gegaan met de 
verkoop van tweedehands lp’s en is gespecialiseerd in disco-, funk- 
en soulmuziek uit de jaren ‘70. Ook andere muziekgenres en cd’s 
zijn aanwezig.

NIEUWBOUW
VERBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN

PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,

5388 PN Nistelrode

T. 0412 612594 

MEER INFO

info@beeten.nl 
www.beeten.nl

NIEUWBOUW
VERBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN

PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,

5388 PN Nistelrode

T. 0412 612594 

MEER INFO

info@beeten.nl 
www.beeten.nl
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

RELIGIE

Steun toeverlaat

Tom van den Berg Uitvaartzorg

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

In samenwerking met Yarden

Eikenhoek 45, 5473 GW Heeswijk-Dinther, www.tomvandenberguitvaartzorg.nl

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Hij heeft zijn leven geleefd
zoals hij het zelf wilde

Op woensdag 2 september overleed op 70-jarige leeftijd
geheel onverwacht, in zijn vertrouwde omgeving,

onze broer, zwager en oom

Peter van der Heijden

Broers en zus
Schoonzussen
Neven en nichten

De uitvaart vindt in besloten kring plaats.

Correspondentieadres:
Claassen Uitvaartzorg, t.a.v. Familie van der Heijden
Postbus 283, 5460 AG  Veghel

10 jaar Levatio Uitvaartzorg
dankzij het vertrouwen van velen

“Na de opleiding uitvaartver-
zorger bij Meander Opleidingen 
met succes te hebben doorlo-
pen en een jaar op de werkvloer 
werkzaam te zijn geweest, wilde 
ik graag voor mezelf beginnen. 
Het staat hoog in het vaandel dat 
een familie alle aandacht krijgt, 
zonder enige tijdsdruk. Inmid-
dels bestaat Levatio Uitvaartzorg 
uit vier medewerksters. Iedere 
dag hebben we persoonlijk con-
tact met de familie en zijn we 
persoonlijk 24 uur per dag be-
reikbaar”, vertelt Marjan.

Een eigen sleutel
In 2015 zijn er in Berlicum twee 
24-uurs kamers ‘Balkum’ en 
‘Mirroi’ gerealiseerd. Tevens 
is er een kleine zaal, ‘Zaal Pe-
trus’, voor ongeveer 80 perso-
nen om afscheid te nemen van 
een dierbare. De familie krijgt 
zelf een sleutel en kunnen naar 
hun dierbare wanneer ze dat zelf 
wensen. De koffie en thee staan 
altijd klaar. 

Huîs van Troost
Het Huîs van Troost is drie jaar 
geleden gerealiseerd. De gro-
te trots van het hele team. Wat 
voorheen Sauna Veghel was, 
werd geheel omgetoverd in een 
uitvaartcentrum waar je van alle 
facetten gebruik kan maken. Dit 
geldt ook voor onze collega-on-
dernemers. Er is een verzorgings-
kamer waar men met of zonder 
familie kan verzorgen terwijl de 
kaarsjes branden. Vervolgens 
kiest de familie voor de 24-uurs 
kamer, familiesuite of voor een 
opbaring in kist.

Geen tijdsdruk
Op de dag van het tastbare af-
scheid heeft de familie de be-
schikking over een aula met 
152 zitplaatsen en nog eens 150 
staanplaatsen. Aansluitend is er 
de mogelijkheid voor de familie 
om in de horecaruimte samen 

met hun genodigden iets te 
drinken en te eten. Zonder enige 
tijdsdruk, omdat er maar één uit-
vaart per dag plaatsvindt. “Qua 
tijd vult de familie zelf hun dag 
in. Na afloop gaan we samen 
met de familie hun dierbare be-
geleiden naar een crematorium 
of begraafplaats”, aldus Marjan.

Bakfiets of loopkoets
Het team van Levatio Uitvaart-

zorg komt persoonlijk na een 
overlijden, en beschikt dan ook 
over een eigen overbrengauto. 
Op de dag van het afscheid kan 
men kiezen voor een rouwauto, 
en eventueel een bakfiets. Ook 
een loopkoets is mogelijk. 

Open dagen
Levatio Uitvaartzorg wil graag 
stil staan bij deze mijlpaal in deze 
uitermate bizarre tijd. Tijdens de 
open dagen kunt u een kijkje ne-
men in het Huîs van Troost. 

Het team van Levatio Uitvaart-
zorg is aanwezig om al uw vra-
gen te beantwoorden.

U bent welkom op zaterdag 19 
september of zondag 20 sep-
tember tussen 11.00 en 16.00 
uur!

Noud Bongers draagt zorg voor 
de muzikale omlijsting op beide 
dagen.

VEGHEL - 15 september is het alweer tien jaar geleden dat Marjan Danen-van de Groenendaal haar 
eigen uitvaartonderneming Levatio Uitvaartzorg opstartte. Zeven jaar later is ook een geheel eigen 
uitvaartcentrum gecreëerd: Huîs van Troost aan het Prins Willem Alexander Sportpark 1 te Veghel. Dit 
uitvaartcentrum heeft een huiselijke uitstraling, zodat het laagdrempelig is.

Het Huîs
van Troost

is de 
grote trots

van het
hele team

“Zijn handen hebben voor ons gewerkt”

Toch nog onverwacht is thuis overleden mijn man,
ons pap en onze trotse opa

Tiny Slaats
* 19 september 1937      Heesch      † 7 september 2020

echtgenoot van

Rieki Slaats-van Hees

Marie-Jeanne en Gerd
Wouter en Corine

Ivar en Denise
Freek

Leonie en Eric
Bram en Kaylee
Tim en Priscilla

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg van Lith

Ter attentie van familie Slaats
Docfalaan 2, 5342 HZ  Oss

De crematiedienst zal in besloten kring plaatsvinden.
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En zo geschiedde. Zondag 30 
augustus klom André met zijn 
vrouw Wilma en kleinzoon Jur 
in een oude brandweerwagen, 
om 70 gebakjes naar zijn col-
lega’s en partners te brengen. 
In deze brandweerwagen heeft 
André als enige van het corps 
ook nog daadwerkelijk gereden 
tijdens zijn tijd bij de brand-
weer Nistelrode. “Ik ben heel 

de middag op pad geweest, 
al m’n collega’s waren thuis, ja op 
één na dan. De oude brandweer-
wagen is nu in het bezit van Jan 
de Vocht maar hij vond het een 
erg leuk, ludiek idee om op die 
manier de gebakjes weg te bren-
gen en ik mocht de auto dus voor 
een middagje lenen.”
Of er ooit misschien nog een 
echt afscheidsfeestje zal worden

gegeven voor André? “Wie zal 
het zeggen? Ik heb een leuk af-
scheid gehad. 
Jammer van het feestje natuur-
lijk, maar ik klaag niet als ik zie 
dat er mensen zijn die door co-

rona geen afscheid hebben kun-
nen nemen van hun overleden 
dierbaren. En wat denk je van 
mensen die hun bruiloft hebben 
moeten afzeggen! Dat is allemaal 
toch veel erger? Nee, dan hoef ik 

nog niet te klagen.”
André ontving begin september 
2019 een Koninklijke Onder-
scheiding voor zijn jarenlange 
inzet bij de vrijwillige brandweer 
Nistelrode.

Persoonlijke dienstverlening met alle
gemakken van deze tijd
“Klanten waarderen onze persoonlijke 
dienstverlening. Voor een vraag of advies 
bezoeken klanten regelmatig ons kantoor. 
Ze weten dat ze bij ons een vertrouwd ge-
zicht aantreffen. En dat waarderen ze. In 
het onderzoek van de Consumentenbond 
van juni 2019 beoordelen klanten Regio-
Bank met een 9,3 voor algemene tevre-
denheid. Ook voor service en voor Inter-
net én Mobiel Bankieren krijgt RegioBank 
de hoogste cijfers van alle banken. Zo 
combineren wij persoonlijk contact met 
alle gemakken van deze tijd”, zegt Esther 
van Financieel Centrum Heesch. 

Over RegioBank
Met ruim 500 vestigingen is RegioBank de 
bank in de buurt. Een bank waar mensen 
geholpen worden door een lokale Zelf-
standig Adviseur die hen kent en weet 
wat er speelt in hun omgeving. 

RegioBank kiest bewust voor de regio. Lo-
kale basisvoorzieningen zoals een school, 
supermarkt en een bank moeten blijven 
bestaan. Daarom zorgt RegioBank ervoor 
dat iedereen zijn of haar geldzaken in de 
buurt kan regelen. RegioBank is onder-
deel van de Volksbank, samen met SNS, 
ASN Bank en BLG Wonen. Esther: “Vanuit 
RegioBank doen we dat door met ver-
trouwde gezichten aanwezig te zijn.”

RegioBank al 100 jaar een
vertrouwd gezicht in de buurt
HEESCH - In 1920 werd met de oprichting van de Centrale Volksbank 
de basis gelegd voor wat RegioBank vandaag de dag nog steeds is: de 
bank in de buurt met een vertrouwd gezicht. Waar de klant voor een 
vraag of advies gewoon even kan binnenlopen. 

Financieel Centrum Heesch
Zelfstandig adviseur RegioBank
’t Dorp 9, 5384 MA Heesch
0412-453727
info@financieelcentrumheesch.nl
www.financieelcentrumheesch.nl

André heeft als enige van het huidige corps hierin nog daadwerkelijk gereden Tekst: Milène Putters

Jur mocht met zijn opa en oma
op pad

‘Vertrouwd gezicht’

Bijzonder afscheid André Verbruggen
bij brandweer Nistelrode

NISTELRODE - André Verbruggen (58) is maar liefst 33 jaar lang 
werkzaam geweest als brandweerman bij de brandweer in Nistelrode.
Na al die tijd vond André het mooi geweest en gaf aan te willen 
stoppen. Normaal krijg je dan een mooie receptie aangeboden, 
maar helaas is deze door de welbekende maatregelen, hoewel die 
tot twee keer toe gepland is geweest, niet doorgegaan. “Aangezien 
een polonaise lopen op anderhalve meter van elkaar erg lastig is, zo 
niet onmogelijk, dacht ik: ‘Als er geen feest kan worden gegeven 
bij de brandweer, dan kom ik als brandweer gewoon naar de brand-
weermannen toe!’.”

Met 70 
gebakjes op 

pad in de 
brandweer- 

wagen

De lessen vinden individueel of in groepjes 
tot vier personen plaats in een goed te 
ventileren ruimte, op anderhalve meter 
afstand van elkaar. 
De deelnemers in groepsverband dienen 
wel vergelijkbaar kennis- en spreekniveau 
te hebben om samen ingedeeld te kun-
nen worden. De cursusprijs per persoon 
per lesuur blijft gelijk, of u nu individuele 
lessen volgt of lessen met maximaal drie 
anderen.

Het lesprogramma kan gericht worden op 
kinderen vanaf 8 jaar, (jong)volwassenen 
en het bedrijfsleven. Naast uw taalvaar-
digheid vergroten is er veel aandacht voor 
het land en de cultuur.

Bovendien boekt u tien lesuren à 60 mi-
nuten op de dagen en tijdstippen dat 
het u schikt, maar vol=vol! Flexibiliteit, 
geduld, heldere uitleg en vriendelijkheid 
zijn de kernwoorden die van toepassing 
zijn op zowel Cours de français en petits 
groupes als Nederlands op maat. Beide 
gehuisvest aan Vinkelse Bunderstraat 4 in 
Heesch-Vinkel.

Voor een nadere kennismaking kunt u 
contact opnemen met Evelyne van Uden, 
uw vakkundige docente Frans en Neder-
lands.

FRANS OF NEDERLANDS
leren in het najaar 2020

HEESCH/VINKEL - De winterperiode is weer in aantocht en sommige 
activiteiten vinden vanwege mogelijk besmettingsgevaar nog geen 
doorgang. Vanaf 14 september kunt u een cursus Frans of schriftelijk 
Nederlands in Heesch-Vinkel volgen, die altijd doorgaat.

Evelyne van Uden

Evelyne van Uden
www.ikspreekfrans.nl 
www.nederlandsopmaat.nl
06-53975676
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“Regelmatig fiets ik langs Delst, het begin van Nistelrode. De 
laatste tijd is daar veel activiteit. Een snelfietspad en vernieuwing 
van de weg. De exacte bouwplannen weet ik niet. Maar ik zie de 
verandering week in, week uit. Als ik dan ook besluit om er een 
foto te maken en er naartoe fiets, zie ik tractoren de kanten be-
werken. Het is één van de laatste karweitjes die gedaan moeten 
worden; het is onderdeel van de afwerking. Ik ben dan ook bang 
dat ik geen werkzaamheden aan de weg meer kan fotografe-
ren. Maar drie man zijn bezig met de stoep. Ook afwerking, om 
het zo maar te zeggen. Ik zet mijn fiets op een stuk stoep waar 
ze al klaar zijn. Doe mijn trui uit, want het is warm en wil mijn 
memoblokje uit de buidel van mijn trui pakken. Maar er zit niks 
in… Ahhh balen, die ben ik onderweg verloren. Dan maar op de 
telefoon notities maken. 

Ik loop richting de mannen die aan het werk zijn. Eén is aan het 
‘eind’ van de stoep bezig die te verlengen en twee anderen rui-
men op en werken af. Die twee loop ik als eerste tegemoet. Ik 
stel me voor als fotograaf en krijg dan te horen: “Ohh, komde 
fotos maken. Ik dacht dat je stopte om je trui uit te trekken.” 
Ja dat ook, antwoord ik. Ze heten Carlos en Willian. Carlos vindt 
het wel leuk om in de krant te komen. Dan zien mijn ouders in 
Heeswijk-Dinther dit ook! Echte stratenmakers hebben meestal 
wel een grap in hun mouw. Dus ik vraag of Carlos een goeie 
mop weet. Hij moet lachen, nu even niet. “Maar het is wel al-
tijd gezellig onder collega’s. En het is vandaag vrijdag, dus dan 
luiden we het weekend in met een biertje op de werf.” Ik maak 
wat foto’s en ga er weer vandoor. Ik kom langs de twee die ik 
net gesproken heb en roep ze na: Doei Willian en Carlos. Willian 
schrikt zich een hoedje, maar roept nog wel …en Paul hè! Dat is 
hun collega die de meters maakt.” 

Guus van der Valk

Op Delst begint de nieuwe fietsstraat vorm te krijgen

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

Straatfoto
van de week

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

1. In welke kern is de straatfoto deze week gemaakt? 

2. Wat is dankzij landelijke subsidie coronaproof geworden?

3. Hoeveel jaar is André Verbruggen brandweer geweest?

4. Hoe heet de nieuwe winkel in Nistelrode? 

5. Wie is winnaar geworden bij de Vorstenbossche Golfkampioenschappen? 

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

Winnaar vorige week: 
Maria Bierman

Het antwoord was:
BLOEM

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) 

Contact in coronatijd
voor bewoners Heelwijk,
Emmaus en Kortenhof

Terwijl fysiek contact zo veel 
mogelijk gemeden moet wor-
den, is digitaal contact een uit-
komst om elkaar te informeren 
en te helpen.

 Vanaf nu zal vaker informatie 
over activiteiten rond Heelwijk 

via SocialApp gedeeld worden. 
Wil je ook SocialApp gaan ge-
bruiken? Neem dan contact 
op met Desiree Romme (info@
ipgbernheze.nl). Zij helpt jou 
graag op weg. Een handleiding 
is reeds bij alle bewoners van 
Heelwijk, Emmaus en Kortenhof 
in de brievenbus gedaan en ook 

liggen deze bij de receptie van 
Heelwijk.

Tevens is er elke dinsdagmiddag 
om 14.30 uur een inloopspreek-
uur voor vragen over computers, 
tablets en telefoon in Heelwijk. 
De exacte locatie wordt vermeld 

in de hal. Mart Jenneskens zit 
dan klaar om je te helpen.

Win een scrapkaart!
Een scrapkaart is een tegoed-
kaart van € 10,- of € 25,- en is 
te besteden aan activiteiten, het 
winkeltje, koffie of een etentje 
in het restaurant van Heelwijk. 

Vanaf deze maand is elke week 
een tegoedkaart van € 10,- te 
winnen via de SocialApp. Hoe? 

Wekelijks zal er een vraag ge-
steld worden over Heelwijk. De 
quizvraag kan beantwoord wor-
den via deze app. Onder de goe-
de antwoorden wordt de kaart 
verloot. 

Deze winactie is alleen voor be-
woners van Heelwijk, Emmaus 
en Kortenhof en hun directe 
omgeving.

HEESCH - SocialApp is niet alleen bedoeld voor bewoners van Heelwijk, Emmaus en Kortenhof maar 
juist ook voor hun kinderen en kleinkinderen. Zij kunnen helpen als opa of oma zelf geen tablet heeft. 
Deze flexibele ‘mantelzorgers’ kunnen zich in de app registreren als ‘bewoner’, zodat zij namens opa of 
oma een vraag kunnen stellen. Tijdens de coronacrisis is het een ideaal communicatiemiddel gebleken. 
Zo wordt men direct geïnformeerd over activiteiten en maatregelen die getroffen worden, zoals een 
muzikant op het plein, een jeu des boulesavond, et cetera.

Nieuwe openingstijden
peutercentra Piccino
De peuters van Piccino zijn weer goed gestart! 

Stichting Piccino Peutercentra 
Bernheze is een overkoepelende 
stichting waaronder alle peuter-
centra van de gemeente Bernheze
vallen. In elke kern wordt voor 

kinderen in de leeftijd van 2 tot 
4 jaar tijdens de ochtenden van 
8.30 tot 12.30 uur peuteropvang 
aangeboden door ervaren en pe-
dagogisch opgeleide medewer-
kers. Uw kind mag met de leeftijd 
van 1,5 jaar ingeschreven worden 
en kan vanaf de leeftijd van 2 jaar 
starten, indien er plek is. 

Voor meer informatie en een 
impressie van de locaties kunt u 
een kijkje nemen op
www.piccino.nl.

Stichting Piccino
Herderstraat 4
5384 BS Heesch

Secretariaat
Postbus 63
5384 ZH Heesch 

Bankrek. NL51 Rabo 01116.36.922
KvK Brabant 171.384.50

Tel. 0412-452289
info@piccino.nl
www.piccino.nl

‘Vanaf nu zal vaker informatie over 
activiteiten rond Heelwijk via
SocialApp gedeeld worden’
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Doe jij waar je goed in bent, doen wij de rest

WET- EN REGELGEVING
Als ondernemer dien je te voldoen aan veel wetten en regels. Wij bieden ondersteuning bij het voldoen 
aan deze verplichtingen, zoals het samenstellen of controleren van de jaarrekening en het verstrekken van 
controleverklaringen, onder andere bij subsidie-verantwoordingen. Wij doen ons werk graag en goed en 
bieden professionele dienstverlening in een laagdrempelige en informele sfeer. Dat vinden wij maar heel 
gewoon. Als accountantskantoor leveren wij een diversiteit aan diensten, maar je kunt ons ook alles in 
handen geven. In een totaalpakket regelen wij al jouw zaken. Gewoon onder één dak. Handig en over-
zichtelijk. Goed geregeld, voor zowel de korte als op de lange termijn. Kun jij rustig blijven ademhalen, 
nu én straks.

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

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

Je hebt je zaakjes graag goed voor elkaar. Want jij bent die ondernemer die er vol voor gaat. Bij het runnen van een onderneming komt nogal wat kijken. Vooral ook aan die za-
kelijke 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. Doe jij waar jij goed in bent, doen wij de rest.

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

Heesch - Cereslaan 4 - Heeswijk-Dinther - Plein 1969 1a
0412- 459000 - info@soestacc.com - www.soestacc.com

‘Al ruim veertig jaar zijn wij die vertrouwde partner die 
voor jou en je bedrijf de zakelijke puntjes op de i zet’
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24 september 2020
Raadsvergadering
Online via www.bernheze.org

31 oktober 2020
Duurzame Huizen Route

7 november 2020
Duurzame Huizen Route

AGENDA

GEMEENTEBERICHTEN

PRAKTISCHE INFORMATIE

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

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

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

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

Geen Open 
Monumen-
tendag 
in Bernheze

In goed overleg met de monu-
menteigenaren en -beheerders 
hebben wij besloten om dit jaar 
niet deel te nemen aan de lande-
lijke Open Monumentendag. 

Dit besluit is genomen vanwe-
ge alle Corona-beperkingen. De 
meeste monumenten kunnen 
niet voldoen aan de 1,5 meter 
maatregel. Andere monumenten 

zijn afhankelijk van vrijwilligers, 
waarvan velen in de risicogroep 
vallen. Kasteel Heeswijk, de Mu-
seumboerderij en de Kilsdonkse 
Molen zijn wel geopend tijdens 
Open Monumentendag. U kunt 
een bezoek reserveren op de ge-
bruikelijke wijze en tegen de ge-
bruikelijke entreekosten. 

Traverse Heeswijk-Dinther
Start 1e fase

De werkzaamheden en omleidin-
gen hebben grote gevolgen voor 
het verkeer in Heeswijk-Dinther.

Omleiding
We leiden het doorgaande ver-
keer zoveel mogelijk om via de 
N279. Bekijk de omleidingsrou-
tes op www.bernheze.org (zoek-
term: Wegwerkzaamheden). 

Het openbaar vervoer blijft wel 
rijden door Heeswijk-Dinther 
maar gaat via Balledonk.

Planning
- Op 14 september is het weg-

vak afgesloten voor door-
gaand verkeer en starten de 
kabel- en leidingbedrijven met 
hun werkzaamheden. 

- Op 12 oktober start aanne-
mer van Venrooij met de echte 
herinrichting.

- We beginnen met de werk-
zaamheden aan de kant van 
de Abdijstraat en werken rich-
ting Plein 1969. 

- De 1e fase is eind februari 
2021 klaar.

Na de voorbereiding van de herinrichting van de Traverse is het nu 
zover. We gaan starten met de uitvoering van de 1e fase van de 
werkzaamheden. Het gaat om het deel van de Hoofdstraat tussen 
Abdijstraat en Plein 1969. Gebr. Van Venrooij realiseert het project. 

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens

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

- Gromadko, Robert, 
 Geboren op: 25-09-1991
 Besluitdatum: 01-09-2020
- Rogala, Paweł, 
 Geboren op: 19-12-1984
 Besluitdatum: 31-08-2020
- Szymańczuk, Dawid Krzysztof, 

Geboren op: 04-05-1989
 Besluitdatum: 07-09-2020
- Kołodnicki, Stanisław Jan, 
 Geboren op: 16-10-1985
 Besluitdatum: 07-09-2020
- Skibiński, Bartosz Zbigniew, 

Geboren op: 17-03-1998
 Besluitdatum: 07-09-2020
- Rzodkiewicz, Tomasz, 
 Geboren op: 06-08-1993
 Besluitdatum: 07-09-2020
- Pieniążek, Damian Jan, 
 Geboren op: 14-05-1989
 Besluitdatum: 07-09-2020
- Kuchnia, Adrian Dawid, 
 Geboren op: 02-09-1992 
 Besluitdatum: 07-09-2020
Procedures 4b en 7a zijn van 
toepassing.

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

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
- St. Jong Nederland HDL voor 

het organiseren van een Jeugd-
zeskamp op 13 september 2020 
van 08.00 tot 18.00 uur op het 
terrein gelegen naast Droeven-

daal 2, Heeswijk-Dinther. Er 
wordt gedurende het evene-
ment een parkeerverbod voor 
beide zijden van de Aa-Kant-
straat ingesteld.

 De beschikkingen zijn verzon-
den op 7 september 2020.

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

Collectevergunning 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft toestemming 
verleend voor het houden van 
een openbare geldinzameling op 
grond van artikel 5:13 van de Al-
gemene Plaatselijke Verordening 
Bernheze (APV) aan:
- Stichting Goede Doelen Week 

Heesch voor het organiseren 
van een geldinzamelingsactie 
vanuit twee vaste standplaat-
sen op 8 oktober van 12.00 
tot 19.00 uur en op 9 oktober 
2020 van 09.00 tot 19.00 uur. 
De inzamelpunten zijn aan de 
Schoonstraat 8 en op het plein 
bij de fontein aan ’t Dorp in 
Heesch. De vergunning is ver-
zonden op 2 september 2020. 

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

Drank- en horecawet

Er is vergunning verleend voor 
het uitoefenen van het horeca-
bedrijf Hotel Restaurant De Ley-
graaf, Meerstraat 45a in Hees-
wijk-Dinther. De vergunning is 
verzonden op 2 september.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Verkeersbesluit

Het college van burgemeester 
en wethouders heeft besloten 
tot het instellen van een gereser-
veerde gehandicaptenparkeer-

plaats in de Ravelstraat te Heesch 
ter hoogte van huisnummer 5.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing. 

Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerpbestemmingsplan en 
ontwerpomgevingsvergunning 
CPO Balledonk
Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 
en 3.31 van de Wet ruimtelij-
ke ordening en afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht 
de ter-inzage-legging bekend 
van het ontwerpbestemmings-
plan en ontwerp omgevings-
vergunning CPO Balledonk in 
Heeswijk-Dinther, te raadplegen 
op www.ruimtelijkeplannen.nl 
met IDN-code NL.IMRO.1721.
BPCPOBalledonkHD-ow01 en 
NL.IMRO.1721.OVCPOBalle-
donkHD-ow01).
Coördinatie: Op 12 december 
2019 heeft de gemeenteraad 
van Bernheze besloten voor dit 
project de coördinatieregeling als 
bedoeld in artikel 3.30 Wet ruim-
telijke ordening van toepassing 
te verklaren. Dit betekent dat 
zowel het bestemmingsplan als 
de omgevingsvergunning voor 
dit project gelijktijdig ter inzage 
wordt gelegd en verdere besluit-
vorming gecoördineerd plaats 
vindt.
Inhoud: Met het ontwerp be-
stemmingsplan wordt de huidige 
bestemming (Verkeer) gewijzigd 
naar een woonbestemming be-
doeld voor 6 patiowoningen. 
Met de ontwerp omgevings-
vergunning wordt de bouw van 
deze 6 patiowoningen mogelijk 
gemaakt.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing.

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. 

Vrijwilligers in risicogroep
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GEMEENTEBERICHTEN

Openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 
Het beroep heeft geen schorsende wer-
king. Er zijn griffierechten verschuldigd.

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig 

met een ingediend bezwaar- of beroep-
schrift, de voorzieningenrechter van de 
rechtbank verzoeken om een voorlopige 
voorziening te treffen. Er zijn griffierech-
ten verschuldigd.

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

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

Voornemen wijzigen 
omgevingsvergunning inrich-
ting Sint Servatiusstraat 25
Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Bernheze heeft het voornemen  
de omgevingsvergunning voor 
de inrichting aan de Sint Serva-
tiusstraat 25 in Heeswijk-Dinther 
te wijzigen, met toepassing van 
artikel 2.31, lid 1 van de Wet al-
gemene bepalingen omgevings-
recht. De wijziging voorziet in 
het opnemen van een maximale 
doorzet van LPG.
Inzage: Op grond van artikel 3.10 
van de Wabo is op de aanvraag 
de uniforme openbare voorbe-
reidingsprocedure Algemene wet 
bestuursrecht, afdeling 3.4 van 
toepassing. Dit wil zeggen dat 
het voornemen tot wijzingen van 
de omgevingsvergunning en de 
daarbij behorende stukken zes 
weken ter inzage liggen, vanaf 
10 september 2020 bij het ge-
meentehuis aan De Misse 6 te 
Heesch.
Zienswijzen: Een belanghebben-
de kan gedurende deze terinza-
gelegging naar keuze schriftelijk 
of mondeling een zienswijze over 
de ontwerp-omgevingsvergun-
ning naar voren brengen bij het 
college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze, afde-
ling Vergunningen.
Procedures 1a en 3a zijn van toe-
passing.

Wet milieubeheer

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

Heijderhoeve Hoekseweg B.V 
heeft meegedeeld dat hij voor-
nemens is om de varkenshouderij 
aan de Hoekseweg 1 in Hees-
wijk-Dinther te wijzigen. 

Deze activiteit is onderworpen 
aan een milieueffectrapportage 
beoordeling ingevolge het Be-
sluit milieueffectrapportage 1994 
jo. artikel 7.2, lid 4 van de Wet 
milieubeheer.

Burgemeester en wethouders van 
Bernheze hebben besloten dat 
door Heijderhoeve Hoekseweg 
B.V géén milieueffectrapport 
behoeft te worden opgesteld, al-
vorens een defi nitieve beslissing 
wordt genomen op een aanvraag 
om een vergunning ingevolge de 
Wet algemene bepaling omge-
vingsrecht (Wabo) voor de voor-
genomen activiteit.
Naar de mening van burgemees-
ter en wethouders van Bernheze 
leidt de voorgenomen activi-
teit, gezien de omstandigheden 
waaronder zij worden onderno-
men, niet tot belangrijke nadeli-
ge gevolgen voor het milieu.

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

Heesch, 9 september 2020
Burgemeester en wethouders 
van Bernheze

Procedure 1a is van toepassing.

Bezwaar kan alleen worden inge-
diend door de initiatiefnemer.
Eventuele bedenkingen van der-
den kunnen later worden inge-
bracht in het kader van de om-
gevingsvergunningsprocedure. 
Dit is een voorbereidingsbesluit 
op de vergunningverlening voor 
de activiteit milieu.

Algemene maatregel
van bestuur

De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen:
Heeswijk-Dinther
- Rukven 5
 Veranderen pluimveehouderij 
Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Besluit 
lozen buiten inrichting) zijn inge-
komen: 
Heesch
- Van Uden-erf 20
 Aanleggen gesloten energie-
 systeem
Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Loosbroek
- Jan Dobbelsteenstraat 16a
 Legalisatie uitbouw woning
 Datum ontvangst: 28-08-2020
- Dorpsstraat 65
 Bouw bijgebouw
 Datum ontvangst: 01-09-2020
Heeswijk-Dinther
- Hommelsedijk 6a
 Bouw verblijven Boertel (wijzi-

ging eerder verleende vergun-
ning)

 Datum ontvangst: 01-09-2020
- Sint Servatiusstraat 1
 Vervangen van de bestaande 

T-Mobile antennes ter verbete-
ring dekking en capaciteit

 Datum ontvangst: 03-09-2020
- Koffi estraat 15
 Verbouw pand (wijziging eer-

der verl.verg.)
 Datum ontvangst: 02-09-2020
- Berg-en Dalseweg 1

 Vernieuwen dak bijgebouw
 Datum ontvangst: 31-08-2020
- Langemeijerstraat 7
 Verbouw woning
 Datum ontvangst: 28-08-2020
- Raadhuisplaza 12
 Wijzigen bestaande VVV win-

kel naar viswinkel en bestaan-
de kantoren worden buiten-
bergingen

 Datum ontvangst:03-09-2020
- Veldstraat 21a
 Plaatsen erfafscheiding
 Datum ontvangst: 03-09-2020
Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Besluiten
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heesch
- Wijststraat 18a
 Bouw woning
 Verzenddatum: 01-09-2020
- Zoggelsestraat 55
 Vervangen bestaand kozijn
 Verzenddatum: 03-09-2020
- Vinkelsestraat 44
 Oprichten woning
 Verzenddatum: 31-08-2020
- Hoogstraat 40
 Oprichten woning en handelen 

in strijd met regels Ruimtelijke 
Ordening

 Verzenddatum: 31-08-2020
Nistelrode
- Laarhof 44
 Bouw carport en tuinhuis
 Verzenddatum: 01-09-2020
- Het Runneke ong.sectie F.2273
 Oprichten woonhuis en han-

delen in strijd met regels Ruim-
telijke Ordening

 Verzenddatum: 01-09-2020
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:
Heeswijk-Dinther
- Meerstraat 45a
 Het weigeren van de omge-

vingsvergunning voor het han-
delen in strijd met regels ruim-
telijke ordening en verbouwen 
bedrijfswoning en brandveilig 
gebruik

 Verzenddatum: 07-09-2020
Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing. 

Tijdelijke vergunning
Onderstaande tijdelijke vergun-
ningen zijn verleend. Deze tij-
delijke besluiten zullen daags na 
verzending in werking treden.
Nistelrode
- Het Runneke ong.sectie F 1287 
 Tijdelijk plaatsen woonunit
 Verzenddatum: 03-09-2020
- Kerkveld 71
 Tijdelijk plaatsen woonunit
 Verzenddatum: 03-09-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

MedICIjNeN?
Niet in het riool!

Houd ons water schoon
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Column Laaggeletterdheid
We gaan er weer voor!
Langzaamaan komt er weer wat meer beweging in Nederland. 
Zo ook in Heesch en omgeving. De bibliotheken zijn weer open. 
Daar is ROC De Leijgraaf meteen op ingesprongen, om weer 
te starten met de cursussen. Alle cursisten hebben het rooster 
ontvangen van het nieuwe schooljaar. De lessen zijn maandag 
31 augustus gestart, natuurlijk met de extra maatregelen vanwege 
corona. Dat is ook wel nodig. Het corona dwaalt nog steeds rond. 
Zelf vond ik het nog te vroeg, ik hoor bij de kwetsbare groep. 
Onlangs heb ik gelezen dat mogelijk dit jaar of begin 2021 een 
coronavaccin in zicht is. Dat zou heel fijn zijn. Hopend komt er geen 
tweede golf. Dus mensen, houd je nog even aan de spelregels.

Dat alles weer een beetje op gang komt is wel fijn. Het gaat wel 
erg langzaam! Maar we moeten geduld hebben. Het gaat de goede 
kant op. Als ambassadeur van laaggeletterdheid, kan ik weer 
vooruit kijken. Heerlijk is dat! De mensen die moeite hebben met 
taal, wil ik oproepen om naar de cursus, ‘Leren! Gewoon doen!’ 
te komen. Het is zo fijn om te kunnen schrijven zonder fouten. Dat 
je alles kunt lezen zoals contracten, gebruiksaanwijzingen, kranten, 
ondertitelingen op de tv en nog veel meer. Ook is het goed voor je 
zelfvertrouwen. Ben je op zoek naar een nieuwe baan, na corona? 
Dan zal er hard gewerkt moeten worden om de economie weer 
omhoog te krijgen. Die heeft een grote klap gehad en daar moeten 
we met z’n allen aan werken. 
Dus kom op, de schouders eronder!

Voor mij was het goed om hier weer aandacht aan te geven. 
Mensen bereiken die er graag voor willen gaan. Wacht niet te 
lang, want hoe eerder je begint 
hoe langer je er plezier van 
hebt. Zelf ben ik veel te laat 
begonnen. Door alsnog de 
knoop door te hakken ben ik 
toch gestart met de cursus. Het 
voelde goed. Ik heb er nooit spijt 
van gehad en er veel geleerd. 
Wil je meer weten over deze 
cursus? Neem dan contact op 
met ONS welzijn!

Annie Jacobs

De SP Bernheze vindt maximale 
inzet om tot voldoende bereik-
bare prikposten te komen van 
belang. Daar heeft de SP steeds 
volop aandacht voor gevraagd. 
Ook in Bernheze! Zoals men 
weet heeft een politieke partij 
daar weinig (niets) over te zeg-
gen. De zorg is hier aan zet. Maar 
door de coronacrisis, die nog vol-
op heerst, is het niet makkelijk. 
Veel posten werden na 16 maart 

gesloten in verband met de on-
veilige situatie ter plaatse. Daar-
door werden nogal wat mensen 
getroffen. Geen fijne situatie. 

Het is daarom goed om te horen 
dat er weer meer posten zijn op 
bereikbare plaatsen. De zorgin-
stellingen zetten zich maximaal 
in. Maar door de marktwerking 
zijn ze aan handen en voeten ge-
bonden. Dat zou niet zo moeten. 

De zorg is geen markt! Met het 
Nationaal Zorgfonds zou ieder-
een veel beter af zijn. De SP pleit 
daar al jaren voor. En eigenlijk 
vindt bijna heel Nederland dat 
ook. 

Tijd dat de landelijke politiek dit 
gaat inzien en de marktwerking 
in de zorg gaat ëindigen. Moge-
lijk kiest Nederland in maart 2021 
sociaal in plaats van neo-liberaal!

Voldoende prikposten voor Bernheze

Sinds de gezondheidszorg door de VVD een markt gemaakt is, krijgt ook 
Bernheze allerlei ongewenste zaken te zien. Op het gebied van de prikposten 
gaat/ging het de verkeerde kant op. Dat is niet aan de zorginstellingen te wij-
ten, maar aan de manier waarop zij moeten werken. Voor veel mensen, vaak 
ouderen, is regelmatig bloedprikken een noodzaak. De SP Bernheze drong er 
steeds op aan dat dit goed geregeld is. Vooral voor hen die minder goed ter 
been zijn. 

Cor van Erp, SP Bernheze

Hopelijk zijn wij toegankelijk ge-
noeg voor u, maar als we geen 
dorpsgenoten van elkaar zijn 
spreken we elkaar misschien niet 
zo gemakkelijk aan. Toch is met 
u spreken en naar u luisteren be-
langrijk. 
Als partij zijn we namelijk niet uit 
op eigen gewin, maar zijn wij er 
voor u! Echter als wij niet weten 
waar u (mogelijk) mee zit, dan 
kunnen wij daar ook niet op han-
delen. Wij horen daarom graag 
van u!

Natuurlijk kan het via onze 

algemene e-mail: info@lokaal.nu,
maar persoonlijk is misschien pret-
tiger. Wilt u zélf politiek actief 
worden? Of met ons de partij be-
sturen? Ook dan kunt u ons aan-
spreken of persoonlijk e-mailen. 

Daarom hierbij onze persoonlijke 
mailadressen. Heel eenvoudig: 
onze voornamen met @lokaal.nu.

Bestuur: Mieke de Mol 
Mieke@lokaal.nu, 
Hans Vos Hans@lokaal.nu, 
Cor Janssen Cor@lokaal.nu, 
Marleen Beckers 

Marleen@lokaal.nu, 
Hieke Stek Hieke@lokaal.nu.

Raadsleden: Jan Bouwman 
Jan@lokaal.nu, 
Frans v.d. Ven Frans@lokaal.nu, 
Gerjo van Kessel Gerjo@lokaal.nu,
Bas v.d. Heijden Bas@lokaal.nu, 
John v.d Akker John@lokaal.nu. 

Burgerleden: Sander Schaareman 
Sander@lokaal.nu,
Gwendy Jacobs 
Gwendy@lokaal.nu
en onze wethouder 
Rien Wijdeven Rien@lokaal.nu.

Spreek ons aan, of mail ons

Wij kunnen ons voorstellen dat u wel eens met iemand uit onze partij Lokaal wilt praten. Misschien om 
ergens breder over geïnformeerd te worden. Om specifieke of algemene vragen beantwoord te zien. 
Om samen te sparren en meer inzicht te verkrijgen. Om ongenoegen duidelijk te maken. Of om óns te 
informeren zodat wíj meer inzicht krijgen in situaties.

Namens het bestuur van Lokaal

Ook in de politiek geldt dit na-
tuurlijk. Als politici verkeerd of 
niet volledig geïnformeerd wor-
den over zaken, dan valt het 
niet mee om hierover te praten 
of te debatteren. Het nemen van 
de juiste beslissing kan namelijk 
worden belemmerd. Als lid van 
de VVD-Bernheze en Commis-
sie Ruimtelijke Zaken vind ik het 
dus van groot belang dat ik op de 
juiste wijze geïnformeerd word. 
Alleen dán kan ik een naar mijn 

mening eerlijk en objectief oor-
deel vellen over onderwerpen. 
Maar onze inwoners willen ook 
graag dat er goed en eerlijk ge-
communiceerd wordt en dat zij 
de juiste informatie krijgen, wan-
neer zij hier naar vragen. 

Voor mij is het dan ook onbe-
grijpelijk en misschien zelfs on-
behoorlijk dat ik (maar ook onze 
inwoners) niet altijd juist inge-
licht wordt. Steeds vaker kom 

ik onderwerpen tegen waarvan 
ik denk: “Had dit nu niet anders 
gekund, kon dit niet eerder ge-
meld worden of, nog veel erger, 
welk belang speelt hier nu echt?” 

Het zou ons college echt sieren 
om een omslag te maken en te 
stoppen met allerlei ‘stiekeme’ 
gedragingen. Ga nu eens open 
en eerlijk praten over alle onder-
werpen. Want aan alle relaties 
kan een einde komen. 

Relatie

Op je werk, in je sociale leven en in een relatie. Belangrijk hier is een goede, 
duidelijke en eerlijke communicatie. Hierdoor kan iedereen functioneren bin-
nen deze contacten en kun je beslissingen nemen die deze relaties versterken 
of juist verzwakken. Wanneer de communicatie verstoord is, is dit vaak het 
begin van het einde. 

Alexander Bongers, burgerlid Commissie Ruimtelijke Zaken, VVD-Bernheze

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

BEZORGER
GEZOCHT!

NISTELRODE - 243 kranten
€ 8,51 per week

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

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

  

Bijlages en folders worden extra vergoed
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INFORMATIE VOOR DE KERNEN

Zo worden op zondag 13 en 
maandag 14 september de en-
veloppen bij je thuis in de bus 
gedaan. Omdat de Rabobank 
nog steeds gesloten is, kun je dit 
jaar geen contant geld in de en-
velop stoppen. Er zit een éénma-
lige machtiging in, die je in kunt 
vullen met het totaalbedrag wat 
je aan de Goede Doelen wilt ge-
ven. Op de achterzijde van dit 
formulier kun je aangeven hoe-
véél je aan elk afzonderlijk goed 
doel wilt geven. De enveloppen 
worden dus niet bij je aan de 
deur opgehaald!

Je kunt jouw envelop zelf van 
dinsdag 15 tot en met vrijdag 
18 september op vier verschil-
lende plekken inleveren. Er staan 
inleverbussen bij CC Servaes, in 
tegenstelling tot de brief die je 
in de bus krijgt is Laverhof geen 

inzamelpunt. Bij Coop en Jumbo 
zijn de mensen van De Goede 
Doelen Week die dagen aanwe-
zig van 10.00 tot 16.00 uur om 
de enveloppen in ontvangst te 
nemen. Als het nodig is kunnen 
zij je helpen met het invullen van 
het formulier en jouw eventuele 
vragen beantwoorden. Ook is 
De Goede Doelen Week vrijdag 
18 september van 8.00 tot 12.00 
uur op de weekmarkt aanwezig.
Saamhorigheid en de bereidheid 
om elkaar te helpen is in deze 
tijd van groot belang!
Mogen de goede doelen weer 
op jouw steun rekenen?

De Goede Doelen Week
Heeswijk-Dinther gaat door
HEESWIJK-DINTHER - De jaarlijkse Goede Doelen Week stond ge-
pland in het voorjaar. Door het coronavirus kon deze collecte voor 
vijftien landelijke fondsen toen niet doorgaan. De opzet van deze 
collecte is toen aangepast, zodat er toch veilig gecollecteerd kan 
worden. Dit vraagt om nog meer betrokkenheid van ons allemaal. 

Heeswijk-Dinther

De aangepaste collecte
Dit jaar is er de mogelijkheid te 
doneren via SMS en zal de do-
natie via de enveloppen aange-
past zijn. De collectanten zullen 
de envelop met de intekenkaart 
nog steeds bij je thuis brengen. 
Om direct contact te vermijden 
en het daarmee veilig te houden 
voor iedereen, komen ze hem dit 
jaar niet ophalen. In plaats daar-
van zullen er in de collecteweek 
op verschillende plaatsen in het 
dorp collectezuilen staan, waar 
jij de envelop in kunt leveren. In 
de envelop die je thuis ontvangt, 
tref je informatie aan over hoe 
het in zijn werk gaat. 

Goede Doelen Week Nistelrode 
is enthousiast en dankbaar dat 
de volgende ondernemers mee 
willen werken aan deze aange-
paste Goede Doelen Week door 
een collectezuil te plaatsen: Eet-
café ’t Pumpke, Jumbo Nistelro-
de, Van Mook, De Echte Bakker, 
ServiceApotheek Nistelrode en 
van Tilburg Mode en Sport. 

Via SMS te doneren
Naast deze opties kun je er dit 
jaar ook voor kiezen om een SMS 
te sturen naar 3010 met de tekst: 
DOEGOED. Per SMS doneer je 
dan € 6,- die als vrije gift verdeeld 
wordt over de twaalf goede doe-
len. Je kunt er natuurlijk ook 
voor kiezen meerdere sms’jes te 
verzenden voor het doneren van 
een veelvoud van € 6,-. 

De deelnemende goede doe-
len zijn: Alzheimer Nederland, 

Brandwondenstichting, Diabetes 
Fonds, Hartstichting, Hersen-
stichting, KWF, Longfonds, MS 
Fonds, Nationaal Fonds Kinder-
hulp, Nederlandse Stichting voor 
het Gehandicapte Kind, Nier-
stichting en het Rode Kruis. 

Organisatie Goede Doelen 
Week Nistelrode
De organisatie van de Goede 
Doelen Week is in handen van 
coördinatoren van de deelne-
mende goede doelen. Heb je 
een vraag of opmerking? Stuur 
dan een email naar goedendoe-
lenweeknistelrode@gmail.com. 
Een organisator zal vervolgens 
zorg dragen voor een snelle re-
actie.

We willen samen met jou ook 
dit jaar weer een mooi bedrag 
ophalen voor alle deelnemende 
doelen. Dit kan deze keer dus 
op vele manieren, er zit vast een 
manier tussen die bij jou past. 
Dus... DOE GOED. Hierbij alvast 
een grote dank aan jou en alle 
collectanten!

Goede Doelen Week 
Nistelrode
NISTELRODE – In de week van maandag 14 tot en met zaterdag 19 
september vindt de Goede Doelen Week in Nistelrode in aangepas-
te vorm plaats. De werkgroep heeft dit jaar goed gekeken wat bin-
nen de mogelijkheden van de COVID-19 richtlijnen van het RIVM 
mogelijk is om toch geld voor de twaalf goede doelen op te halen.

In 2021 worden er verkiezingen 
gehouden voor de Tweede Ka-
mer, in 2022 voor de gemeen-
teraden. De politieke partijen zijn 
bezig programma’s op te stellen. 
Hoe zal de weerslag zijn van de 
coronapandemie op onze sa-
menleving? Laten we alles bij het 
oude of gaan we richting meer 
overheid?

De programma’s reflecteren op 
het gemeentelijke beleid; ook 
daar kunnen uitgangspunten 
anders. In het sociale domein 

mogen vertrouwen en stimule-
ring met hoofdletters geschre-
ven worden. Enkele gemeenten 
hebben geëxperimenteerd om 
mensen met een uitkering niet te 
beboeten, maar te belonen. De 
gemeente Bernheze zou kunnen 
aansluiten.

Bij subsidies geldt nu: zelf uw 
broek ophouden. Bretels worden 
niet bijgeleverd. De overheid ver-
sus haar burgers. Burgers die niet 
meer kunnen rekenen op hun 
overheid. Natuurlijk mag een 

vereniging een begroting pro-
beren sluitend te krijgen zonder 
subsidie. Maar soms lukt dat niet 
of ten dele. De overheid moet 
dan klaar staan om bij te sprin-
gen. Dat schept vertrouwen. 

Progressief Bernheze en anderen 
hebben de taak om in het pro-
gramma 2022 tot en met 2025 
het beleid bij te sturen: meer 
overheid, meer vertrouwen.

Het gehele artikel is te lezen op 
www.progressiefbernheze.nl.

Meer overheid

De coronapandemie toonde een tekort aan beschermende middelen. Onze 
afhankelijkheid van anderen werd zichtbaar. Ziekenhuizen gingen samen-
werken waar men vòòr corona elkaars concurrent was. De overheid werd 
gedwongen regie te voeren en de markt werd onbelangrijk. De relatie over-
heid/burgers is verstoord. Er is afstand, gebaseerd op wantrouwen. Burgers 
verwachten veiligheid en bescherming. In het sociale domein heerst soms 
straf en boete. Verschillende politici pleiten voor een nieuw sociaal contract 
met herstel van wederzijds vertrouwen. Het roer moet om.

Eugène Theunissen, Progressief Bernheze 

Noaberschap

Wijzelf waren naar de regio 
Drenthe - Overijssel gegaan, om
een week te wandelen over het 
Pieterpad. Wandelen door een 
prachtige streek waarbij mij zo af 
en toe het woord ‘Noaber’ op-
viel. Naast het Noaber-wandel-
pad, was vooral de Noaberplicht 
‘het Noaberschap’ een opvallend 
veel gebruikte term.

De uitleg is heel simpel en is voor 
mij, denkend aan ons Bernheze, 
erg herkenbaar. Noaberschap is 
‘het als gemeenschap elkaar met 
raad en daad bijstaan’. Er voor 
elkaar zijn! 

Beter een goede buur dan een 
verre vriend dus.

Van het water geven van de 
planten als de buren er niet zijn, 
tot een oogje in het zeil hou-
den bij een wandeling door het 
dorp en elkaar de goede dingen 
gunnen. Ook het meedenken en 
meehelpen bij nieuwe initiatie-
ven, is een teken van ‘de goede 
buur’. Gun elkaar de goede din-
gen, vraag én geef elkaar advies 
in plaats van bezwaar in te die-
nen, denk mee met initiatieven 
en nodig je buren uit om mee te 
denken. Een hechte buurt met 

veel bedrijvigheid, zorgt voor 
een sterke gemeenschap.

Daar werken wij als CDA Bern-
heze natuurlijk graag aan mee! 

De vakanties zijn weer grotendeels achter de rug. We kunnen terug-
kijken op een bijzondere vakantieperiode, die voor velen wellicht 
verrassend is verlopen. Want vakantie in voornamelijk eigen land, 
blijkt verrassend leuk en mooi te zijn… en soms ook verrassend 
duur, maar dat terzijde.

Gertjan Hermes, burgerlid CDA Bernheze

CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

The Winning Mood start het
winterprogramma

Vanaf 3 september is de vereni-
ging gestart met haar onderlinge 
biljartcompetitie met 21 deel-
nemers en per 14 september 
start ook weer de regiocompe-
titie waar The Winning Mood 
met zeventien personen aan 
deelneemt. De regio bestaat uit 
teams uit Heesch, Uden, Odi-
liapeel, Zeeland (twee teams) en 
Nistelrode. Donderdagavond 10 
september wordt er weer gestart 
met prijskaarten.
Tijdens de goedbezochte jaarver-
gadering van 2 september heeft 

de verlate prijsuitreiking van het 
kaarten en biljarten alsnog kun-
nen plaatsvinden. De eindstan-
den bij het kaarten zijn als volgt:

Jokeren
1ste plaats: Anneke v.d. Heijden:
954 punten
2de plaats: Door van Rooy: 
192 punten
3de plaats: Gerrie vd Wijst: 
36 punten

Rikken
1ste plaats: J.Nelissen †: 
590 punten
2de plaats: B. Elschot: 
350 punten

3de plaats: C. Verwijst: 
322 punten        

De eindstanden bij het biljarten 
zijn: 
Libre
1ste plaats: J. Vullings
2de plaats: M. de Wit
3de plaats: P v.d. Elzen

Bandstoten
1ste plaats: J. Vullings
2de plaats: Geert van Dijk
3de plaats: P v.d. Elzen                     

Het bestuur wenst iedereen een 
sportief en gezond winterpro-
gramma toe.

NISTELRODE - Ontspanningsvereniging The Winning Mood kan na een door de coronamaatregelen 
gebroken zomerprogramma, nu na overleg met het CC Nesterlé-bestuur toch starten met het winter-
programma, zij het in aangepaste vorm. Elke dinsdag- en donderdagmiddag is er weer de gelegenheid 
om een kaartje te leggen en te biljarten.

Eugène: ‘Het roer moet om’
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Tekst?

BRENGEN SCHERVEN GELUK? Zie oplossing pagina 23

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

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

MOOIBERNHEZERTJES

AANGEBODEN

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

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

HEB JE AUTISME EN/OF 
ADHD EN ZIN IN
EEN NIEUWE SPORT?
Doe mee met een proefles 
kanovaren op 12 september.
Meer info: 
www.wavebegeleiding.nl of
06-25302651.

TE HUUR

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

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

OPSLAGUNITS 
IN NISTELRODE
Afmeting 24/40 of 48 m2

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

TE KOOP

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

Ma-wo-do-vrij-za open, 
di-, en za-middag op afspraak.

PRINTPAPIER

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

DE ALLERLEKKERSTE KIP 
BIJ KIPSALON BERNHEZE
Voor al uw kip- en grillproduc-
ten. Woensdag van 14.00 tot 
18.00 uur. 06-12033685. 
Jan van de Boomstraat 9
Heeswijk-Dinther.
Pinnen mogelijk.

TE KOOP GEVRAAGD

LAND- EN TUINBOUW-
MACHINES
Onder andere: ploegen, tractors, 
spitmachine, frees, schudder, 
hark, maaier, mesttank, kieper, 
weidebloter, weisleep, enz. 
Meer informatie: 06-19076959.

. GEVRAAGD

IEMAND VOOR EEN KLUS 
Liefst een vutter.
Nistelrode 06-16336533.

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

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

LEGE TONERS

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

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

OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES 

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

wie
is deze Bernhezenaar?

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

OOGcontact

Oplossing
vorige week:
Wim Timmers
uit Nistelrode

Winnaar:
Cor Ottenheim

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel CeelenNederlandse Steden

Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

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

AMERSFOORT ASSEN DOORN
EDE EMMEN HOUTEN
MAARSSEN ROERMOND SCHIEDAM
VLAARDINGEN

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zoek: AMERSFOORT, ASSEN, DOORN, EDE, EMMEN, HOUTEN, MAARSSEN, 
ROERMOND, SCHIEDAM, VLAARDINGEN

WOORDZOEKER: 

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

Nu ook pasfoto’s

Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851

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

Oproep voor opvang 
vluchtelingenkinderen

De vluchtelingenkinderen op de 
Griekse eilanden zijn alles kwijt. 
Soms zijn ze hun familie in hun 
thuisland kwijtgeraakt, soms zijn 
ze op de reis naar een veilig land 
gescheiden van hun familie. Het 
zijn kinderen die zeer kwetsbaar 
zijn voor mensenhandel en mis-
bruik en die zeker in coronatijd 
bescherming nodig hebben. We 
maken ons grote zorgen over 

deze kinderen. Meer informatie: 
Annemie Bergsma via 
a.bergsma@parochiedgh.nl of
0412-451215. 
Het doel van diaconie is het on-
dersteunen van mensen die in 
nood verkeren, zowel dichtbij als 
veraf. Diaconie is een taak van 
alle parochianen. De diaconie 
vanuit de parochie activeert, sti-
muleert en ondersteunt die taak.

HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - 896 Dominees, priesters 
en pastoraal werkers tekenden de afgelopen weken de petitie voor 
opvang van vluchtelingenkinderen op Lesbos. Ook vijf bisschoppen, 
onder wie mgr. De Korte (Den Bosch), mgr. Hendriks (Haarlem-Am-
sterdam), mgr. Van den Hout (Groningen-Leeuwarden) en mgr. Liesen 
(Breda), tekenden deze oproep aan de christelijke partijen om zich 
meer in te zetten voor het lot van deze kinderen. Vanuit de diaconie 
van de parochie De Goede Herder is er eveneens getekend.
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We hadden je graag een
spetterend laatste jaar gegund! 

Oud-voorzitter Rob Geurts draagt voorzittershamer over aan Anke Fransen

Anders dan gewoonlijk werd de 
vergadering dit keer gehouden in 
zaal ‘t Tramstation in plaats van 
bij ‘t Mediahuys, zodat er netjes 
op anderhalve meter van elkaar 
vergaderd kon worden. Een van 
de belangrijkste agendapunten 
op de eerste vergadering van het 
jaar is altijd bijkletsen. Hoe is het 
met iedereen, wat heeft de zo-
mer je gebracht. De organisatie 
vindt het niet alleen belangrijk 
om een leuk evenement voor 
de gemeenschap neer te zetten, 
maar vindt ook de onderlinge 
verbinding tussen de organisatie-
leden minstens net zo belangrijk. 
Niet voor niets beginnen de ver-
gaderingen vaak iets later dan de 
officiële starttijd van 20.00 uur...

Spetterend
De vergaderingen die de afgelo-
pen vier jaar geopend zijn door 
voorzitter Rob Geurts zijn ver-
leden tijd, want vorig jaar heeft 
Rob aangegeven, na dit vijfde 
jaar als organisatielid van Pink-
sterfeesten Nistelrode, zich te 
willen richten op nieuwe uitda-
gingen en wat meer tijd voor zijn 
gezin te willen vrijmaken. Anke 
Fransen loopt twee jaar mee als 

organisatielid en had aangege-
ven de voorzittersrol een mooie 
uitdaging te vinden. 

Bij dit officiële afscheid van Rob 
als voorzitter, bedankte opvolger 
Anke hem voor al zijn inzet de 
afgelopen jaren en de solide ba-
sis die Rob, dankzij zijn ervaring 
in de evenementenbranche, neer 
heeft weten te zetten.

“Hij heeft de afgelopen vijf jaar 
bijzonder gedreven zijn stempel 
gezet op het evenement. Su-
perbedankt Rob voor het onge-
looflijk vele werk en je inzet. We 
hadden je graag een spetterend 

laatste jaar bij de Pinksterfeesten 
gegund, maar helaas heeft dat 
niet mogen zijn”, eindigde Anke 
haar dankwoord. “Het waren 
vier enerverende, uitdagende, 
maar vooral hele mooie jaren als 
voorzitter”, besloot Rob zijn af-
scheidsmoment.

Pinksterfeesten Nistelrode zal 
het komende seizoen niet op ‘de 
macht der gewoonte’ kunnen 
draaien, maar ook de ontwikke-
ling van COVID-19 moeten vol-
gen. Vooralsnog verwacht de or-
ganisatie, op een onvoorspelbare 
wijze, Pinksterfeesten Nistelrode 
2021 te gaan organiseren.

NISTELRODE – Aan de start van wat Pinksterfeesten Nistelrode 2020 zou moeten worden, gaf Rob Geurts aan nog een jaar mee te draaien als vrijwilliger en voorzitter van het 
evenement. Vorige week woensdag 2 september is de organisatie van Pinksterfeesten Nistelrode samengekomen om de start van het nieuwe seizoen in te luiden. Een verga-
dering met buiten de normale agendapunten ook twee andere belangrijke punten: bijkletsen en het afscheid van voormalig voorzitter Rob Geurts.

Rob Geurts neemt afscheid en Anke Fransen is er klaar voor om de 
voorzittershamer over te nemen

Rob nog een keer tussen de organisatieleden van Pinksterfeesten Nistelrode. 
V.l.n.r.: Bas, Reginald, Niek, Rob, Geert, Rian en Lotte. Onder: Anke, Archel en Merel
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Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* 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.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

www.autobedrijflangens.nl

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

• Audi A3 Carbrio, 1.8, TFSi, 160 pk, navi, xenon, 
leder, PDC, 17 inch, 2008

•	 Fiat	Punto	Evo	1.2, airco, 5-drs,
  centr. vergr., 41.000 km, 2015

•	 Ford	Focus	1.0, Ecoboost Trend,
 navi, airco, PDC achter, 
 73.000 km, 2013

•	 Nissan	Qashqai	+ 2.0i, 140 PK, I-way, navi, 
camera 360, climatronic, panoramadak, 
cruisecontrol, 2012

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

•	 Renault	Scenic	1.7,	DCi, 
 Nieuw model!,  navi, PDC V + A , 1200 km, 2019

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

• VW Jetta Hybrid DSG Aut., navi, PDC V + A , 
100.000 km 2013

•	 VW	Polo	1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen en 
spiegels, 239.000 km, 2006

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

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

SCHADEHERSTEL
Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

nieuw	binnen

komt	binnen

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

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

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007
Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

Fiat 500 1.2 Pop, airco 2008

Nissan Qashqai 1.6 turbo, benzine,
   panoramadak vol opties, trekhaak,
   85.000 km 2016

Opel Astra Station 1.6, airco 2006

Opel Insignia 2.0, CDTi sports, tourer 2015

Opel Zafira 1.9 CDti,  airco, nette auto 2008

Renault Kangoo 1.2 TCe, automaat, 
   vol opties, 2.500 km!, nieuwe auto 2019

Renault Grand Scenic 1.2 Tce, bose
  uitvoering vol opties! 44.000 km 2017

Renault Megane 1.2 Tce, 23.000 km,
   bose uitvoering, vol leer 2016

Skoda Super B, variant 1.6, TDi, automaat, 
102.000 km 2016

Toyota Auris 1.6, 123.000 km, airco 2007

Wordt verwacht: 
Opel Mokka 1.4 turbo edition, 16.000 km, 2018. 
Nissan Qashqai 1.2 turbo, automaat, 45.000 km,   
  vol opties, 2016.

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autoscout24.nl 

Citroën Berlingo 1.6 VTi 2010 € 6.950,-

Dacia Sandero Stepway 1.6 2011 €  4.999,-

Fiat Panda 0.9 Twin-air 2014 € 4.999,-

Fiat Sedici 1.6-16V 2009 € 4.999,-

Ford Fiesta 1.0 Style  2013 € 6.999,-

Ford Ka Titanium 2009 € 3.499,-

Ford Ka 1.2 Comfort 2011 € 3.999.-

Honda CR-V 2.0i LS 2005 € 4999,-

Hyundai Atos 1.1i Active Young 2006 € 1999,-

Hyundai i20 Drive 2011  € 4250,-

Hyundai i40 wagon 1.7 CRDi 2012  € 7.950,-

Mazda 2 AUTOMAAT 2007 € 3499,-

Nissan Qashqai AUTOMAAT 2009      € 8750,-

Opel Astra Sport tourer, Automaat 2011 € 6.999,-

Peugeot 206 SW 1.4i 2003 € 1499,-

Peugeot 308 1.6 VTi 2008 € 3.499,-

Renault Grand Modus AUTOMAAT 2008 € 5700,-

Renault Twingo 1.2-16V 2010 € 3.999,-

Renault Twingo 1.2-16V, Dynamique
 2011 € 3.999,-

Renault Twingo 1.2 Collection 2012 € 4250,-

Toyota Aygo 1.0-12V 2009  € 2999,-

Toyota Aygo LMV, 5drs, blauw 2010 € 4.250,-

VW Polo 1.2 TDi Bleumotion 2011 € 4950,-

Wordt verwacht:

Nissan Note, Toyota Corrola verso, 

Suzuki Vitara, Kia Picanto

Réparateur agréé

S O L U T I O N  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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

Sticker réparateur.indd   1 23/09/09   10:12

Een greep uit voorraad 

Brouwersstraat 19
5473 HB Heeswijk Dinther
T. (0413) 29 41 24
www.autobedrijfminnaar.nl

•  APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
•  In- en Verkoop van auto’s en lichte bedrijfsauto’s
•  Wielen en banden 

      

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart  2003  €  4.950,-
Audi A4 blauw Metalic div. opties  2001  €  4.750,- 
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  €  3.950,-
Citroen Xsara picasso blauw met.  2003  €  3.900,-
2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  €  4.950,-
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,-
Citroen Xara Coupé  1999  €  1.500,-
Daihatsu Yong yrv zwart  2002  €  2.750,-
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.  2001  €  1.999,-
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw  1997  €  1.999,-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2002  €  3.499,-
Ford Focus stationcar, zwart  2002  €  2.750,-
Ford Ka         meeneemprijs    1998 €  650,-
Ford Transit connect, ex btw  2004  €  3.250,-
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  €  7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  €  8.250,-
Mazda 2 automaat, 28dkm  2005  €  6.450,-
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-

Citroen Berlingo Multiespace 2010 €  6.950,-
Citroen C3 Atraction 2005 € 1.999,-
Citroen C4 Picasso LPG 2008 € 3.900,-
Citroen C4 Picasso panoramadak 2009 €  6.499,-
Citroen C4 new model 2011 € 6.950,-
Dacia Sandero Stepway 2011 € 5.950,-
Fiat 500 1.2 2011 € 5.750,-
Fiat Panda 0.9 TwinAir 2014 €  5.450,-
Fiat Panda Cool edition 2010 € 2.999,-
Fiat Sedici 1.6-16V 2009 € 5.750,-
Ford Fiesta 1.0 Style 120 Dkm 2013 €  7.450,-
Ford Ka 1.2 Trend 2009 € 3.999,-
Mitsubishi Colt  2008 € 2.950,-
Mitsubishi ASX 2011 € 9.600,-
Nissan Qashqai 1.6 2011 €  9.950.-
Peugeot 107 54Dkm 2012 €  4.450,-
Peugeot 206 1.4 4 drs 2002 €  1.250,-
Peugeot 207 3drs 2006 €  2.750,-

Peugeot 308 1.6 VTi 2008 €  3.750,-
Suzuki Alto 1.0 5 drs 2011 € 2.950,-
Volkswagen Up Bleumotion Sportive
 2012 € 5.950,-

Cabriolet 
Peugeot 206 CC 2.0-16V 2005 €  3.999,-

Bedrijfswagens exclusief BTW
Citroen Berlingo  1.6 HDI 2009 €  4.499,-
Peugeot Partner 1.6 HDI 2013 €  3.900,-

Wordt verwacht :
Dacia Sandero, Kia Rio, Peugeot 307 cc, Citroen C3 
Picasso, Citroen C4 Coupe, Opel Astra Tourder

Réparateur agréé

S O L U T I O N  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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

Sticker réparateur.indd   1 23/09/09   10:12

Een greep uit voorraad 

Brouwersstraat 19
5473 HB Heeswijk Dinther
T. (0413) 29 41 24
www.autobedrijfminnaar.nl

•  APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
•  In- en Verkoop van auto’s en lichte bedrijfsauto’s
•  Wielen en banden 

      

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart  2003  €  4.950,-
Audi A4 blauw Metalic div. opties  2001  €  4.750,- 
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  €  3.950,-
Citroen Xsara picasso blauw met.  2003  €  3.900,-
2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  €  4.950,-
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,-
Citroen Xara Coupé  1999  €  1.500,-
Daihatsu Yong yrv zwart  2002  €  2.750,-
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.  2001  €  1.999,-
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw  1997  €  1.999,-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2002  €  3.499,-
Ford Focus stationcar, zwart  2002  €  2.750,-
Ford Ka         meeneemprijs    1998 €  650,-
Ford Transit connect, ex btw  2004  €  3.250,-
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  €  7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  €  8.250,-
Mazda 2 automaat, 28dkm  2005  €  6.450,-
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-

Citroen Berlingo Multiespace 2010 €  6.950,-
Citroen C3 Atraction 2005 € 1.999,-
Citroen C4 Picasso LPG 2008 € 3.900,-
Citroen C4 Picasso panoramadak 2009 €  6.499,-
Citroen C4 new model 2011 € 6.950,-
Dacia Sandero Stepway 2011 € 5.950,-
Fiat 500 1.2 2011 € 5.750,-
Fiat Panda 0.9 TwinAir 2014 €  5.450,-
Fiat Panda Cool edition 2010 € 2.999,-
Fiat Sedici 1.6-16V 2009 € 5.750,-
Ford Fiesta 1.0 Style 120 Dkm 2013 €  7.450,-
Ford Ka 1.2 Trend 2009 € 3.999,-
Mitsubishi Colt  2008 € 2.950,-
Mitsubishi ASX 2011 € 9.600,-
Nissan Qashqai 1.6 2011 €  9.950.-
Peugeot 107 54Dkm 2012 €  4.450,-
Peugeot 206 1.4 4 drs 2002 €  1.250,-
Peugeot 207 3drs 2006 €  2.750,-

Peugeot 308 1.6 VTi 2008 €  3.750,-
Suzuki Alto 1.0 5 drs 2011 € 2.950,-
Volkswagen Up Bleumotion Sportive
 2012 € 5.950,-

Cabriolet 
Peugeot 206 CC 2.0-16V 2005 €  3.999,-

Bedrijfswagens exclusief BTW
Citroen Berlingo  1.6 HDI 2009 €  4.499,-
Peugeot Partner 1.6 HDI 2013 €  3.900,-

Wordt verwacht :
Dacia Sandero, Kia Rio, Peugeot 307 cc, Citroen C3 
Picasso, Citroen C4 Coupe, Opel Astra Tourder

Auto & Motor NIEUWS

Auto inruilen of doorrijden
Wanneer rijd je met je huidige auto door of ruil je hem in?

Goede vraag, maar een eendui-
dig antwoord op die vraag is er 
helaas niet. Onderstaande on-
derdelen vormen namelijk de 
maandelijkse kosten die je aan 
een auto hebt. De hoogte van die 
kosten hangt echter helemaal af 
van jouw persoonlijke situatie en 
van de auto waar het om gaat.

Afschrijving
Een gloednieuwe auto vermin-
dert de eerste drie jaar het hardst 
in waarde, daarna verloopt de 
afschrijving meer geleidelijk. Je 
geeft het bedrag aan waardever-
mindering weliswaar niet iedere 
maand uit, maar je auto wordt 

in de loop der jaren wel minder 
waard. Dat is vaak de reden dat 
gekozen wordt voor een ge-
bruikte auto in plaats van een 
nieuwe. Een auto die weinig tot 
niets meer afschrijft kan interes-
sant zijn om door te rijden totdat 
deze ‘op’ is. Helemaal als de auto 
technisch nog prima in orde is.

Onderhoud en reparatie
Waar de kosten voor onderhoud 
en reparatie in de eerste jaren 
van een nieuw(ere) auto relatief 
laag zullen zijn, betekent langer 
doorrijden met je huidige auto 
dat je waarschijnlijk te maken zult 
krijgen met hogere onderhouds-

kosten. Hoge(re) kosten aan on-
derhoud en reparaties zijn vaak 
een reden om naar een andere 
auto op zoek te gaan. 

Een duivels dilemma, als je net 
een flinke investering hebt ge-
daan in groot onderhoud van je 
auto kan hij er misschien weer ja-
ren tegenaan. Het is alleen geen 
garantie dat je voorlopig van 
mankementen en reparaties ver-
lost bent.
Raadpleeg in ieder geval je ga-
rage over mogelijk aanstaande 
reparaties of zoek in het onder-
houdsboekje van je auto of er 
volgens het onderhoudsschema 
(dure) vervangingen aan zitten te 
komen (bijvoorbeeld vervangen 
distrubitieriem). 
Dat kan je helpen om het mo-
ment van doorrijden of overstap-
pen te bepalen.

Verzekeringskosten
Het verzekeren van een nieuwe 
auto is duurder dan een vergelijk-
bare auto die al de nodige jaren 
meegaat. Is je huidige auto tech-
nisch in orde en bevalt hij je nog 

prima, dan loont het voor wat 
betreft de verzekeringskosten om 
er mee door te rijden.

Brandstofkosten
Een oude(re) benzineslurper kan 
je flink op kosten jagen. Dat wil 
niet zeggen dat je direct over 
moet stappen op een elektrische 
auto of een hybride. Ook moder-
ne benzinemotoren zijn al een 
stuk zuiniger dan die van tien jaar 
geleden. Bron: anwb.nl

BERNHEZE – Wanneer je al een tijdje met een auto doet ga je jezelf 
op een gegeven moment afvragen of het geen tijd wordt om een 
andere te kopen. Maar wat is er eigenlijk mis met de auto waar je 
nu in rijdt? Je kunt natuurlijk ook besluiten om daar nog een aantal 
jaren mee door te rijden. Waar doe je verstandig aan? 

Een duivels dilemma
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CC De Pas coronaproof
door landelijke subsidie

Het Kickstart Cultuurfonds is op-
gericht om theaterzalen te on-
dersteunen bij het anders inrich-
ten van hun zalen, zodat deze 
coronaproof kunnen worden be-
zocht. Maar ook zodat theaters 
weer snel mooie producties kun-
nen laten zien. Theaters hebben 

een groot verlies aan inkomsten 
gehad vanwege de eerdere slui-
ting dit jaar, maar moeten nu wel 
investeren om de zalen coronap-
roof te maken. Daarom wil het 
fonds subsidie geven aan zalen 
die het verschil maken in een sa-
menleving. 

Verbindende rol
“Vanuit De Pas heb ik deze zo-
mer aangegeven dat ook wij een 
cruciale verbindende rol in onze 
gemeenschap vervullen,” zegt 
Kris Roemers, directeur van CC 
De Pas. “Het landelijke fonds 
was gevoelig voor ons pleidooi 
en de onderbouwing. Daarom is 
onze aanvraag goedgekeurd. 

We zijn erg blij met de financië-
le ondersteuning. Zo kunnen we 
onze bezoekers een nóg veiliger 
omgeving bieden. Bovendien 
zijn we best wel trots dat onze 
rol binnen de samenleving ook 
landelijk wordt erkend.”

HEESCH - Kunst en cultuur verbindt mensen met elkaar,  en is daarom onmisbaar voor een vitale samen-
leving. De deuren moeten weer open kunnen en het publiek moet weer live, fysiek, in aanraking komen 
met kunst en cultuur. Om die reden werd het Kickstart Cultuurfonds opgericht. Het ondersteunt theaters 
financieel om coronaproof te worden. Het heeft besloten ook CC De Pas in Heesch een donatie te geven. 

LUCHTPOST
JANNE
Janne Geurts, geboren in
Nistelrode en dochter van Henk en
Willemien Geurts, woont sinds 
2017 in Frankrijk en schrijft 
regelmatig over haar leven daar.

Nog een droom die langzaam 
werkelijkheid wordt

“Naast mijn grote droom 
om in Frankrijk te wonen, 
had ik nog een andere 
droom die ik langzaam 
aan het verwezenlijken 
ben. De droom om mijn 
twee grote passies - 
bergen en coaching - met 
elkaar te combineren. Er 
gelden (en dat is maar 
goed ook!) strenge regels 
over mensen meenemen 
de bergen in, waardoor 
ik genoodzaakt was 
om de opleiding tot 
International Mountain 
Leader te gaan doen. 
Nou ben ik iemand die 
een superbrede interesse 
heeft en mezelf constant 
wil ontwikkelen, dus deze 
noodzaak was eigenlijk 
meer een cadeau voor 
mezelf. Aangezien ik in 
Frankrijk woon is het wel 
zo handig om de opleiding 
ook hier in Frankrijk 
(en dus in het Frans) te 
doen. Er is alleen een 
streng toelatingsexamen 
(een theorie-examen en 
een navigatieparcours 
op tijd), wat maar 20 
tot 30 procent van de 
deelnemers haalt. Het 
afgelopen jaar besteedde 
ik mijn hele zomer aan het 
studeren en oefenen voor 
dit examen, wat 50 
verschillende onder-
werpen heeft. Ik was met 
name bezorgd om het 
navigatiegedeelte, maar 
tot mijn eigen verbazing 
had ik aan het einde van 

de test nog anderhalf uur over. Voor niks zorgen gemaakt 
dus! En nog beter: ik mocht aan de opleiding beginnen!

Het afgelopen jaar heb ik verschillende opleidingsmodules 
gevolgd, waarin ik alles leerde rondom de wet- en 
regelgeving rondom werken in de bergen; het weer, de 
bloemen, planten en dieren, fysiologie, veiligheid, reddingen, 
touwtechnieken, eerste hulp en nog veel meer. Mijn laatste 
opleidingsweek bevatte een belangrijk examen, zowel een 
schriftelijk als een praktijkexamen van drie dagen lang, waarin 
we gingen bivakkeren in de bergen en om de beurt de groep 
leidden. Daarbij werd gelet op de veiligheid, het leiden van 
groepen, onze touwtechnieken en dergelijke. Ook dit examen 
haalde ik als enige buitenlander en als enige vrouw in de 
groep, met als gevolg dat ik vanaf nu al gekwalificeerd ben 
om in de zomer groepen mee de bergen in te nemen! De 
afgelopen paar weken liep ik stage en vanaf nu mag ik zelf 
aan de slag (in de zomer dan, voor de winter moet ik nog een 
opleiding volgen en de rest van de opleiding afmaken). Maar 
dat betekent wel dat ook deze droom langzaam werkelijkheid 
wordt! Voor de komende paar maanden heb ik op het 
programma staan om mensen mee te nemen in de bergen, 
waarbij de focus ligt op persoonlijke ontwikkeling, ervaring, 
ontspanning en gewoon ‘zijn’.

Mocht je eens een keer in de buurt zijn en ook een dergelijke 
wandeling willen ervaren; je bent van harte welkom! Meer 
informatie hierover is te vinden op www.sparkpepper.com.

Een bijzonder aantal jubilarissen 
bij Aurora Heesch

Dit jaar zijn er op geheel veilige 
wijze, maar liefst zeven jubila-
rissen gehuldigd binnen de ver-
eniging. Al deze jubilarissen zijn 
op hun eigen manier betrokken 
binnen Aurora: 
Simone Faessen (25 jaar lid)
Roel Monteiro (25 jaar lid)
Henk Rovers (25 jaar lid)
Pleun Ruijs (25 jaar lid)
Joyce van Uden-Rovers (25 jaar lid)
Paul van Loosbroek (40 jaar lid)
Adri van der Heijden (50 jaar lid). 
Uiteraard is Aurora trots op dit 
bijzondere aantal jubilarissen 
binnen haar vereniging en hoopt 
dan ook dat er nog lang van de 
muzikale talenten en kwaliteiten 
genoten kan worden!

HEESCH – Traditiegetrouw huldigt Fanfare Aurora jaarlijks haar jubilarissen tijdens de ‘eindseizoens-
avond’ aan het begin van de zomervakantie. Helaas was het dit jaar, door de huidige realiteit, niet mo-
gelijk om in grote getalen bij elkaar te komen. Om deze reden heeft Aurora deze feestelijke afsluiting 
dit jaar anders aangepakt, namelijk online met daarbij speciale aandacht voor de jubilarissen en een 
spetterende afsluiting in de vorm van een online quiz. 

Sint Lambertus laat weer
muziek klinken in Nistelrode

De slagwerkgroep en het fanfa-
reorkest speelden om de beurt 
een muziekstuk in de buiten-
lucht. Het zonnige weer in com-
binatie met de klanken van de 
samba en ‘under the boardwalk’ 
gaven een zeer zomers gevoel. 

Na maanden van stilte door alle 
coronamaatregelen was het een 
feest om muziek te mogen laten 
klinken. Voorzitter Jan Timmers 
gaf aan dat het best lastig is om 
een goede en veilige manier te 
vinden om evenementen te or-
ganiseren. Een belofte deed Jan 
al wel: op 2 én 3 januari luidt Sint 

Lambertus het nieuwe jaar muzi-
kaal in, in Sporthal de Overbeek. 
Door de grote ruimte en het pu-
bliek te spreiden over een avond 
en een ochtend kan Sint Lam-

bertus verantwoord een Nieuw-
jaarsconcert verzorgen. Bekijk de 
website van Sint Lambertus om 
geen evenement te missen. 
www.fanfarenistelrode.nl

NISTELRODE - Afgelopen zondag was het ongebruikelijk druk op de oversteekplaats op de parkstraat 
Nistelrode. Vanuit CC Nesterlé verhuisden stoelen en slagwerkinstrumenten naar het Zeven Eeuwen-
park. Voor de kiosk verschenen ook dirigenten en muzikanten van de slagwerkgroep en fanfareorkest 
van Sint Lambertus Nistelrode. Het weer was fantastisch. Het publiek had zelf gezorgd voor zitplaatsen.
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AAN HET WERK

Meer dan alleen sterk in het leveren van PVC

VACATURE!
MEDEWERKER BOUWSHOP

Heb jij veel affiniteit met bouwmaterialen en werk je graag met mensen?
Wij zijn per direct op zoek naar een medewerk(st)er voor onze groothandel

in onder andere PVC en installatiematerialen.

• Verkoop aan klanten en hen voorzien van advies en informatie
• Administratieve werkzaamheden zoals het maken van bonnen, offertes en bestellingen

• Zorgen voor correcte uitvoer van verschillende betalingsprocedures
• Zorgen voor een nette en overzichtelijke presentatie van de Bouwshop.

Soort dienstverband: fulltime, bepaalde tijd, onbepaalde tijd.

Wat bieden wij?
• Een informele gezellige werksfeer

• Een hardwerkend team wat op elkaar kan bouwen
• Salaris conform CAO Handel in Bouwmaterialen

Mail bij interesse je motivatie en cv naar: 
crediteuren@penningspvc.nl t.a.v. Daniëlle van Til.

ONZE KENNIS UW VOORDEEL
Door de ruime keus aan voorraad-artikelen kunnen we direct 

aan uw wensen voldoen. Onverhoopt niet in voorraad? 
Vaak binnen 24 uur alsnog geleverd.

Middelste Groes 27 - 5384 VV Heesch 
 0412-474830 - www.penningspvc.nl

Vrijwilligerspunt Bernheze

WANDELMAATJE GEZOCHT
Wij zijn op zoek naar een wandelmaatje
voor een oudere dementerende vrouw.

Wilt u eens per week een klein wandelingetje
met haar maken en/of samen gezellig een kopje koffie drinken? 

Deze dame woont in Heesch.

Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit om contact
op te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch. 

06-10880492 - vpbernheze@ons-welzijn.nl - www.ons-welzijn.nl 

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

50% Cyaan • 100% Magenta50% Magenta • 100% Yellow20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

Binnenkort meer kind-
plaatsen beschikbaar 
voor de dagopvang! 

Benieuwd naar 
De Benjamin?

Wij laten jullie graag 
De Benjamin zien! 



Woensdag 9 september 2020 21
  

HEESWIJK-DINTHER - Afgelo-
pen zaterdag was er bij COOP 
in samenwerking met Altior 
een evenement waar je van kon 
smullen. 

Er werd een korfbalclinic ge-
geven en er waren verschillen-
de demo’s. Hier konden kin-
deren kennismaken met het 
korfbalspel. Ook was er voor 
de kinderen een springkussen. 
Maar... er was meer. Je kon bij 
het kraampje bij de ingang van 
de supermarkt lekkere appel- 
flappen of kersenflappen kopen. 
De winstmarge was voor Altior 
en het was een groot succes! 
COOP heeft de ovens de hele 

dag volop moeten laten werken.
Ook werd bekendgemaakt wat 
de opbrengst was van de sta-
tiegeldactie die in de maanden 
april, mei en juni werd gehou-
den. Die was boven verwachting 
hoog, namelijk € 970,40. Altior 
wil dan ook iedereen bedanken 
die deze vereniging in die maan-
den aan dit mooie bedrag heeft 
geholpen en natuurlijk ook al die 
mensen die afgelopen weekend 
hebben genoten van zo’n lekke-
re flap! 

Altior bedankt COOP  voor de su-
perfijne samenwerking en hoopt 
dat zij in de toekomst nog veel 
voor elkaar kunnen betekenen.

COOP bakt lekkere flappen 
voor Altior

BERNHEZE SPORTIEF

Maar door de coronaregels liep 
alles een beetje anders dan ge-
pland en kregen we te maken 
met een kleine tegenslag. Er 
mocht geen publiek aanwezig 
zijn, en de onder- en bovenbouw 
moesten gescheiden worden, 
doordat er anders teveel ouders 
tegelijk bij het jeugdgebouw 
zouden aankomen, waardoor de 
anderhalvemeter regel niet ge-
handhaafd kon worden.

Gelukkig hebben we door deze 
kleine teleurstelling, niet veel af-
meldingen gehad en hebben de 
kinderen een topdag gehad. 
Nadat eerst de kleinsten gestre-
den hebben voor de podium- 
plekken, vlogen later op de mid-
dag de oudere kinderen over de 
baan. Een lekker ijsje en een zak-
je chips als beloning mocht na-
tuurlijk niet ontbreken.

Uitslag
Groep 1-2
1e prijs: Isa Vogels       
2e prijs: Ries Timmers
3e prijs: Sam Louter

Groep 3
1e prijs: Foss Rijkers
2e prijs: Lars Kouwenberg
3e prijs: Elin Somers

Groep 4
1e prijs: Teun Scholtus
2e prijs: Sten van Kessel
3e prijs: Floris Nuytten

Groep 5 
1e prijs: Sijme van de Steen
2e prijs: Rube Kanters
3e prijs: Sil Verstegen

Groep 6 
1e prijs: Tijn van Tilburg
2e prijs: Mart van Kessel
3e prijs: Rick Daandels

Groep 8
1e prijs: Sem van Tilburg
2e prijs: Jari van Zoggel
3e prijs: Ize Timmermans

Crossfietswedstrijden 

VORSTENBOSCH - Op zondag 6 september was het zover! De crossfietsen waren gepoetst, de kettin-
gen gesmeerd, de remmen getest en de crossbaan op het terrein van Stichting jeugdbelangen aan de 
Tipweg lag er perfect bij. Het zonnetje scheen zondagochtend uitbundig, niets leek in de weg te staan 
voor een gezellige dag.

‘Een lekker ijsje
en een zakje chips

als beloning‘

Gedurende de hele dag strijden 
de 32 deelnemende teams te-
gen elkaar en valt er volop te 
genieten van spannend sport en 
spel. Alle proeven zijn vanaf de 
zijlijn goed te zien en te volgen. 
Hartstikke leuk dus om de deel-
nemers te komen aanmoedigen 
onder het genot van een drankje 
en een versnapering. In de mid-
dag is er bovendien muzikaal 
live-entertainment. Heel gezellig 
dus!
Dit jaar is het net even wat an-
ders dan voorgaande jaren, 
omdat iedereen zich aan de 
richtlijnen van het RIVM moet 
houden. Jeugdzeskamp HDL is 
alleen mogelijk als we ons alle-
maal aan deze richtlijnen hou-
den. Iedereen vanaf 18 jaar 
houdt verplicht anderhalve me-
ter afstand van elkaar. Is het te 
druk? Kom dan wat later op de 

dag terug. Iedere bezoeker ont-
vangt bij binnenkomst op het 
evenement de geldende regels 
op papier. Samen kunnen we er 
zo toch een onvergetelijke dag 
van maken.

Kom allen kijken met familie, 
vrienden en buren op zondag 13 
september van 9.50 tot 17.00 
uur!
Let op: Honden zijn niet toege-
staan op het terrein. Daarnaast 
zijn de RIVM-richtlijnen voor 
volwassenen vanaf 18 jaar ook 
hier van toepassing. Parkeren is 
dit jaar alleen toegestaan aan de 
slootkant op de AA-kantstraat. 
Dit zal ook duidelijk gemaakt 
worden door middel van beweg-
wijzering. 
De parkeerplek is wel beperkt, 
dus probeer als het even kan op 
de fiets te komen!

Klimmen, klauteren en kruipen

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Binnenkort is het weer zover! 
Zondag 13 september vindt het uitdagendste, leukste en gezelligste 
evenement voor de jeugd van HDL weer plaats, de jeugdzeskamp. 
Dit jaar zal de zeskamp plaatsvinden op dezelfde locatie als vorig 
jaar, namelijk het veld naast Droevendaal 2, op de kopse kant van 
AA-kantstraat.

De vragen gaan onder andere 
over lichamelijke en psychische 
gezondheid, leefgewoonten en 
de woonomgeving. GGD Hart 
voor Brabant voert dit onder-
zoek eens in de vier jaar uit in 
opdracht van de gemeenten in 
de regio. 

Wat gebeurt er met de
resultaten?
De resultaten van het onderzoek 
geven inzicht in de mening van 
de bevolking over hun gezond-
heid en de woonomgeving. Het 

is belangrijk om de vragenlijst in 
te vullen, want als we weten hoe 
het met jou gaat, dan weten we 
uiteindelijk hoe het met ons alle-
maal gaat. De resultaten worden 
door de gemeente en de GGD 
gebruikt voor het lokale gezond-
heidsbeleid en het organiseren 
van activiteiten om de gezond-
heid en het welzijn van inwoners 
te verbeteren. 

Passen de voorzieningen bij wat 
mensen nodig hebben om zo 
gezond mogelijk te leven? Kan 
iedereen meedoen aan de sa-
menleving? En hoe gaat het met 
ons in vergelijking met vier jaar 
geleden? De resultaten van het 
gezondheidsonderzoek worden 
medio 2021 bekendgemaakt op 
www.brabantscan.nl.   

Deelnemers willekeurig gekozen
Deelnemers kunnen de vragen-
lijst online of schriftelijk invullen. 
Niet alle inwoners ontvangen 
een vragenlijst; deelnemers wor-
den willekeurig gekozen uit het 
bevolkingsregister van hun ge-
meente. 

De geselecteerde personen vor-
men samen een doorsnee van 
alle Hart voor Brabanders van 18 
jaar en ouder. Heb je geen brief 
ontvangen, maar doe je toch 
graag mee? Dit jaar kunnen per-
sonen zonder uitnodiging voor 
het eerst meedoen aan het on-
derzoek via 
www.GGDgezondheidsmeter.nl, 
vanaf 22 september. 
Deelname aan het onderzoek is 
vrijwillig.

GGD Hart voor Brabant start
groot gezondheidsonderzoek
Hoe gaat het met ons?

BRABANT - De GGD Hart voor Brabant start op 7 september met een grootschalig onderzoek naar de 
gezondheid en leefstijl van Brabantse inwoners: de GGD Gezondheidsmeter 2020. Meer dan 95.000 
Hart voor Brabanders van 18 jaar of ouder ontvangen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. 
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HEESWIJK-DINTHER/LOOBROEK -
Stichting HDL-golf organiseert twee keer 
per jaar een golftoernooi om de golfers 
uit Heeswijk-Dinther en Loosbroek bij-
een te laten komen. 

De stichting verzamelt daarvoor de na-
men en mailadressen van mensen in HDL 
die een golfvaardigheidsbewijs hebben 

behaald. Vrijblijvend worden deze GVB-
ers uitgenodigd om deel te nemen aan 
deze twee sociale golfmomenten per jaar.
Normaal wordt er eenmaal ‘thuis’ ge-
speeld op golfbaan De Schoot in Sint- 

Oedenrode en eenmaal op een andere 
baan, tot zelfs in het buitenland. Gezel-
ligheid is het doel maar er zijn ook hele 
mooie prijzen en titels te winnen. Heb 
jij zelf een GVB of ken je iemand die dit 
heeft behaald? Geef dit dan aan bij 
pierrevandenhelm@gmail.com.

Kijk op de Facebookpagina om een im-
pressie te krijgen van stichting HDL-golf. 

Nieuwe golfer in HDL?

Hier volgen de uitslagen:

SCMH 2 - Altior 3: 8-6
Altior 4 - Be Quick 5: 8-3
Altior A1 - Prinses Irene A1: 9-11
Altior B1 - De Korfrakkers B1: 
12-8
Altior B2 - Be Quick B2: 10-4
Korloo B1 - Altior B3: 2-10

Flamingo’s C1 - Altior C1: 6-4
Prinses Irene C1 - Altior C2: 0-6
Avanti/Celeritas D1 - Altior D1: 
3-10
Be Quick D2 - Altior D2: 0-6
JES E1 - Altior E1: 6-4
Altior E2 - Be Quick E5: 7-0
Altior F1 - De Korfrakkers F2: 2-5
JES F1 - Altior F2: 9-3.       

Altior weer 
begonnen aan competitie
HEESWIJK-DINTHER - Terwijl de selectie van Altior nog even moet 
wachten om aan de competitie te beginnen, zijn de jeugd en enkele 
seniorenteams afgelopen weekend begonnen aan de competitie. Na 
een abrupt einde van het seizoen 2019-2020 hadden de dames er 
weer zin in om na maanden geen wedstrijden te hebben gespeeld 
eindelijk weer te mogen beginnen. Altior hoopt dat het een mooi 
seizoen gaat worden en dat het virus onder de duim wordt gekre-
gen. Als iedereen zich aan de regels houdt, moet dat lukken!

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Doelpuntrijke derby
LOOSBROEK - In de tweede 
bekerwedstrijd van WHV stond 
de streekderby tegen Avesteyn 
op het programma. Avesteyn 
begon en de thuisploeg had het 
moeilijk, na zes minuten was 
het al raak. 

Een goede aanval over rechts 
werd keurig afgerond, 0-1. In de 
zestiende minuut werd het ver-
rassend 1-1 door Yorick van de 
Rakt. Helaas kon WHV niet lang 
genieten van dit doelpunt want 
vijf minuten later was het alweer 
raakt voor de gasten. Een vrije 
trap werd keihard ingeschoten 
door Stan Bosch: 1-2. WHV had 
het moeilijk, kwam niet in haar 
spel en in de 24ste minuut werd 
het 1-3 voor de ploeg uit Dinther 

door een goed lopende aanval. 
Het leek een zware avond te 
worden voor de Loosbroekena-
ren, maar gelukkig bleef het tot 
aan de rust 1-3.
Na rust kwam WHV heel an-
ders uit de kleedkamers en gaf 
goed partij. Het beter voetbal-
lende Avesteyn verzuimde om 
WHV de genadeklap uit te delen 
en WHV kwam door een schot 
van Roel Lunenburg en een klein 
foutje van keeper Buermans 

weer terug in de wedstrijd: 2-3. 
WHV rook haar kans en met 
veel inzet en wederom een fout 
van Buermans kreeg Bart van 
der Wielen de kans op de 3-3 
te scoren, en jawel hij trof doel. 
Avesteyn had dit niet verwacht 
en nam het heft weer in handen 
en in de 82ste minuut werd het 
3-4 voor Avesteyn via Van Vugt. 
WHV probeerde het nog wel, 
maar helaas bleef het bij dit re-
sultaat.

voetbal

Tai Chi en Yoga

“Bij Hatha Yoga ervaren we de oefenin-
gen in plaats van alleen maar doen. Je 
neemt waar en observeert je lichaam,” 
legt Monique haar manier van werken 
uit. “We beginnen met opwarmen en 
doen daarna oefeningen om inzicht te 
krijgen hoe je lichaam beweegt. 
We focussen op het mentale stuk, door 
op te merken zonder te oordelen. We 
doen de oefeningen niet vanuit het 
hoofd, maar vanuit voelen: van de spie-
ren, de gewrichten, kortom van je hele 
lichaam”, vertelt Monique. 
Volgens Robin Berkelmans zorgt Tai Chi 
ervoor dat “het lichaam vanuit een ge-

balanceerde, ontspannen en verbonden 
houding beweegt. Onze menselijke ge-
steldheid heeft hier enorm profijt van”, 

licht Robin toe. “De vorm van trainen is 
divers - er zijn staande vormen en ver-
plaatsende vormen. De staande vormen 
worden Chi Kung genoemd en vormen 
een basis voor de verplaatsende vorm.” 
Robin geeft zijn lessen op vrijdagmorgen.

HEESCH - De Eijnderic organiseert ook dit najaar verschillende mogelijkheden voor 
Yoga en Tai Chi. Alle ruimten zijn coronaproof ingericht. Daardoor is het veilig om 
mee te doen aan alle cursussen en workshops. Ook zijn er nieuwe docenten: Robin 
Berkelmans geeft op vrijdagmorgen Tai Chi en Monique Biermans begeleidt op don-
derdagavond twee groepen Hatha Yoga. 

Monique Bierman Robin Berkelmans

Deelnemen aan twee sociale 
golfmomenten per jaar

‘We focussen op het mentale 
stuk door op te merken 

zonder te oordelen’



Woensdag 9 september 2020 23
  

BERNHEZE SPORTIEF

DE OPLOSSING

Mountainbike routes Maashorst 
en omgeving
Het MTB Routenetwerk De 
Maashorst bestaat uit vijf routes 
met een totale lengte van circa 
100 kilometer. 

De routes hebben een aparte 
kleur en zijn onderling met el-
kaar verbonden door houten pa-
len met daarop in het zwart het 
internationale MTB-teken. 

De routes
Rondje Herperduin (gevorderden)
Kleur: Rood
Afstand: Circa veertien kilome-
ter; technische route door na-
tuurgebied Herperduin met veel 
heuvelruggen en singletracks

Rondje Schaijkse Heide
Kleur: Groen
Afstand: Circa 31 kilometer; rou-
te rondom de natuurkern en het 
begrazingsgebied van natuurge-
bied De Maashorst

Rondje Uden
Kleur: Blauw
Afstand: Circa 30 kilometer; ge-
varieerde route met enkele heu-
velruggen en veel singletracks

Rondje Loosbroek
Kleur: Oranje
Afstand: Circa zestien kilometer; 
zware route door agrarisch ge-
bied, veel karresporen en onder-
houdspaden

Rondje Reek (gevorderden)
Kleur: Geel
Afstand: Circa zes kilometer; 
technische route door de Reekse 
Heide met veel wendingen, deels 
over voormalige crossbaan.

Wil je graag mee of wil je meer 
info over de Maashorst 100 
mountainbiketocht? 
Vul dan het contactformulier 
in op de website van Get Out 
More: 
www.getoutmore.nl/contact.

Bikers & Get Out More
organiseren de Maashorst 
100 Mountainbiketocht

BERNHEZE - Verschillende mountainbikers gaan zondag 20 sep-
tember een tocht maken van 100 kilometer door de bossen van de 
Maashorst: de Maashorst 100! Om 8.30 uur is de start bij Bikers in 
Heeswijk-Dinther, aan de Hoofdstraat 15. Ben jij een actieve moun-
tainbiker en durf je deze uitdaging aan? Dan kun je mee! Deelname 
is gratis, een fietshelm is verplicht.

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

Vorstenbossche Golfkampioenschappen 2020

Op basis van het zogenoemde 
stablefordsysteem, waarbij iede-
re deelnemer kans maakt om te 
winnen, mag Rob van Vugt zich 

het komende jaar de golfkampi-
oen van Vorstenbosch noemen, 
met Corianne van Bakel op de 
tweede plaats. Na de prijsuitrei-

king toog men naar Bar de Ke-
tel voor een barbecue. De beker 
werd dit jaar wederom geschon-
ken door Medi Spa Annelies uit 
Vorstenbosch.
Een grote dank aan de organi-
satie, Marco Nooijen en Ed van 
Bakel, voor deze prachtige dag. 
Tot volgend jaar!

VORSTENBOSCH - In de vroege ochtend van zaterdag 5 september 
vertrokken 31 deelnemers richting de achttien-holes baan van de 
Golfhorst in Horst aan de Maas voor de zesde editie van de Vorsten-
bossche Golfkampioenschappen. 

Heeswijkse balletschool weer van start

Als er nog kinderen zijn die zich 
niet hebben opgegeven via Sjors 
Sportief; dit kan nog en jullie zijn 
van harte welkom om in sep-
tember op donderdagmiddag 
mee te doen en te ontdekken of 
dans iets voor jou is. Dansen is 
tenslotte goed voor de houding, 
souplesse, muzikaliteit, samen-
werking, conditie, creativiteit, 
motorische ontwikkeling en na-
tuurlijk het plezier in bewegen.
De les begint om 15.45 uur 
op basisschool het Mozaïek. 
Voor verdere inlichtingen bel 
naar  06-33922311 of mail naar  
van.oorschot@ziggo.nl.
Kom vrijblijvend een kijkje ne-
men en doe mee!

HEESWIJK-DINTHER - Na de geslaagde buitenlessen in de tuin aan de Hoofdstraat, is de Heeswijkse 
balletschool weer teruggekeerd naar de speelzaal van basisschool het Mozaïek om daar het nieuwe 
seizoen te beginnen. Nu binnen in de zaal gedanst kan worden, is het als vanouds en kunnen de Sjors 
Sportief kinderen die de komende weken mee mogen doen, goed worden ontvangen.

Jeugdleden van tennisvereniging
De Balledonk in nieuwe t-shirts

HEESWIJK-DINTHER - De jeugdleden zijn dankzij een bijdrage vanuit de algemene sponsorpot voorzien 
van nieuwe shirts voor de competitie, terwijl de sponsoropdruk verzorgd is door Intersport uit Uden. De 
Balledonk bedankt Intersport uit Uden hartelijk hiervoor. De shirts zijn uitgedeeld tijdens de competitie-
training als voorbereiding op de wedstrijden met de nieuwe teams.
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op www.mooibernheze.nl bekijken of
de verwijzing in deze krant. Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via:

www.mooibernheze.nl

DONDERDAG 10 SEPTEMBER
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Taijiwuxigong en taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VRIJDAG 11 SEPTEMBER
Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

ZATERDAG 12 SEPTEMBER
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Workshop Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters 
Heeswijk-Dinther

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Jubileum receptie
TV de Balledonk
Droevendaal 4 Heeswijk-Dinther

Tennis en Bitterballen
TV de Broekhoek Heesch

Rob Scheepers: Cabaret-
voorstelling ‘Gulzig’ 
CC Nesterlé Nistelrode

ZONDAG 13 SEPTEMBER
Start: Goede Doelen Week
Heeswijk-Dinther
PAGINA 15

Jeugdzeskamp HDL
Droevendaal 2 Heeswijk-Dinther
PAGINA 21

Feestelijke jubileum workouts
Just Be Nistelrode

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Toren van geluid
Een huis voor Harry (2+)
CC De Pas Heesch

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther

MAANDAG 14 SEPTEMBER
Start: Goede Doelen Week
Nistelrode
PAGINA 15

Goede Doelen Week
Heeswijk-Dinther
PAGINA 15

Workshop fotografie
Vlindersafari
www.anderzendichtbij.nl

Alzheimercafé
Ontmoetingscentrum Meteoor 
Oss

Poedja-Visualisaties-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 15 SEPTEMBER
Goede Doelen Week
Nistelrode & Heeswijk-Dinther
PAGINA 15

Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek
PAGINA 6

KBO Senioren computerhulp
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

Taijiwuxigong en taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Herinner je wie jij bent
Centrum MAIA Nistelrode

Alzheimercafé
Deken van Mierstraat 8 Veghel
PAGINA 4

WOENSDAG 16 SEPTEMBER
Goede Doelen Week
Nistelrode & Heeswijk-Dinther
PAGINA 15

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Workshop basisfotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie 
Heesch

Feestelijke jubileum workouts
Just Be Nistelrode

Ton Bons, Helderziende 
waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DONDERDAG 17 SEPTEMBER
Goede Doelen Week
Nistelrode & Heeswijk-Dinther
PAGINA 15

Workshop werken
met de biotensor
Centrum MAIA Nistelrode

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

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

Workshop lange sluitertijden 
en avond fotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie 
Heesch

Taijiwuxigong en taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VRIJDAG 18 SEPTEMBER
Goede Doelen Week
Nistelrode & Heeswijk-Dinther
PAGINA 15

Workshop fotografie
Vlindersafari
www.anderzendichtbij.nl

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters 
Heeswijk-Dinther

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

ZATERDAG 19 SEPTEMBER
Goede Doelen Week
Nistelrode
PAGINA 15

Workshop macrofotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie 
Heesch

Open dag Levatio Uitvaartzorg
Huîs van Troost Veghel
PAGINA 8

Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek
PAGINA 6

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Dag van de Minibieb
Delst 45 Nistelrode

Opening Minibieb
‘De vlindertuin’
Baansteen 27 Nistelrode 

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Tennis en Bitterballen
TV de Broekhoek Heesch

ZONDAG 20 SEPTEMBER
Maashorst 100
Mountainbiketocht
Start Bikers Heeswijk-Dinther
PAGINA 23

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

IVN Natuurwandeling
met gids 
Kildonkse Molen Heeswijk-Dinther
PAGINA 1

Open dag Levatio Uitvaartzorg
Huîs van Troost Veghel
PAGINA 8

Snuffelmarkt
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther

Feestelijke jubileum workouts
Just Be Nistelrode

Pure Song
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport Nistelrode

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther

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

DINSDAG 22 SEPTEMBER
Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek
PAGINA 6

Workshop fotografie
Vlindersafari
www.anderzendichtbij.nl

Taijiwuxigong & Guru yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
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Fotograaf: 
Wendy van Lijssel 
Afscheid St. Willibrordus kerk




