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NIEUW DAMESTEAM
bij Vorstenbossche Boys
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Tekst: Wendy van Lijssel - Foto: Guus van der Valk

VORSTENBOSCH - Tot verleden jaar waren ze vooral lángs de lijn te vinden om de
verrichtingen van hun vriendjes te aanschouwen en schoven ze gezellig aan bij de
derde helft. Uiteindelijk besloten de dames zélf een team op te richten. Inmiddels is het
nieuwe damesteam 7x7 van Vorstenbossche Boys in Vorstenbosch volop in training en
heeft zij hun eerste wedstrijden al gespeeld. Niet in oude(re) shirts, maar dankzij een
aantal welwillende sponsoren gestoken in gloednieuwe wedstrijdtenues!
Voetbalvereniging
Vorstenbossche Boys telt sinds kort een nieuw
damesteam. Laatstgenoemde is
niet helemaal waar, want verleden
jaar al besloot een aantal jonge
dames tot het oprichten ervan en
waren er al een aantal trainingen.
Vanwege het alom bekende virus
werd alles echter geruime tijd stilgelegd. Inmiddels zijn de trainingen alweer enige tijd hervat en is
ook de competitie in volle gang.
Voor het samenstellen van
Vr.1-18+7x7 waren geen oproepen nodig. Het veertienkoppige
damesteam was er namelijk al
‘kind aan huis’.
“Onze vriendjes voetballen er.
Wij kwamen er op zondag om
naar hun wedstrijden te kijken.
Vervolgens schoven we aan voor
de derde helft”, vertellen Wendy
Bosch, die in het bestuur van de
club zetelt en de dames traint, en
teamleden Celina van Helvoort
en Kelly van Zutphen.

Het 7x7 toernooi, waaraan iedereen kan deelnemen en waarmee
het seizoen afgesloten wordt, gaf
de doorslag. “Daar hadden we
met de meesten uit het huidige
team al een keer aan deelgenomen. Dat smaakte eigenlijk naar
meer”, zegt het drietal.

belangrijk om het spel goed te leren spelen.”
De dames zijn eerlijk: slechts
een enkeling voetbalde ooit. De
meesten kennen er, om maar eens
in termen te blijven, nog geen
bal van. Met de nadruk op nóg,
want: “We zijn bloedfanatiek en
zijn doende met het opbouwen

van onze conditie, techniek, balbeheersing en spelregels. We beginnen met nul, maar iedereen is
enthousiast en wil heel graag. Dat
bleef niet onopgemerkt en is beloond door Schildersbedrijf Hans
van Duynhoven, Sterker Werk(t)
(dat mensen en processen begeleidt op de arbeidsmarkt), Aannemersbedrijf Hans van der Velden
en Vetema kunststofbewerking
en producten. De nieuwe voetbalsterren aan het Vorstenbossche front hoeven de wedstrijden
niet in oude(re) shirts te spelen,
maar zijn door genoemde bedrijven voorzien van nieuwe wedstrijdtenues. De dames, enthousiast: “We zijn er heel blij mee”,
om lachend toe te voegen: “We
gáán ervoor!”
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‘In no-time sloten
veertien jonge dames
zich aan’
Enige tijd later werden tijdens
een gezellige nazit in de kantine
spijkers met koppen geslagen.
In no-time sloten veertien jongedames zich aan. Genoeg voor
een elftal, maar: “We vinden
7x7 een mooie start. We trainen
op woensdag en de competitie
is op vrijdagavond”, om toe te
voegen: “Misschien gaan we het
nog eens omvormen tot een elftal, maar we vinden het nu vooral
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Iedere
woensdagmiddag
op de markt
in Heesch

V.l.n.r.: Roel Geenen, Anne van Duynhoven, Willy van Lanen,
Hans van Duynhoven en Hans van der Velden

Akker zonwering

WONING VERKOPEN?

Hét 1 op 1
Dieet in
Heesch

Cereslaan 12A - 06-22692338
Info@vanderheijdendakkapellen.nl
www.vanderheijdendakkapellen.nl
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Esther van Lith-Teunissen
06 269 40 771
esther@1op1dieet-consulent.nl
www.afvallenmetesther.nl

rolluiken & buitenleven

Akker zonwering

Zie pagina 13

rolluiken & buitenleven

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Zoggelsestraat 21a, Heesch
T. 0412 - 45 3113
www.akker-zonwering.nl

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

WWW.KOM-WONEN.NL

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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Volop ruimte voor de natuur en voor elkaar
MAASHORST – Het programma van de derde editie van het Oerfestival is zo goed als rond. Het belooft een mooie week te worden met
activiteiten voor jong en oud, allemaal in de buitenlucht!
Het Oerfestival is een verzamelnaam voor allerlei activiteiten in
De Maashorst die jaarlijks plaatsvinden in de herfstvakantie.
Het is in het leven geroepen om
meer mensen de natuur in te
krijgen. Zowel nieuwe bezoekers als inwoners. Ondernemers,
gebiedspartijen en vrijwilligers
zetten zich in om samen het gebied op de kaart te zetten. Door
elkaar op te zoeken ontstaan er
soms verrassende nieuwe samenwerkingsverbanden.

proeverij aan het paardenpark bij
Zorgboerderij van der Wijst.
Minifestivals
De minifestivals zijn geclusterde
activiteiten van meerdere ondernemers en partijen op één
locatie. Er zijn kids-activiteiten,
workshops en demonstraties,
excursies, informatiestands, outdooractiviteiten en uiteraard lekker eten en drinken.

Programma
Op het programma staan vier
minifestivals, diverse excursies
en activiteiten bij ondernemers.
Een aantal vertrouwde gezichten
is weer van de partij. Zo geeft
Dunes Games een sportieve
Oercamp bij een tweetal minifestivals. De lokale IVN-afdelingen verzorgen gratis excursies
vanaf alle minifestivallocaties.

Het is in
het leven
geroepen
om meer
mensen in
de natuur
te krijgen

En ook de dames van Wild van
Maashorstwol reizen weer mee.
Verder kun je onder andere alpaca’s knuffelen in Vorstenbosch, is
er een ponymiddag bij de kinderboerderij in Oss, avondklimmen
bij het klimpark in Uden, een
nachtwandeling vanaf het Natuurcentrum en een pompoen-

Meer informatie
Meer informatie vindt je op:
www.oerfestivaldemaashorst.nl.
Neem daar alvast een kijkje om
in de stemming te komen met
een terugblik naar vorig jaar. Of
volg Oerfestival de Maashorst
via Facebook.

HEESCH - Vraag oud-scoutingmeiden of meiden die nu bij de scouting zitten en hun ouders naar hun ervaringen met scouting en je
krijgt altijd inspirerende verhalen te horen. Elk meisje en elke vrouw
heeft wel iets moois bij scouting geleerd. Zoals verantwoordelijkheid nemen voor anderen, samenwerken, uitdagingen durven aangaan en ontdekken dat je plezier beleeft aan met elkaar iets creëren.
Samen een nachthike lopen en
de weg vinden, het bouwen van
een familieschommel, koken
op een kampvuur of een week
kamperen. Omdat je bij scouting
jezelf mag zijn en iedereen de
kans krijgt ergens goed in te zijn,
draagt scouting bij aan het vergroten van het zelfvertrouwen
en de persoonlijke ontwikkeling.
Ook voor ouders is het duidelijk:
hun dochter doet bij scouting
uitdagende afwisselende activiteiten en ze maakt veel nieuwe
vrienden. Ze zien ook dat hun
dochter veel leert, sociaal vaardiger wordt en gestimuleerd wordt
om zich verder te ontwikkelen.
En het allerbeste is natuurlijk dat
ze iedere week met een big smile
weer thuiskomt. Wekelijks gaan

Woensdag 21 oktober:
Infopunt Keent

Om alle meiden uit Heesch kennis te laten maken met scouting
organiseren de Gidsen van Scouting Heesch een kijkavond op
maandag 5 oktober van 18.30
tot 20.30 uur aan de Leekenstraat 6. Deelname is gratis iedereen in de leeftijd van 12 tot
15 jaar kan meedoen.
Voor meer informatie kun je een
mail sturen naar
gidsen@scoutingheesch.nl.

hypotheken - verzekeren
vermogen - pensioenen

Er zijn dit jaar vier minifestivals:
Zondag 18 oktober:
Natuurcentrum De Maashorst

zo’n 30.000 meiden en 11.000
vrouwelijke vrijwilligers met veel
enthousiasme naar scouting. Alle
meiden en vrouwen hebben ook
in hun latere carrière veel plezier van de vaardigheden die zij
bij scouting hebben opgedaan:
verantwoordelijkheid nemen, lef
tonen en leiding nemen.

Vrijdag 23 oktober:
Charme Camping Hartje
Groen en de Boshut
Zondag 25 oktober:
Ontmoetingsplek De Nistel

Razendsnel leren typen en schilderen bij de Eijnderic
RAZENDSNEL LEREN TYPEN VOOR
KINDEREN VAN GROEP 7 EN 8
We werken met een online en interactieve lesmethode in gamevorm. Hoe verder je komt in het spel, des te leuker en mooier het
wordt. Eén uur per week volg je les bij de Eijnderic, thuis kun je
inloggen om verder te oefenen. Je kunt je nog inschrijven voor de
volgende tijden: dinsdag om 16.30 uur en donderdag om 15.30 uur
en 16.30 uur. De typlessen duren één uur.
SCHILDEREN
De Eijnderic heeft een royaal aanbod aan schildercursussen, voor
zowel beginners als gevorderden. Er is nog (beperkt) plaats op
maandagmiddag, woensdagmiddag en -avond en donderdagavond.
Een proefles is ook altijd mogelijk. Neem voor meer informatie of
voor het volgen van een proefles telefonisch contact op met de
administratie.

www.eijnderic.nl

Kijk voor meer informatie en andere cursussen op www.eijnderic.nl

www.de-pas.nl

KOOKTIP

Gebakken
aardappelen

...worden lekkerder
en krokanter, als je ze
bakt in half olie en half
boter. De olie zorgt voor
de juiste hitte en de
boter voor de smaak.
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Column
Spelersgroep Natuurtheater
De Kersouwe is weer van start Marieke Moorman

Burgemeester Bernheze

Carnaval 2021

Jubileumvoorstelling alsnog op de planken

Carnaval hoort bij Brabant als de Eiffeltoren bij Parijs, een mes
bij een vork en Bassie bij Adriaan. Het ene is bijna ondenkbaar
zonder het andere. En toch lijkt in Brabant en Bernheze het
ondenkbare denkbaar te worden.
Het coronavirus dat ons nu al maanden in een stevige greep
houdt, dreigt roet in het carnavalseten te strooien.
De carnavalsstichtingen van HDL, Nistelrode, Vorstenbosch en
Heesch kondigden aan dat grote delen van het openbaar carnaval
komen te vervallen. Geen optochten, geen prinsen of prinsessen,
geen 11/11 feesten en veelal ook geen pronkzittingen. Over
enkele andere onderdelen, zoals het jeugdcarnaval, wordt nog
nagedacht.

Foto: Bart Hellings

HEESWIJK-DINTHER - De bende is terug! Natuurtheater De Kersouwe is onlangs gestart met de repetities voor de eigen theaterproductie. Jan de Lichte en zijn bende komen De Kersouwe onveilig maken.
De uitgestelde jubileumvoorstelling komt namelijk in de zomer van 2021 alsnog op de planken, zo is
de planning.
Na het succesvolle alternatieve
Kersouwe Klein zomerprogramma, is dit najaar ook de spelersgroep weer in het theater te
vinden. Zij staat te springen om
weer een mooie familievoorstelling te kunnen brengen. Uiteraard zijn de repetities op basis
van de geldende coronaregels
vanuit het RIVM. Er wordt weer
voorzichtig gespeeld, gedanst en
gezongen in de Heeswijkse bossen. Maar de repetities zijn altijd
buiten, spelers houden anderhalve meter afstand en het the-

ater wordt extra vaak schoongemaakt.
Het verhaal
De Robin Hood van de lage
landen, zoals Jan de Lichte ook
wel wordt genoemd, strijdt in
de achttiende eeuw tegen de
gevestigde orde. Het verschil
tussen arm en rijk wordt steeds
groter en de lijn tussen goed en
kwaad steeds dunner. De Lichte probeert goed te doen, maar
lukt dat ook? Een verhaal over
liefde, vriendschap, angst, verlies

en onvrede. Dit spektakel kun je
alleen in het openluchttheater
beleven!
Jubileum
Deze bijzondere voorstelling
stond eigenlijk afgelopen zomer
op de planning, toen bestond
Natuurtheater De Kersouwe 75
jaar. Helaas gooide corona roet
in het eten en werden de jubileumactiviteiten grotendeels afgelast. Maar Jan de Lichte blijft!
Volgend jaar zomer alsnog te bewonderen in de open lucht.

Natuur(lijk) wandelen
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Onder dat motto is
op dinsdag 10 maart een nieuw
wandelinitiatief van start gegaan maar, als gevolg van corona, de week daarna weer gestaakt.
Wat was ook alweer het idee?
We worden allemaal ouder en
om fit en gezond te blijven is bewegen heel belangrijk. De drempel om dat te (blijven) doen, is
vaak hoog. Om die reden heeft
de initiatiefgroep Natuur(lijk)
wandelen (Helma van Heesch,
Marcel Heijmans en Christ van
den Boogaard), samen met
Fysiomaatwerk en Wandelvereniging Olat, het initiatief opgepakt om een wandelgroep op te
starten. Want wat is er nu leuker dan samen wandelen in de
mooie natuur rond Heeswijk,
Dinther en Loosbroek?
Om het leuk en afwisselend
te houden is er gezocht naar
meerdere interessante start- en
eindlocaties in een mooie omgeving. Dit zijn geworden De Looz
Corswarem Hoeve (nabij Kasteel
Heeswijk), De Kilsdonkse molen
(langs de Aa tussen Dinther en
Veghel), en Alpacafarm Vorstenbosch (tussen Loosbroek en Vor-

stenbosch, vlakbij Bedaf). Vanuit
iedere locatie zijn meerdere routes uitgezet. Korte routes van
ongeveer vijf kilometer en wat
langere routes van ongeveer tien

‘Om ﬁt en gezond te
blijven is bewegen
heel belangrijk’
tot twaalf kilometer. Uiteraard
is er de mogelijkheid een kopje
koffie na afloop te drinken.

Weer van start
Na een lange onderbreking
wordt op 6 oktober weer gestart
en vertrekken de deelnemers om
10.00 uur bij De Kilsdonkse Molen aan de Kilsdonkseweg 4-6 in
Heeswijk-Dinther. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Er hebben zich al ongeveer 20
deelnemers aangemeld.
Nieuwe belangstellenden kunnen zich aanmelden via
heeswijk@fysiomaatwerk.nl.
Ook indien je je niet aangemeld
hebt, ben je uiteraard welkom
op 6 oktober!

Ik prijs de stichtingen om hun moedige en moeilijke besluiten.
Die hebben ze niet lichtvaardig genomen. Het is niet eenvoudig
om een mooi feest, een eeuwenoude traditie, iets waar velen
lange tijd naar toeleven, een halt toe te moeten roepen. Maar
wat is carnaval op anderhalve meter, zittend, zonder te mogen
zingen of elkaar vast te pakken? Dan blijft er weinig over van
ongedwongen en ontspannen feestvieren.
De carnavalsstichtingen stellen de volksgezondheid boven het
koste wat het kost laten doorgaan van feestelijke tradities. Dat is
dapper. Zij moeten doen wat ons kabinet ook voortdurend moet
doen: een 100 procent besluit nemen op basis van 50 procent
informatie. Ga er maar aanstaan.
Af en toe pak ik nog eens de foto erbij van de sleutelteruggave
van afgelopen jaar, in bar De Ketel in Vorstenbosch. Een vrolijke
foto met alle (jeugd)prinsen en prinsessen en
hun adjudanten. Iedereen lacht, is uitbundig
en kijkt terug op een geslaagde carnaval.
We staan dicht op elkaar en hadden nog
geen idee welk onheil er op ons af zou
komen.
Ik hoop van harte dat we in 2022
opnieuw zo’n foto kunnen maken.
Gewoon zoals we gewend zijn.

burgemeester.moorman@bernheze.org

Extra
zakcentje ?
bijverdienen

Word
bezorger van
deze krant!
Meer informatie: 0412-795170
of bezorging@bernhezemedia.com

Palmenweg 6
5388 SG Nistelrode
0412-613960
WWW.SMITS-GARAGEDEUREN.NL

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS
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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
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Bernhoven breidt aantal
prikposten uit
UDEN - Vanaf 1 oktober breidt Bernhoven het aantal prikposten uit
van negen naar negentien. Naast de reeds geopende prikposten komen daar nu prikposten bij in Berghem, Geffen, Heeswijk-Dinther,
Lith, Nistelrode, Ravenstein, Sint Oedenrode, Volkel en Zeeland.
Bij de uitbreiding is gekeken naar
goede spreiding over de regio.
Is er geen prikpost in de eigen
woonplaats, dan is de kans dat
er een prikpost dichtbij aanwezig
is behoorlijk toegenomen. Dat
verkort de reistijd. Daarnaast
voldoen de nieuwe prikposten
aan de extra veiligheidsmaatregelen van het RIVM zoals het
kunnen houden van anderhalve
meter afstand. Kleinere locaties
vallen om veiligheidsredenen
buiten de boot.
Zelfcontrole
Voor het bezoek aan de prikpost
vraagt Bernhoven patiënten om
zelf een gezondheidscontrole te
doen. Wie verkouden is, moet
hoesten, koorts heeft, niet meer
goed kan ruiken en proeven en/
of benauwd is, wordt verzocht
het bezoek uit te stellen totdat
de klachten voorbij zijn. Kan een

bezoek aan de prikpost om medische redenen niet worden uitgesteld, dan is een mond-neusmasker verplicht en beschikbaar
bij de prikpost zodat de zorg veilig kan worden verleend.
Eerst een afspraak maken
Om wachttijden te beperken
en de veiligheid te vergroten,
maken patiënten die naar de
prikpost willen komen eerst een
afspraak via afspraakbloedafname.bernhoven.nl.
Voor mensen die het lastig vinden om een digitale afspraak
te maken is van maandag tot
en met vrijdag tussen 8.00 en
17.00 uur een telefoonnummer
beschikbaar voor hulp: 0413401908.
Een actueel overzicht van de
prikposten is te vinden op de
website www.dcbernhoven.nl.

Zorg voor jezelf,
je bent het waard!
Sonniusstraat 17
5384 JJ Heesch
06-53532425
info@praktijkbrigitte.nl
www.praktijkbrigitte.nl

In deze lastige tijd zorgen we voor elkaar en
letten we op elkaar. Dit doen we dan ook met
veel liefde en overgave. Het zorgen voor onszelf
verdwijnt echter naar de achtergrond. Natuurlijk
let je op de regels, maar vaak met de reden: ik wil
mijn ouders of kinderen beschermen.
Zorgen voor jezelf vinden we vaak lastig,
Nee zeggen tegen een ander doen we niet graag,
wie weet wat ze dan zullen denken van ons?
Hoe vaak zeg je niet tegen een ander, denk aan
jezelf en doe rustig aan?
Wat zeg je tegen jezelf? Wat doe je als je moe bent
en iemand vraagt je hulp? Geef je bij anderen je
grenzen aan? Neem je wel eens tijd voor jezelf?
Lukt het niet om goed voor jezelf te zorgen en wil
je hier graag hulp bij, maak dan vrijblijvend een
kennismakingsafspraak.

Bij inlevering van deze
advertentie ontvang je
25% korting op je eerste sessie.
Dit is wat ik graag wil meegeven aan iedereen. Als je
het gevoel hebt dat je vastloopt, dat je niet meer weet wat
je nog meer kunt proberen of je ziet geen lichtpuntje meer.
Durf dan om hulp te vragen, gun jezelf hulp. Vraag hulp bij
je partner, vrienden, familie, huisarts, wijkcoach, gemeente
of bij wie je ook vertrouwt. Hulp vragen is geen zwakte, hulp
vragen is juist heel doortastend en daadkrachtig. Je hoeft het
niet alleen te doen! Een steuntje in je rug, een luisterend oor
of samen iets aanpakken.
Er zijn veel verschillende manieren van hulp, kijk en onderzoek wat het beste bij jou past. Jij bent tenslotte de expert
van jezelf. Wees eerlijk tegen jezelf, kijk waar je uitdaging ligt
en waar je juist in uitblinkt. Kortom, vertrouw op jezelf en
durf te vragen! Gun jezelf de beste versie van jezelf.

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

Voor Bernheze ontwikkeld:
www.hulpwijzer-bernheze.nl
Voor vragen op maatschappelijk, educatief terrein, zorg en welzijn
www.samsambernheze.nl
Gratis diensten voor en door dorpsgenoten

COLUMN

IMMUUNSYSTEEM
Op het moment dat ik deze
column schrijf is het prachtig weer met een geweldige
nazomer. Toch wordt de
herfst al langzaam zichtbaar,
het blad kleurt, de appels
vallen en de druiven kleuren
prachtig blauw.
De hele wereld is in de ban
van het coronavirus. Het
nieuws bestaat elke dag uit
het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Maatregelen, hygiëne,
binnenblijven bij klachten en
geen mensenmassa’s opzoeken; dit zijn allemaal adviezen
om geen contact met het
virus te krijgen.
Naast het coronavirus liggen
andere herfstkwaaltjes ook
weer op de loer. Verkoudheid,
griep, verstopte neus, keelpijn, droge huid en de herfstdip zijn enkele voorbeelden.
We weten allemaal dat ziek
zijn geen pretje is, maar weet
u ook dat er veel dingen zijn
die u zelf kunt doen om uw
immuunsysteem te versterken en de weerstand op een
natuurlijke manier te ondersteunen?
Het immuunsysteem beschermt uw lichaam tegen
infecties, virussen, ziekten en

High Care
3000 BV

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

toxines. Het bestaat uit een
complex netwerk van cellen,
weefsels en organen. Als het
immuunsysteem verzwakt is,
hebben deze infectieziektes
meer kans om toe te slaan en
ons lichaam te verzwakken.
Hoe kunt u uw immuunsysteem versterken?
- Eet gevarieerd
- Eet minder vlees en melkproducten
- Drink meer water, het liefst
met een schijfje citroen erin
- Beweeg en sport regelmatig,
het liefst in de frisse lucht
- Probeer het gewicht gezond
te houden
- Neem extra vitamine D3, zeker in de herfst en de winter
- Slik extra vitamine C, dit
heeft een positieve invloed
op het immuunsysteem
- Zorg voor voldoende slaap
- Jaarlijkse bloedcontrole en
zo nodig tekorten aanvullen,
die mogelijk ontstaan door
medicijngebruik
- Was regelmatig je handen
en nies in de elleboog
- Voorkom stress.
De ideale gezonde leefstijl is
voor iedereen verschillend.
Wilt u een uitgebreid advies
met bloedonderzoek, geheel
op u afgestemd? Maak dan
een afspraak. Wilt u kennismaken met High Care, dan is
wellicht het gratis spreekuur
op maandag tussen 13.00 en
14.00 uur iets voor u.
Aanmelden is verplicht. Helaas
kunnen wij onze lezingen nog
niet hervatten. Wij zijn nog
op zoek naar een passende
oplossing.

Alzheimer Café
Wat kun je nog regelen bij beginnende dementie?

BERNHEZE - Het Alzheimer Café gaat maandag 12 oktober in gesprek
met notaris Barbara van Kampen. Je krijgt op die avond informatie
over de mogelijkheden en regels die er zijn voor bescherming van
mensen die door hun dementie niet meer alles zelf kunnen beslissen.
Het levenstestament, de machtiging, mentorschap, bewindvoering
en curatele komen aan de orde. Ook bankzaken komen ter sprake.
Het Alzheimer Café is bedoeld
voor mensen met dementie, hun
partners, hun kinderen, vrijwilligers, hulpverleners en andere belangstellenden.  De toegang is gratis.   
Om 19.00 uur opent het Alzheimer Café haar deuren en om
19.30 uur start het programma,
dit duurt tot 21.00 uur.  Locatie:
Ontmoetingscentrum
Meteoor, Oude Litherweg 20 in Oss.

Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door de Alzheimerafdeling
Oss-Uden-Veghel en
ONS welzijn in samenwerking
met BrabantZorg.
Voor meer informatie en verplichte opgave vooraf met vermelding van telefoonnummer,
bel of mail naar Hetty van Amstel-van Breda, 06-35111821 of
hetty.vanamstel@ons-welzijn.nl.
Aanmelden vóór 7 oktober.
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Een kind bagage geven naar volwassenheid
Mieke Geurts viert met de hele school dat zij al veertig jaar juf mag zijn

NISTELRODE – In een opgeruimd klaslokaal, vol motiverende
posters en handgemaakte schema’s, zit Mieke Geurts aan één
van de tafeltjes. De Schaijkse werkt sinds begin dit jaar alweer
veertig jaar als juf in Nistelrode. De eerste vijf jaar bij ’t Maxend,
maar al sinds augustus 1985 bij Basisschool de Beekgraaf.
Mieke is al die jaren met veel plezier juf geweest en kijkt
enthousiast vooruit naar de jaren die nog komen.
Een kleurig en feestelijk publiek 

Groter geheel
Veertig jaar barstensvol passie én
ervaring. Dat een dergelijke mijlpaal gevierd moet worden, realiseerden ze zich bij de Beekgraaf
terdege. Helaas moest de feestelijke aangelegenheid, die begin dat jaar gepland stond, nog
een behoorlijke tijd op zich laten
wachten. Maar 24 september
was het dan toch zover. Mieke
glundert: “Normaal ben ik altijd
degene die zoiets organiseert,
maar nu is het allemaal geheim.
Nou ja… bijna allemaal. De locatie heb ik al ontdekt!”
Al haar collega’s én alle kinderen
van school zouden uiteindelijk
gedurende de dag aanwezig zijn.
Niet tegelijkertijd natuurlijk, want
het moest coronaproof worden
ingedeeld. “Een feest houden we
altijd met de hele school. Je bent
immers niet alleen een klasje. Er is
nog een groter geheel, waarvan
je deel uitmaakt.” Geen wonder

dat Mieke al zolang een geliefde juf is: “De Beekgraaf telt zo’n
280 kinderen. Die ga ik allemaal
trakteren op ijs!”
Bagage
Wat juf zijn zo mooi maakt? “Dat
je kinderen bagage mee kunt
geven naar volwassenheid.” En
bij dat bewonderenswaardige
antwoord blijft het niet: “Het is
bovendien een heel afwisselend
beroep, waarbij je te maken krijgt
met veel verschillende soorten
mensen en instanties”, licht Mieke bevlogen toe. Om toe te voegen: “Je leert ook eerlijk en duidelijk zijn. Om de hete brei heen
draaien levert niets op.”
Eventmanager
Mieke’s passie voor het ontwikkelende kind is groot. Dat blijkt
ook wel uit het feit dat zij tientallen jaren haar steentje bijdroeg
aan de scouting, Jeugdvakantiewerk en Stichting Festiviteiten

Schaijk, dat bijvoorbeeld Sinterklaasvieringen organiseert. Bij
sportvereniging DAW doet Mieke dat ook nu nog. “Ja, organiseren, dat ligt mij wel”, deelt ze

‘Om de hete brei
heen draaien
levert niets op’
vergenoegd mee. “Sinds enkele
jaren ben ik ook ‘eventmanager’
op school. Dat is mij op het lijf
geschreven. Ik ben dan één dag
in de twee weken druk met het
organiseren van uitstapjes, naar
de Maashorst bijvoorbeeld. Want
ook dát is essentieel”, brengt
Mieke overtuigend.
Veranderingen
Natuurlijk is er in veertig jaar veel
veranderd. Mieke: “Het grote
verschil is hoezeer de kinderen
nu bij het proces betrokken wor-

Tekst: Monique van Strien Foto’s: Marcel van der Steen

den. Zij zijn eigenaar van hun eigen leerproces, zoals dat zo mooi
wordt omschreven.” Ook digitalisering heeft veel verandering
teweeggebracht, en dat is nog
eens in een stroomversnelling
gekomen tijdens de coronacrisis.
Een krijtbord hangt er dan ook
niet meer in het gezellige klas-

lokaal van juffrouw Mieke. “We
moesten ons snel aanpassen”
“Maar,” zo legt ze opgewekt uit,
“al die mooie digitale oplossingen bieden heel veel mogelijkheden om goed en gevarieerd les
te kunnen geven. Ik ben er blij
mee!”

6

Woensdag 30 september 2020

LUCHTPOST

HANS EN MARIE-JOSÉ
Wij, Hans en Marie-José
Egelmeer zijn in 2000 begonnen
met la Colline, een chambre
hotel in het Zuid-Franse Pont de
Barret. In 2017 zijn wij gestart
met een nieuw gastenverblijf
ongeveer 15 kilometer verderop.

Winnaar bloemenactie Miranda’s
Bloemensalon bekend
HEESWIJK-DINTHER - Het was maandag 21 september precies 25 jaar geleden dat Miranda’s Bloemensalon werd geopend. Op deze dag werd de bos bloemen uitgereikt die gewonnen kon worden bij
aankoop van een prachtig boeket met zonnebloemen. Deze zonnebloemen werden verkocht in augustus
bij Miranda’s Bloemensalon.
De winnaar van het mooie boeket was Angeli Cooijmans. Van
de Zonnebloem HDLV ontving
zij een mooi suikerlepeltje met
een zonnebloem, dat de Zonnebloem HDLV net daarvoor van
Hans had gekregen.

www.hansenmariejose.nl

Eén zwaluw maakt
nog geen herfst
We zitten op ons terras in Dieulefit, waar de schaduw van de
judas- en amandelbomen inmiddels tot aan de trappen reikt,
maar de warmte nog altijd van de stenen stapelmuurtjes
gutst. Naarmate de avond vordert kijken we naar
aandrijvende wolkennevels en de verstilde vallei beneden
ons. Zien we de eerste lichtjes boven het stadje blinkeren,
terwijl op ooghoogte zwaluwen en een vroege vleermuis op
late kevers en sprinkhanen jagen. Ze vliegen laag. Voorbode
van naderend onweer met misschien een kans op regen.
Regen, of beter het gebrek
daaraan, is een terugkerend
onderwerp in onze
conversaties. Afgelopen
zomer was één van de drie
opeenvolgende warmste
zomers ooit. Het is nog
slechts begin augustus als
we na weken van 30 graden
en meer, weer verlangen naar
september. Naar de tijd dat de
zon minder hoog, schaduwen
langer en nachten koeler worden. Wanneer
het ‘tsjirup tsjirup’ van de krekels wordt overgenomen
door het enkelvoudige ‘tsjoew’ van de dwergooruil. Het
water van de Jabron sneller stroomt. En geel met roestbruin
kastanjeblad over de de boulebaan van de Allée des
Promenades dwarrelt.
Uitdrijven, nazomeren, nu zwaluwen en bijeneters zich op
de telefoondraden groeperen en daarmee hun vertrek en het
begin van een nieuw seizoen aankondigen. Zoals ook het
geluid van dorsende landbouwmachines vooruitloopt op de
naderende herfst. Anderhalve maand terug stond alles nog
volop in bloei. Nu worden de eerste zonnebloem-, gierst
en druivenakkers alweer geoogst. Kijken we uit naar de
komende knoflookfeesten in Sauzet, het ‘festival du vin’ in
Cairanne en het lavendelcorso in Digne-les-Bains, waar alles
wat maar naar lavendel ruikt vijf dagen lang kan worden
bewonderd.
September, wanneer de blauwe vijgen, amandelen en
tamme kastanjes worden geoogst. En als ‘confiture
de figues’ en zelfgebakken amandelkoekjes op de
zomermarkten worden aangeboden. Markten waar je de
rijke parfums van ‘fenouil’, ‘céleris’, ‘nougat’ en ‘crème de
marron’ kunt opsnuiven. Het plukken van die marrons en
amandelnoten gebeurt overigens niet erg zachtzinnig. Rijpe
vruchten worden met lange stokken ‘gewoon’ uit de bomen
geslagen.
Vandaag staat het hier vol met auto’s uit Lyon, Parijs of
St. Etienne. Voor veel Fransen blijft augustus toch dé
vakantiemaand. Kinderen bezoeken hun geboortedorp en
vieren vakantie bij ouders of grootouders. Tot laat klinkt
gelach, gerinkel van glas en komt het geluid van spelende
kinderen uit de smalle straatjes omhoog, terwijl de geur
van knoflook, rozemarijn en verbrande olijfolie naar boven
kringelt. Nadat er een begin van een avondbries opsteekt,
en ook de laatste zwaluw is verdwenen, zetten we alle
vensterluiken tegen elkaar open en blijven nog even zitten.
Oogstfeesten en festivals, ‘moules-frites’, pétanquetoernooien en ‘Médailles d’Or’ in St.Cécile-les-Vignes,
la Laupie en Cléon d’Andran, maar vooral de eindeloze
avonden en aangename temperaturen maken deze tijd
speciaal.
“Het kan nog steeds 35 graden worden, maar de herfst is
begonnen”, zingt Gilbert Bécaud in ‘C’est en Septembre’.
Voordat je het weet staan perzik en abricots alweer te
schitteren in de najaarszon, wordt er naar truffels gezocht,
halen boeren de maïs van het land en gaan jacht en
druivenpluk beginnen. We inhaleren de heerlijke avondlucht
die naar citrusfruit, hars en dennennaalden smaakt. Ademen
een vleugje melancholie over de voorbije zomer in. Zuigen
onze longen vol met ‘illusions, kermis en caravans’. En
ademen uit in het besef dat de ‘echte’ zomer, net als in het
liedje, ook bij ons nog moet beginnen.

Daarna werd Angeli door Ingrid
Habraken van de Zonnebloem
HDLV uitgenodigd om, na
de coronatijd, een keer mee
te draaien met een activiteit

van deze vereniging. Hans en
Miranda, hartelijk dank dat jullie
in jullie jubileumjaar aan de Zonnebloem HDLV gedacht hebben
want van die zonnebloemacties
heeft de Zonnebloem HDLV een
gedeelte van de opbrengst mogen ontvangen.
Nogmaals proficiat Hans en
Miranda met het jubileum en
nog veel succes met jullie mooie
bloemensalon!

Reacties ‘Wa’n skôn foto’
Jammer genoeg hebben we op de foto van twee weken terug geen enkele
reactie gekregen. Misschien was de foto te oud of het zou ook kunnen
zijn dat deze niet in Nistelrode thuis hoort. Hopelijk komt er wel weer
reactie op de volgende. Ik krijg best wel vele positieve reacties op de
rubriek ‘Wa’n skôn foto’.

NISTELRODE - Met regelmaat verschijnt in
DeMooiBernhezeKrant een foto, waarvan de Heemkunde
Nistelvorst geen informatie heeft.

Wie, wat, waar
en wanneer

Heb jij gegevens over deze foto, dan stelt de
Heemkundekring het op prijs als je dat laat weten. Je kunt
informatie sturen aan hkknistelvorst@gmail.com of bellen
met 06-33587468. Als er juiste informatie ontvangen
wordt, zullen we het via deze krant weer laten weten.

Lennie en Yentle
Deze keer willen we je aandacht vragen voor
onze kantinebewoners. Ze hebben allemaal een
ding gemeen: ze zijn allemaal besmet met FIV,
in de volksmond ook wel kattenaids genoemd.
Ze hebben dit overgehouden aan het harde buiYentl
Lennie
tenleven. FIV is niet overdraagbaar op mensen of
honden, wel op andere katten. Daarom mogen ze
ook niet naar buiten, omdat ze anders andere katten
kunnen besmetten. Ze kunnen bij een goede verzorging gewoon oud worden, want het kan
jaren duren voordat ze aids krijgen. Ze zijn wel gevoeliger voor infecties.
We willen deze katten graag aan je voorstellen. De meeste hebben een eigen verhaaltje
op www.dierenasiels.com of www.facebook.nl/hokazo. Onze knuffelkont Mattia, knapperd
en knuffelkont Ferrel, duo Guuske en Frammie, lieve Lennie, pechvogel Jelle, bescheiden
Floris, knappe Yentl en onzekere Tinus.
Voor meer informatie mail naar admin@hokazo.nl of bel 0413-260546.
Dierenopvangcentrum HoKaZo, Lange Goorstraat 6, 5406 XE Uden
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Lief en leed in De Waan
Aanbiedingen geldig van
1 tot en met 7 oktober
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

BERNHEZE - De vierde editie van de Bernhezer talkshow vindt plaats op donderdag 8 oktober en wel
vanaf 20.00 uur vanuit Lunenburg Events & More in Loosbroek. Eén tafel, spraakmakende gasten, afstand en een goed gesprek dat rechtstreeks wordt gestreamd.
De Waan is een programma met
oog voor kunst, sport, humor,
wetenschap en troost. Gasten zijn
onder andere: de Loosbroekse
EVA ROEFS, zij werkt in Amsterdam als succesvol fotograaf.
Van bijzondere reportages in de
Volkskrant tot indrukwekkende
fotografie van Ajax-spelers.
CHRISTEL VAN DER LEEST
uit Heesch deed een oproep op
Facebook voor een donornier.
Een voor haar toen nog onbekende vrouw reageerde spontaan en bood haar nier aan.

Nikenia Martis zingt
het nummer van
Ramses Shaffy

UITGELICHT
SANNE VAN DEN BRAND
(32 jaar) uit Heesch, getrouwd
met Jeroen en moeder van Duuk
en Mees, heeft al jaren clusterhoofdpijn. Afgelopen juni werd
er een neurostimulator operatief
bij haar ingebracht om dit tegen
te gaan.
Sanne weet sinds oktober 2019
dat ze behoort tot de ongeveer
2.000 mensen in Nederland met
chronische clusterhoofdpijn, een
hoofdpijn die bijna niet te behandelen is. Een bevalling staat
op nummer 7 op de vastgestelde
pijngrens, clusterhoofdpijn staat
op 10...

FRITS OUWENS, pastoor van
Vorstenbosch en Nistelrode, vertelt over hoop en vertrouwen in
mindere tijden.

Na vele verschillende medicijnen
geprobeerd te hebben, werd het
voorstel gedaan om een neurostimulator in te brengen. Dit kan
alleen als je uitbehandeld bent
en na nog een medicijn geprobeerd te hebben, kreeg Sanne de
diagnose ‘Uitbehandeld’.

MARCO V uit Heeswijk-Dinther
is één van de veelzijdigste,
creatiefste en vindingrijkste dj’s/
producers van vandaag. Zijn festivallijst is indrukwekkend: van
Oekraïne tot Miami. Daarnaast
is hij horecaondernemer in zijn
eigen woonplaats. Conform De
Waan van de dag wordt er nog
een gast toegevoegd.

Begin februari had Sanne een
dieptepunt. Elke dag ondraaglijke hoofdpijnen, maar ook geen
moeder kunnen zijn voor haar
twee kanjers was erg moeilijk.
Toen kwam er half februari een
telefoontje dat ze op gesprek
mocht komen bij pijncentrum AZ
Niklaas in België, gespecialiseerd
in het plaatsen van de neurosti-

mulator. Dit pijncentrum heeft
bovendien een korte wachttijd.
Maar... toen kwam corona dus
de operatie van 8 april werd geannuleerd. Logisch vindt Sanne,
want aan corona gaan mensen
dood, maar zelf houdt ze het
ook niet lang meer vol. Na weer
wachten kreeg ze uiteindelijk 20
mei het telefoontje dat ze 3 juni
geopereerd kon worden...

GESNEDEN RODE KOOL 500 gram € 0.95
MANGO per stuk € 1.75
NIEUWE OOGST MANADARIJNEN

10 +2 gratis

Volop nieuwe oogst appels en peren
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

Gildekorn

zachte bolletjes

Wil jij weten hoe het nu met
Sanne is? Kijk dan woensdag 8
oktober naar De Waan waarin
Sanne te gast is.
De Waan is een gezamenlijke productie van De Bernhezer
Kunstkring (BKK) en Lunenburg
Events & More. Een herkenbaar
programma waarin duiding van
actualiteit en reflectie op de
waan van de dag een belangrijke
plaats innemen. Elke editie zingt
een lokaal talent het lied ‘Zing,
vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’ van Ramses Shaffy. Dit
keer is dat de getalenteerde zangeres Nikenia Martis uit Heesch.
De uitzending is live te volgen
via de Facebookpagina van de
Bernhezer Kunstkring en via
www.debkk.nl. Like de pagina
en je wordt op de hoogte gehouden van het laatste nieuws!
Meer info via info@debkk.nl.

nu

4+2 GRATIS

Speculaas
Pak 3 ons

2,95

nu

Weekendknaller!

Grootmoeders
appeltaart nu 5,95
Van Mook

6 personen

De
Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277

Alleen geldig op
vrijdag en zaterdag

Molenweg 3 - 5351 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Rookworst
100 gr

€ 1,40

Balkenbrij
100 gr.

Sanne en haar gezin

€ 1,30

Zeeuws spek
100 gr.

€ 1,40

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN
Bedroefd, maar dankbaar dat wij zolang haar liefde,
zorgzaamheid en wijsheid mochten ervaren,
delen wij u mede dat is overleden
Ons Mam, Oma en grootOma

Ann van den Akker - Rovers
* Heeswijk, 23 september 2020
echtgenote van

Gerrit van den Akker † 15 oktober 1994
Mam overleed in de leeftijd van 93 jaar.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Laageindsedijk 1
5472 PA Loosbroek
Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden

En de herfst zal
schitterend zijn
Misschien dat er even, in het najaar,
nog onvermoede kleuren in mijn werk verschijnen,
en dat er buiten al die oude lijnen
nog een frisse scheut ontstaat, zo hier en daar.
Want altijd zijn er wel vergeten dagen
- goed begonnen – die zo halverwege bleven steken,
die ik nu in veel rijker olie los kan weken,
en die toch, wat laat, om een einde vragen.
En verdomd, wat ergens vaag ooit was begonnen,
zingt nu vernieuwd als een Madonna
vol extase door mijn kop naar buiten.
En onverwacht beslaan de lege ruiten
van felheid, veel open donker rood en gezang
en duurt mijn herfst weer heerlijk lekker lang.

Oktoberconcert in de Abdij
HEESWIJK-DINTHER - De Belgische organist Pascale van
Coppenolle zal zondag 4 oktober een concert verzorgen in de
Abdij van Heeswijk.
Pascale heeft de Belgische nationaliteit maar werd geboren

in Tokyo. Zij studeerde aan het
conservatorium in Luijk en is
sinds 2007 als organist verbonden aan de Stadtkirche in Biel,
Zwitserland. Pascale is een internationaal vermaard organist
en speelt in de Abdij werken van
Sweelinck plus de complete vier-

de symfonie van Louis Vierne.
Wat: orgelconcert
Waar: Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
Wanneer: zondag 4 oktober,
aanvang 16.00 uur
Entree: € 10,- per persoon.

30 jaar gilde St. Antonius Abt St. Catharina in Nistelrode
NISTELRODE - Nistelrodenaren Cees Becht, Rien van Berkom en Ton Vorstenbosch onderzochten in de
jaren ‘80 van de vorige eeuw de geschiedenis van de Nistelrodese gilden. Het resultaat van dat onderzoek leidde tot herinrichting van het Nistelrodese gilde. Uit eerbetoon voor de twee gilden die in het
verleden in Nistelrode actief waren, werd gekozen voor beide namen. De meeste leden van het gilde
zijn intussen een jaartje ouder en dat is een reden dat het gilde zit te springen om nieuwe leden. Daarom
zijn aanmeldingen zeer welkom!
Koningschieten
Na een tijdsverloop van 30 jaar
is het traditie om op de laatste
zaterdag in september de jaarlijkse teerdag te houden. Daarbij worden om de twee jaar de
wedstrijden voor de titel van
gildekoning en voor gildeprins
georganiseerd. Dit jaar is na een
spannende wedstrijd bij schot
302 op de houten vogel de felbegeerde titel Gildekoning gewonnen door Ton Vorstenbosch.
Ook werd er fel gekampt voor
de titel van Gildeprins. Na een
bloedstollende strijd met Kevin
Breedveld mocht bij schot 29
Rick van Berkel, voor de vierde
keer in successie, deze titel in
ontvangst nemen. Beide kampioenen zullen zondag 4 oktober
in de gildemis van 9.30 uur worden geïnstalleerd.
Omdat door het coronavirus

Ton Vorstenbosch, gildekoning 2020-2022 en Rick van Berkel, gildeprins 2020-2021

de teerdag anders dan gebruikelijk was (geen feestavond en
geen buffet), werd conform de
richtlijnen vanuit het RIVM op
zeer originele wijze een smake-

lijke lunch aangeboden. Hiervan
werd zichtbaar volop genoten.
Meer informatie over het gilde
vind je op
www.gildenistelrode.nl

Nieuwe bestuursleden
HKK De Wojstap

Ad van Schijndel

Annie van de Braak

Jan Smets

René van de Broek

HEESWIJK-DINTHER - Tijdens de algemene ledenvergadering op 22 september in het Willibrordcentrum in Heeswijk waren er naast de vaste agendapunten deze keer ook bestuurswisselingen. Anny
Janssen, die negen jaar het secretariaat naar volle tevredenheid heeft vervuld, moest door haar ziekte
helaas afscheid nemen. Ze kon er deze avond ook niet bij zijn. Net als Bart van Schijndel, die nog herstellende is van een herseninfarct, maar intussen toch al weer in staat is om voorzichtig aan de nieuwe
uitgave van de Kroniek te werken.
Fred Lennings was bereid om zijn
taak als voorzitter op zich te nemen. Hij leidde daarom ook deze
vergadering. Voor Anny Janssen
was Annie van de Braak bereid
om haar plaats in te nemen. Ze is
al vanaf 1995 lid van de Heemkundekring en zette zich al een
tijdje in voor de bardiensten.
Daarnaast zijn nog twee nieuwe

bestuursleden aangenomen, namelijk Jan Smets en René van de
Broek. René is al een tijdje bezig
met het foto- en filmarchief. Hij
heeft onder andere de taak op
zich genomen om diverse oude
films te digitaliseren.
Daartoe wil hij zoveel mogelijk
uitgaan van de originele versie. René neemt als het ware de
plaats in van Gerard Kuijpers, die

op 1 september veel te vroeg
overleed.
Hoewel nu het bestuur compleet
is, vraagt de voorzitter toch naar
nieuwe bestuursleden uit te zien
omdat volgend jaar penningmeester Joop Akkermans aftreedt en zich niet herkiesbaar
stelt.
Foto’s: Peter Kriele
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NISTELRODE/HEESWIJK-DINTHER - Klanten die tussen 30 september en 17 november boodschappen doen bij
Jumbo Nistelrode en Heeswijk-Dinther, kunnen sparen voor spel- en leermaterialen voor basisscholen, verenigingen
en clubs. Voor de ‘Sparen met elkaar’-actie stelt Jumbo voor de deelnemende basisscholen, verenigingen en clubs
in Nistelrode een budget van € 5.000,- beschikbaar. Voor Heeswijk-Dinther is er ook een bedrag van € 5.000,beschikbaar.
Klanten van Jumbo ontvangen
vanaf 30 september bij elke besteding van 10 euro een gratis
spaarpunt met een unieke code.
Op de website jumbosparenmetelkaar.nl of via de Jumbo Sparen
met elkaar-app kunnen klanten
eenvoudig
de punten toewijzen
1
aan één van de deelnemende basisscholen, verenigingen of clubs.
Na afloop van de actie wordt het
beschikbare budget op basis van
het aantal toegewezen punten
verdeeld over de basisscholen,
verenigingen en clubs.
Spel- en leermaterialen
De scholen, verenigingen en

Van
springtouw
tot speeltoestel

clubs hebben voorafgaand aan enigingen TC Telro, RKSV Prinses
de actie aangegeven voor wel- Irene en Budoschool Tanoshii.
ke materialen zij graag sparen.
Zij konden kiezen uit een grote Bij de Jumbo in Heeswijk-Dinther
collectie spel- en leermaterialen. kan gespaard worden voor de baDeze worden aangeboden door sisscholen ’t Palet, het Mozaïek,
Kompan BV, Heutink en Muta De Bolderik, Sint Albertus en
Sport. Zij kunnen tevens
sparen 14:48
Herman Jozef, en voor de sport28-09-20
voor energiebesparende maat- verenigingen Gorgo, HDL, Altior,
regelen, zoals ‘Stukje Zon’, een VV Heeswijk en Avesteyn. In dekorting op de energierekening en cember wordt bekendgemaakt
zelfs op zonnepanelen.
welk bedrag de basisscholen,
Bij de Jumbo in Nistelrode kan verenigingen en clubs te bestegespaard worden voor de ba- den krijgen.
sisscholen De Beekgraaf en
’t Maxend uit Nistelrode en ba- De school waar het meest voor
sisschool RKBS Op Weg uit Vor- gespaard is maakt zelfs kans op
stenbosch, en voor de sportver- eigen zonnepanelen.

r-SPAARPUNT_HR.pdf

ai158158603917_vouche

1

13-02-20

10:27

1

Nistelrode

Jumbo Nistelrode
www.jumbo.com
Parkstraat 10
5388 HS Nistelrode
0412-690 783

Jumbo Heeswijk-Dinther
Sint Servatiusstraat 39
5473 GA Heeswijk-Dinther
0413-291 594
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Advocaat in coronatijd
OSS – De ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben ingrijpende gevolgen
voor de rechtspleging en de advocatuur. In zijn negenjarig bestaan als advocaat was
mr. Van Strien afgelopen zomer nog nooit zo weinig in de rechtszaal te vinden. Zaken
werden ‘geregeld’, uitgesteld of weldra het mogelijk was in toga achter zijn bureau via
een skype-verbinding bepleit.

Nieuw bij Boetiek24:
Herenkleding in de aanbieding

beroep op overmacht doen? Moet je als
werknemer genoegen nemen met (tijdelijk) salarisvermindering? Hoeveel maanden huurachterstand moet je accepteren
voordat je de huurovereenkomst kunt
ontbinden? Vaste bakens zijn niet meer
vanzelfsprekend en dat vergt dus creativiteit. “Mensen met aanpassingsvermogen
overleven deze crisis. Gelukkig ben ik lenig van geest.”

Mr. Van StrienFoto: Thomas Segers

“Dat digitaal procederen scheelt weliswaar een boel reistijd en vergroot
de zittingscapaciteit, maar je mist de
non-verbale communicatie en dat is een
onmiskenbaar belangrijk aspect. Vooral in
(straf)zaken, waar het ook op overtuiging
aankomt. Gelukkig wordt het aantal fysieke zittingen weer langzaam opgeschaald.
De coronamaatregelen brengen de rechten van verdachten en rechtzoekenden in
het geding. De advocatuur moet knokken
om die rechten niet te laten verslonzen”,
zegt Van Strien.
Niet alleen de wijze van procederen is een
ontwikkeling in de rechtspraak, maar ook
inhoudelijk is niet langer de rechtspositie
zonder meer helder. Want kun je vanwege het virus nu wél of niet met succes een

‘Mensen met
aanpassingsvermogen
overleven deze crisis’
Nog meer dan daarvoor weten mensen
mr. Van Strien in deze roerige tijden te
vinden; als advocaat, maar ook als sparringpartner. “Vanwege mijn geheimhouding kan ik vertrouwelijk oplossingsgericht meedenken. Doorgaans kan ik écht
iets voor mijn cliënten betekenen. Dat
maakt mijn beroep zo mooi.”

Kromstraat 130 B, 5345 AE Oss
0412-310905
kantoor@advocaatvanstrien.nl
www.advocaatvanstrien.nl

HEESWIJK-DINTHER – Koninklijke Fanfare St. Willibrord is een muziekvereniging die
het erg belangrijk vindt om muziek te maken met kwalitatief goede instrumenten. Zij
is daarom constant bezig om haar instrumenten te onderhouden, te vernieuwen of
te reviseren. Dit is een kostbare aangelegenheid en daarom worden jaarlijks diverse
activiteiten georganiseerd die als doel hebben de financiën gezond te houden.

Wat halen de leden van ‘De Koninklijke’
graag op? Oude metalen zoals fietsen,

De kortingen zijn
bij aankoop van:

30%
2 artikelen: 40%
3 artikelen: 50%
1 artikel:

shoppen. Bel of mail even naar de winkel
voor een afspraak, 0412-450440 of
info@boetiek24.nl.
Openingstijden
Maandag gesloten
Dinsdag tot en met zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur.

Je bent welkom!

Let wel OP = OP!

Koninklijke oud ijzer actie

Eén van deze activiteiten is de jaarlijkse
oud ijzer actie die momenteel weer voor
de deur staat. Zaterdag 3 oktober rijden
de ‘koninklijke’ aanhangers door Heeswijk om jouw oud ijzer op te halen. Hang
uiterlijk vrijdagavond 2 oktober het raambiljet, dat je in je brievenbus hebt ontvangen, goed zichtbaar voor het raam. In de
loop van de zaterdag belt de fanfare dan
bij je aan en wordt het ijzer opgehaald.

HEESCH - Boetiek24 heeft nu (tijdelijk)
een herencollectie die wordt aangeboden
met hoge kortingen! De collectie bestaat
uit blouses, t-shirts, truien, broeken, blazers, vesten en jassen in de maten XS tot
en met XXXL.

radiatoren, lood, aluminium en koper.
Maar ook huishoudelijke apparaten zoals
wasmachines, drogers, beeldschermen,
autoaccu’s, mobieltjes, elektrakabels en
bruingoed zoals audio- en videoapparatuur. Let op! Koelkasten, vriezers en tv’s
worden niet opgehaald!
Je kunt het hele jaar door contact opnemen om je oud ijzer op te laten halen. Bel
06-25543733 of mail naar
oudijzer@koninklijkefanfare.nl
en wij komen snel bij je aan.

Om de gelegenheid te bieden rustig te komen kijken kun je gebruik maken van de
mogelijkheid om na winkeltijd te komen

Schoonstraat 24, 5384 AP Heesch
0412-450440
info@boetiek24.nl
www.boetiek24.nl
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Vrijwilligers Goede Doelen Goede Doelen Week Vorstenbosch
VORSTENBOSCH - In het voorjaar bleek dat de jaarlijkse Goede Doelen Week op dat moment niet kon
Week Heesch
plaatsvinden vanwege het coronavirus. Door de coördinatoren is toen besloten een nieuwe datum te

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

Sjanet Adank
“Mijn naam is Sjanet Adank, regiocoördinator van Het Gehandicapte Kind, en betrokken bij de
GDW in Heesch. Geen kind zonder vriendjes, dat is waar we ons
dagelijks keihard voor inzetten.
Al sinds 1950 steunen we projecten op het gebied van spelen,
leren en sporten voor kinderen
met een handicap, met als doel
het zelfvertrouwen van gehandicapte kinderen te versterken en
bij te dragen aan een positieve
beeldvorming van kinderen, met
alle soorten handicaps in heel
Nederland. Vind jij ook dat geen
enkel kind eenzaam mag zijn
vanwege een handicap? Draag jij
ons doel een warm hart toe, en
ben je bereid je in te zetten in de
organisatie van de GDW Heesch
voor onze stichting? Laat het me
weten via sadank@nsgk.nl.”

Willy Dobbelsteen
“Sinds vorig jaar organiseer ik
samen met Jaap Kolff de organisatie voor de Nierstichting in
Heesch. In Nederland hebben
50.000 mensen ernstige nierschade en moeten 6.500 mensen dialyseren, waarvan jaarlijks
nog één op de zes patiënten
overlijdt. Gezonde nieren zijn
van levensbelang. Een nierziekte beperkt het leven enorm. De
Nierstichting strijdt voor een kortere wachttijd voor donornieren,
voor een draagbare kunstnier,
voor een betere behandeling
van alle nierpatiënten en voor
de genezing van nierziekten. Een
bijdrage aan de Nierstichting kan
zoveel betekenen voor iemand,
maar geeft jezelf ook een geluksgevoel omdat je door jouw
bijdrage iemand werkelijk langer
kunt laten leven.“

plannen, een flink stuk verder in het jaar, met de stille hoop dat de collecte dan geen belemmeringen
meer zou ondervinden van het coronavirus. Dit is van 5 tot en met 8 oktober.
Meestal komt van uitstel afstel.
Maar gelukkig niet in dit geval.
De collecte vindt dan weliswaar
niet plaats zoals van tevoren gedacht werd toen de datum werd
doorschoven, maar kan toch met
een aanpassing doorgaan.
Die aanpassing zit in het feit dat
de envelop niet door de collectant aan huis wordt opgehaald.
Als je wilt doneren wordt gevraagd de envelop dichtgeplakt
in te leveren bij de collectant. Dit

kan van 5 tot en met 8 oktober.
De acht goede doelen, allen CBF
erkend, hopen op jouw steun.
Laten we weer voor een succesvolle collecte gaan! Alvast
bedankt voor je inzet en je bijdrage.
Namens de coördinatoren van
de deelnemende doelen: Nederlandse Brandwonden Stichting,
Epilepsiefonds,
Hartstichting,
KWF Kankerbestrijding, Long-

fonds, Nierstichting, Reumafonds en Nationaal Fonds Kinderhulp.
Goede Doelen Week: Een extra
steuntje in de rug voor het goede doel van jouw keuze!

Opbrengst GDW Nistelrode
NISTELRODE - In de week van 14 tot en met 20 september is voor de vierde maal de Goede Doelen
Week Nistelrode gehouden. Ondertussen zijn alle opbrengsten verzameld, is het ingezamelde geld
geteld en de giftkaarten verwerkt.
Totaal is er dit jaar € 7.703,74
opgehaald. Dit is gezien de situatie een mooi bedrag waar de
organisatie tevreden over is! Op
verzoek van de inwoners is dat
als volgt verdeeld over de twaalf
goede doelen:
- Diabetes
€ 579,65
- Hersenstichting € 644,01
- Kinderhulp
€ 502,41
- KWF
€ 995,43
- Longfonds
€ 607,27
- MS Fonds
€ 533,67
- Rode Kruis
€ 554,82

-

Brandwondenst. € 543,79
Hartstichting
€ 801,51
Nierstichting
€ 675,73
Alzheimer
€ 759,36
Stichting Het Gehandicapte
Kind
€ 506,09.
Een grote dank aan alle inwoners
van Nistelrode en alle collectanten. Voor plaatsing van de collectezuilen onze dank aan Jumbo Supermarkt, van Mook, De
Echte Bakker, Eetcafé ‘t Pumpke,
van Tilburg Mode en Apotheek
Nistelrode. Volgend jaar vindt

de vijfde editie plaats. Wil je dan
ook collecteren of heb je vragen? Mail hiervoor naar
goededoelenweeknistelrode@
gmail.com.
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Begroting 2021 Bernheze

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

We houden koers

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

AGENDA
1 t/m 9 oktober 2020
Samen Soepen
1 t/m 31 oktober 2020
Regentonactie
31 oktober 2020
Duurzame Huizen Route
7 november 2020
Duurzame Huizen Route
September t/m december 2020
Aanmelden mantelzorgwaardering

Wijziging
gemeenteraad
Rob van Herpen (D66)
vervangt Annemieke
Boellaard in gemeenteraad Bernheze
Tijdens de raadsvergadering op
24 september is Rob van Herpen geïnstalleerd als raadslid.
Hij vervangt Annemieke Boellaard die tijdelijk ontslag heeft
genomen als raadslid.
Rob van Herpen kwam als vervanger in aanmerking en is door
de voorzitter van het centraal
stembureau benoemd als tijdelijk raadslid.
Vervolgens heeft de gemeenteraad, na het onderzoek van de
geloofsbrief, besloten Rob van
Herpen toe te laten tot de raad
en heeft hij de verklaring en belofte afgelegd.

Het College van Bernheze heeft de begroting voor 2021 vastgesteld. We gaan door op de ingezette weg vanuit het bestuursprogramma 2018-2022 ondanks dat de komende jaren zullen worden
gekenmerkt door financiële onzekerheid. In de vergadering van 5
november spreekt de gemeenteraad zich uit over de begroting.
De financiële onzekerheid komt
door de onvoorspelbaarheid van
de (financiële) lange termijn effecten van de corona pandemie
en doordat wij naar verwachting
vanaf 2022 beduidend minder
geld van het Rijk gaan krijgen.
Hierdoor hebben wij keuzes
moeten maken, maar onze ambities opgenomen in het bestuursprogramma willen wij nog
steeds waarmaken.
Een greep uit wat
wij blijven doen
Wij willen blijven investeren in
het
woningbouwprogramma.
Veel plannen zijn in uitvoering of
in voorbereiding op de uitvoering. We willen ons echter niet
alleen focussen op de hoeveelheid te bouwen woningen (227
in 2021 en voor de periode 2022

t/m 2025 jaarlijks 123 woningen) maar ook op de kwaliteit
daarvan.
Wat betreft recreatie en toerisme
is de Maashorst voor Bernheze
een belangrijke pijler. Daarnaast
gaan we o.a. door met onze participatie in UNESCO Geopark
Peelrandbreuk en natuur-landschappelijke en recreatieve versterking van het Aadal. We faciliteren de abdij van Berne in de
uitvoering van hun toekomstvisie. En we blijven inzetten op
een, ook vanuit recreatief perspectief, aansprekende en duurzame nieuwe toekomst voor de
Wildhorst. Om volwaardige en
veilige sportvelden te waarborgen investeren wij in onze kunstgrasvelden.
In de transitie van de landbouw

zijn we flink op stoom met het
begeleiden en ondersteunen van
boeren die hun bedrijf willen
stoppen of omvormen. Ook dit
blijven we doen.
Ons sociale gezicht willen wij
nog duidelijker gaan laten zien.
Hiervoor investeren wij in ‘ Wegwijzer Bernheze’: één duidelijke
toegang voor passende ondersteuning of zorg voor inwoners
die het niet zelfstandig redden.
OZB
We kiezen ervoor om in deze
onzekere tijden onze inwoners
en bedrijven niet onnodig te belasten. We hebben dan ook de
aanpassing van de OZB weten te
beperken tot uitsluitend een correctie voor de inflatie van 1,8%.
Meer details lezen?
In de begroting is te lezen waar
de inkomsten van de gemeente
vandaan komen en waar de gemeente het komende jaar geld
aan gaat uitgeven. Bekijk ook de
infographic voor de begroting in

één oogopslag. In het dekkingsplan kunt u lezen welke keuzes
wij hebben moeten maken. Dit
plan is te vinden op onze website.
Reageren op de begroting 2021?
De raad behandelt de begroting op donderdag 5 november
tijdens de gemeenteraadsvergadering. Wilt u een reactie geven
op de begroting? Dan kunt u dit
doen tijdens de commissieavonden op maandag 12, dinsdag
13 en woensdag 14 oktober a.s.
Deze vinden plaats vanaf 19.30
uur. De vergaderingen zijn live
te volgen op de gemeentelijke
website.
Aanmelden
Wilt u gebruik maken van de
mogelijkheid tot inspreken, dan
moet u zich vooraf aanmelden bij
de griffie, griffie@bernheze.org.
U kunt ook tijdens kantoortijden bellen met 0412-45 88 88.
U krijgt dan ook uitleg over de
werkwijze, maatregelen etc.

Waardering bijzondere sportprestaties jeugd en senioren
in een ander jasje
Het college heeft besloten om
met ingang van 2021 de waardering van de bijzondere Bernhezer sportprestaties anders te
gaan invullen.
Als college willen wij benadrukken dat wij veel respect en waardering hebben voor de inzet van
de sportverenigingen, trainers,
vrijwilligers en sporters. Tijden
veranderen en dat was een reden om de huidige vorm van
huldiging tegen het licht te houden.
Wat gaat er veranderen
De jaarlijkse huldiging van de
Bernhezer
sportkampioenen
jeugd wordt niet meer georganiseerd. Ook wordt er geen sportman, sportvrouw, sportploeg en
sportvrijwilliger van het jaar meer
gekozen. Dit besluit is genomen
mede naar aanleiding van de

uitkomsten van een overleg met
een vertegenwoordiging van de
sportverenigingen. Met ingang
van 2021 gaan we bijzondere sportprestaties van de jeugd
op dezelfde manier waarderen
als die van de volwassenen/
senioren. Dat betekent dat we
aandacht besteden aan bijzondere kampioenschappen zoals
Nederlandse, Europese, werelden Olympische kampioenen en
bijzondere sportprestaties. Meer
informatie hierover vindt u op
www.bernheze.org. (zoekterm:
waardering).
Evaluatie met vertegenwoordiging verenigingen
Begin dit jaar hebben we een
evaluatie gehouden met een
vertegenwoordiging van de
sportverenigingen. De conclusie van dit gesprek was dat er
weinig animo is voor de huidige

vorm van huldiging. De meeste
verenigingen huldigen zelf hun
kampioenen of hebben een jaarlijkse verkiezing van sportman/
sportvrouw/sportploeg van het
jaar. De huldiging van de gemeente is dan dubbel.
Veranderingen in de sportwereld
Er verandert veel in de sportwereld. Bij een aantal sportverenigingen (voetbal, hockey) spelen
de jongste sporters nog wel wedstrijden, maar worden de scores
en standen niet meer bijgehouden. Dit vanuit de gedachte dat
spelplezier voorop staat en meedoen belangrijker is dan winnen
of kampioen worden. Daardoor
zijn er steeds minder officiële
jeugdige kampioenen.
Aanmelden
Voor het aanmelden van een
bijzondere sportprestatie van

zowel jeugd als senioren kunt u
een e-mail sturen aan
gemeente@bernheze.org
of telefonisch contact opnemen
0412-45 88 88.
Subsidie
Incidenteel kunt u subsidie aanvragen voor bijzondere activiteiten (geen feestjes). Informatie
hierover vindt u op de
www.bernheze.org
(zoekterm: subsidies).

Wegwerkzaamheden
Op woensdag 7 oktober 2020
starten we met onderhoud aan
onze wegen.
Het gaat om de volgende locaties:
- Kleine Bosweg
Heeswijk-Dinther
- Groenstraat Heeswijk-Dinther
- Lange Kruisdelstraat
Heeswijk-Dinther
- Verdilaan Heesch

Afzettingen
Het doorgaande verkeer wordt
(plaatselijk) gestremd, maar de
aanliggende woningen blijven
bereikbaar.
We kunnen de bereikbaarheid
met een voertuig helaas niet
altijd garanderen tijdens de uitvoering van werkzaamheden.

Planning
De werkzaamheden worden vrijdagavond 9 oktober afrond.
Mocht de planning door omstandigheden (zoals bijvoorbeeld
het weer) veranderen, dan informeren wij u hierover.
Vragen
Voor vragen kunt u telefonisch

contact opnemen met Bert Ceelen, 0412-45 88 88.
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OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt?
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U hoeft
alleen uw e-mailadres en postcode(gebied) in te vullen.

Openbare bekendmaking
Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens
Uit onderzoek is gebleken dat
de volgende persoon niet meer
woont op het adres in de gemeente Bernheze waar hij/zij
volgens de Wet basisregistratie
personen staat ingeschreven.
Het onderzoek van de afdeling
Burgerzaken leverde geen resultaat op. Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Bernheze is van plan
het bijhouden van haar/zijn persoonsgegevens ambtshalve te
beëindigen. Dit kan voor hem/
haar grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben. Het
formele besluit tot uitschrijving
wordt gepubliceerd op de gemeentepagina’s in deze krant.
- Baszczyński, Dominik,
geboren: 23-07-1999
Heeft u informatie over de verblijfplaats van deze persoon
of heeft u vragen, neem dan
contact op met het de afdeling
Burgerzaken van de gemeente
Bernheze via 0412-45 88 88 of
gemeente@bernheze.org.

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens
De volgende personen wonen
niet meer op het adres waar zij
volgens de Wet basisregistratie
personen staan ingeschreven.

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

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.
- Ţînţar, Vasile,
Geboren op: 02-01-1990
Besluitdatum: 21-09-2020
- Patriu, Sandu,
Geboren op: 26-04-1976
Besluitdatum: 21-09-2020
- Ungureanu, Daniel,
Geboren op: 06-01-1982
Besluitdatum: 21-09-2020
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing.
Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze,
telefoon 0412-45 88 88 of gemeente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2018 is een melding
gedaan door:
- Perlo producties voor het organiseren van het Minifestival De
Maashorst op 18 oktober 2020
van 10.00 tot 18.00 uur in Na-

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

tuurcentrum De Maashorst,
Erenakkerstraat 5 in Nistelrode en op 25 oktober 2020 van
11.00 tot 20.00 uur in De Nistel, Piet Geersdijk 2 in Nistelrode. De toestemming is verzonden op 24 september 2020.
- Cultureel Centrum De Wis
voor het organiseren van een
Halloween tocht op 31 oktober
2020 van 18.30 tot 21.00 uur
in het centrum van Loosboek.
De toestemming is verzonden
op 24 september 2020.
- Buurtvereniging Heelwijkstraat
e.o. voor het organiseren van
Halloween in de Heelwijkstraat, Heilige Eik, Antenburgt
en ’t Zand in Heesch. De toestemming is verzonden op 24
september 2020.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.
Melding maken uitweg
Er is melding gemaakt op grond
van artikel 2:12 lid 1 onder a van
de APV Bernheze 2018, voor:
- Het maken van een inrit aan
de Loosbroeksestraat 1b in
Heesch.
- Het maken van een 2de inrit
aan de Retselseweg 1 in Heeswijk-Dinther.
Deze meldingen zijn op24 september geaccepteerd en verzonden.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Verkeersbesluit
Het college van burgemeester
en wethouders heeft besloten
tot het instellen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de Willebrordstraat te
Heeswijk-Dinther ter hoogte van
huisnummer 45.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

Wet milieubeheer

tenbesluit) zijn ingekomen:
Heesch
- Grolderseweg 9-9a
Veranderen paardenhouderij
- Kruishoekstraat 13
Veranderen aannemersbedrijf
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
- Kasteel 3
Vervangen brandmeldinstallatie door rookmelders
Datum ontvangst: 18-09-2020
- Doctor Heijmanstraat 11
Uitbreiden garage/kapsalon en
verzetten schutting
Datum ontvangst: 21-09-2020
- Hoofdstraat 74
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening t.b.v. omzetten pand naar woning
Datum ontvangst: 22-09-2020
Heesch
- Strausslaan 32
Bouw veranda
Datum ontvangst: 22-09-2020
- Boogstraat ong. (tegenover
nr.2 en naast nr.7)
Bouw vrijstaande woning met
garage
Datum ontvangst: 22-09-2020
- ’t Vijfeiken 24
Realisatie aanbouw keuken,
erker en carport
Datum ontvangst: 21-09-2020
- Lage Wijststraat 3
Kappen en kandelaberen diverse bomen door achterstallig
onderhoud
Ontvangstdatum: 18-09-2020
Ontvangen aanvragen voor
een omgevingsvergunning
Procedure 1a en 6 zijn van toepassing.

Heeswijk-Dinther
- Hoofdstraat 89
Handelen met gevolgen voor
beschermde monumenten en
renoveren woonhuis
Verzenddatum: 22-09-2020
- Rukven 6
Aanleggen oppervlakteverharding met een 2e inrit
Verzenddatum: 24-09-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Omdat
deze besluiten leiden tot een
onomkeerbare situatie, treden ze
zes weken na verzending van het
besluit in werking.
Nistelrode
- Loosbroekseweg 31
Kappen 2 witte Berken (dood)
Verzenddatum: 10-09-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden
gepubliceerd. De bekendmaking
van deze aanvragen vindt plaats
via publicatie van een ontwerpbesluit.
Ontwerpbesluiten
Het college van burgemeester
en wethouders wil toestemming
verlenen voor:
Heesch
- Grolderseweg 22
Oprichten en in werking hebben van een vleeskalverhouderij en handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden
Verzenddatum: 21-09-2020
Procedures 1a en 3b zijn van
toepassing.

Besluiten

Algemene maatregel
van bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer (melding Activitei-

De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken
na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft
geen schorsende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken
na publicatiedatum van dit besluit bezwaar
indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft
geen schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken
na publicatiedatum van dit besluit beroep
indienen bij de sector bestuursrecht van de

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

zieningenrechter van de rechtbank verzoeken
om een voorlopige voorziening te treffen. Er
zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op een
ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de
voorzitter van de afdeling verzoeken om een
voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: de
datum, de naam en het adres van degene die
reageert, een omschrijving van het onderwerp,
de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.
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OOGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
5x 1/5 staatsloten

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Joop Traa
Heeswijk-Dinther

Winnaar:
Willeke Jonkergouw
kan de staatsloten
ophalen bij
Kantoorboekhandel
Paperpoint
Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.
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PEDICURE NISTELRODE
(Medisch)
Ook bij diabetes/reuma.
Dorien Visser-Hanegraaf,
Vendelweg 6. 0412- 612118
of via app 06-44612521.
www.pedicurenistelrode.nl

7

2

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

4

LEGE TONERS

PRINTPAPIER

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

GEVRAAGD

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

Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode.
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.

INVALKRACHT

4

3

1

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.

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

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

2

9

TE KOOP

MR. KADIR MED.
Het lost al uw problemen wat
betreft werk, relatie. etc.
100% resultaat gegarandeerd
Telefoon: 06-33443042.

4

8

1

AANGEBODEN

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

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

n
le
e
e

MOOIBERNHEZERTJES

8

2

6

5

7

t/m eind oktober 2020
Heeswijk-Dinther - Ongeveer 130 kranten
WEINIG KRANTEN - VEEL STRATEN - HOGE VERDIENSTEN
Achterdonksestraat, Busselsesteeg, De Dieppoel, Hanenbergsestraat, Heikantsedijk,
Hommelsedijk, Hommelsehoeve, Hoogeindsestraat, Koffiestraat, Koningsstraat,
Laageindsedijk, Nieuwlandsestraat, Stoppelveldseweg, Voordonkseweg en Zandstraat.

Bijlage
s en
folders
worde
n ext
vergoe ra
d

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

Puzzle #22488

VIERGENERATIES
More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

KINDERBOEKENWEEK
Tekst?

HEESWIJK-DINTHER - Trotse overgrootoma Riek van Cleef-van der Heijden (88),
oma Margareth van de Rakt-van Cleef (55), Danique van de Rakt (31)
en Lou Caspers.

Zie oplossing pagina 26
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Werk aan de weg
in Heeswijk-Dinther

De toekomst van Bernheze
is van de jeugd!

Bianca van Beugen, SP Ruimtelijke Zaken en Milieu

Silvana Schoonenberg, burgerlid CDA Bernheze

Wie wel eens dwars door Heeswijk-Dinther rijdt, kan het niet ontgaan zijn: de Hoofdstraat is afgesloten
vanwege werkzaamheden. Dit zijn niet
zomaar wegwerkzaamheden. Het is
de realisatie van het project Traverse
Heeswijk-Dinther. De gemeente heeft
hier, in nauw overleg met de omwonenden, al veel werk in gestoken voordat de eerste steen gelicht kon worden.
Het project was hard nodig. Dit
omdat de toenemende verkeersdrukte echt storend werd voor
het woongenot, de dorpse sfeer
langs de Hoofdstraat en de straten in het verlengde daarvan.
Deze vormen samen de traverse
van Heeswijk-Dinther. De slagzin van het project is ‘Samen
van provinciale weg naar dorpsstraat’.
Onder toezicht van SP-wethouder Rein van Moorselaar kwam
een plan tot stand, waarin aan
eigenlijk alles gedacht is. Er was
volop gelegenheid voor burgers
om mee te denken. De verlichting is ontworpen door een,
mede door omwonenden, geselecteerde kunstenaar. Meer
groen in de dorpskern met beplanting, dat uitgezocht is op bij-

dragen aan de biodiversiteit. Een
aanzienlijke verbetering van de
situatie voor voetgangers. Al met
al een fraai ontwerp waarin alle
verkeersstromen zo goed en vei-

Meer groen, uitgezocht
op biodiversiteit
lig als mogelijk plaatsvinden. Alleen de busmaatschappij vreesde
dat het niet zou opschieten om
daar doorheen te rijden. Arriva
dreigde naar de provinciale weg
te gaan uitwijken. Dat was wel
even schrikken, maar na goed
overleg kon zelfs de buslijn behouden blijven. Dit met minimale
aanpassingen in het plan. Nu is
het dan zo ver: het fysieke werk
aan de Traverse is begonnen!

Water ‘vangen’
Mieke Dobbelsteen, voorzitter Lokaal
Na wederom een warme zomer en een zogeheten ‘Indian Summer’ in september, lijkt
nu toch echt de herfst te zijn aangebroken.
Afgelopen weekend is er ‘s nachts al flink
wat regen gevallen en onze bodem heeft die
zo ontzettend hard nodig. Maar hoe vangen
we dat water nu zodat het niet het riool instroomt, weg van onze bodem? Daarvoor
moeten er klimaatbestendige maatregelen
worden genomen in de publieke ruimte,
maar ook in onze privétuinen.
Als Lokaal schreven we in ons
verkiezingsprogramma dat er in
Bernheze extra gelden moeten
worden vrijgemaakt voor behoud en versterking van de groene infrastructuur: zowel binnenals buiten de bebouwde kom.
De buien van dit weekend maakten mij nieuwsgierig naar wat
daar ondertussen van terecht is
gekomen. Door de grote vraagstukken van de laatste tijd is het
wellicht wat naar de achtergrond
verdwenen.
Maar hoe leuk was het te lezen dat er wel degelijk actie is

ondernomen op dit vlak. Een
beetje zoekwerk levert op dat
gemeente Bernheze meewerkt
aan de operatie Steenbreek, en
ook het waterschap heeft regelingen voor initiatiefnemers
van projecten die de water- en
groenstructuur verbeteren.
Verder zijn er uitnodigende acties
zoals korting op een regenton
en staan er handige tips op een
website met als onderwerp klimaatadaptatie van de provincie
Noord-Brabant.
Ik ga me erin verdiepen en hopelijk doen we dat in heel Bernheze!

Politiek is het vormgeven van de toekomst. De besluiten die we
nemen bepalen hoe de wereld van morgen eruit gaat zien. Super
belangrijk dus, vooral als je jong bent, het gaat immers om jouw
toekomst.
Als CDA Bernheze zien we graag
betrokkenheid, maar hoe krijgen
we de Bernhezer jeugd politiek
betrokken? Uit landelijke cijfers
van het CBS blijkt dat 40% van
de jongeren geïnteresseerd is in
de politiek. Dat mag best hoger,
maar de drempel om actief te
worden lijkt vaak haast onneembaar.
We vinden het belangrijk dat
jongeren vroeg bij hun omgeving betrokken raken en we zouden graag zien dat jongeren hun
wensen en ideeën hierover kunnen uitspreken. Betrokkenheid
op jonge leeftijd zorgt ervoor dat

mensen al vroeg bewust zijn dat
ze invloed hebben op de wereld
om hen heen.
In diverse gemeenten zien we
initiatieven om de jeugd bij de
samenleving te betrekken, zo
zien we bijvoorbeeld de uitreiking van een jeugdlintje en zijn
er gemeenten die een jongerenraad ingesteld hebben. Mooie
voorbeelden voor Bernheze.
De toekomst heeft de jeugd nodig. Het is daarom belangrijk om
juist jouw stem te laten horen.
We willen je graag leren kennen!
Kom een keertje langs bij ons,

en denk mee over de toekomst
van Bernheze. Een mailtje naar
cdabernheze@bernheze.cda.nl is
genoeg!
CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

Silvana: ‘Betrokkenheid op jonge leeftijd zorgt ervoor dat mensen al
vroeg bewust zijn dat ze invloed hebben op de wereld om hen heen’

Opvang vluchtelingenkinderen
Mary Oosterwijk, commissielid MZ voor D66
Er voltrekt zich een catastrofe in de Griekse vluchtelingenkampen. Door
de enorme brand en het coronavirus is de situatie in kamp Moria op het
eiland Lesbos onleefbaar geworden. Alleenstaande vluchtelingenkinderen
in de Griekse kampen zijn extreem kwetsbaar. Voor deze kinderen staat
elke dag in het teken van overleven en de trauma’s stapelen zich op (denk
hierbij aan suïcidepogingen onder minderjarigen, besmettelijke ziektes en
apathische kinderen). Deze situatie is schrijnend en mensonterend.
Griekenland heeft een noodkreet
gestuurd naar de lidstaten van de
Europese Unie: Neem alstublieft
samen een groep van 2.500 alleenstaande kinderen op. Elf Europese landen hebben inmiddels
gehoor gegeven aan de noodkreet.
Nederland heeft aangegeven 50
alleenstaande vluchtelingkinderen onder de 14 jaar op te nemen, terwijl er duizenden vluchtelingenkinderen in Griekenland
zijn.

Een aantal vluchtelingenorganisaties heeft een ‘Coalition of the
Willing’ gevormd. Hiermee wil
men een signaal afgeven dat er
onder de Nederlandse bevolking
voldoende draagvlak is om een
groter aantal van deze kinderen
op te nemen.
Donderdag 24 september heeft
D66 in samenwerking met Progressief Bernheze, Politieke Partij
Blanco en de SP een motie ingediend om het collega een signaal

te laten afgeven aan het kabinet
dat de gemeente Bernheze zich
achter dit initiatief van ‘Coalition
of the Willing’ schaart, en dat de
Nederlandse Overheid de bereidheid uitspreekt om zich in te zetten voor deze vluchtelingen.
D66 vindt dat we ons ook als gemeente voor deze zaak moeten
inzetten en onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor de
opvang van kinderen uit vluchtelingenkampen.

Video Design Lunenburg

VHS op DVD
nu €10,00
Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk, 06-22066338

INFORMATIE VOOR DE KERNEN
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Er gaat getennist worden...
Ad Donkers, Politieke Partij Blanco
Donderdagavond 24 september was het een bijzonder spannende raadsvergadering voor de inwoners van Loosbroek. Worden er tennisbanen aangelegd
en zo ja, onder welke voorwaarden? Na jaren van afstemming en onenigheden was het zover. € 580.000 ter beschikking stellen voor de omnisportuitvoering in Loosbroek (waaronder drie tennisbanen) lag voor.

Politieke Partij Blanco heeft uitvoerig haar standpunt kenbaar
gemaakt. Het belangrijkste punt
daarin behelsde de exacte ligging van de banen in relatie tot
de geluids- en lichtoverlast voor
de omwonenden. Het beoogde
plan van Sporten in Loosbroek
(SiL), variant Z, verschilt slechts
in twee punten van het alternatieve plan ‘Ad Schouten’: de ligging van de banen en daarmee
samenhangend geluidswerende
maatregelen. Budget, enzovoorts
zijn exact hetzelfde. Plan ‘Ad

Schouten’ is tot tweemaal toe
met de omwonenden besproken,
maar zonder hun medeweten
is toch plan Z ingediend. Onze
fractie heeft aangedrongen om
nog een extra bespreking tussen
SiL en omwonenden om precies
de verschillen van uitvoering en
maatregelen tussen beide plannen te bespreken.
Om samen te concluderen wat
uiteindelijk het beste plan is én
om samen dan het proces in ieder geval op een betere manier
af te kunnen sluiten.

Na afloop van de raadsvergadering kregen wij van zowel de
omwonenden als van SiL een
bedankje voor onze benadering
en ondersteuning. In diezelfde
app-wisselingen heeft SiL toegezegd dat ze over beide plannen
nog met de omwonenden wil
gaan praten en hebben de omwonenden gezegd daar graag
toe bereid te zijn.
Politieke Partij Blanco heeft er
alle vertrouwen in dat dit gaat
gebeuren!

Onze Maashorst?
Ellen Neelen, gemeenteraadslid Progressief Bernheze
Ik kom er graag, in de Maashorst. Voor een lange wandeling, fietsen over het
slingerpad en om een bezoek te brengen aan Natuurcentrum De Maashorst.
Naar het kabouterpad, toen de kinderen nog klein waren. En veel Bernhezernaren met mij genieten van de bossen en de heide. De Maashorst is van grote
waarde voor onze gemeente.
Er is veel geïnvesteerd in de
Maashorst. Natuurontwikkeling,
aanleg van paden en routes, een
passage over de autosnelweg
zodat de dieren van een groter
gebied gebruik kunnen maken.
Met behulp van ondernemers en
veel subsidiegeld van de provincie heeft het gebied een flinke
impuls gehad.
Nu komt de tijd van het onderhouden en beheren van het
gebied. De vier betrokken gemeenten hebben de afgelopen

drie jaar geprobeerd om hierover
goede afspraken te maken. Maar
dat is niet gelukt. Nu is er bedacht dat de nieuwe gemeente
Maashorst (nu nog Landerd en
Uden) de kar moet gaan trekken.
En dat de andere twee gemeenten (Bernheze en Oss) wat meer
afstand nemen.
Wij vinden dat niet zo’n goed
idee. De Maashorst is belangrijk
en daar willen wij bij betrokken
zijn zodat we invloed kunnen
hebben op wat daar gebeurt. We

vinden het belangrijk dat de natuurontwikkeling niet onder druk
komt te staan en dat onze inwoners van de Maashorst kunnen
blijven genieten.
Dus moeten we actief meedoen,
vinden wij. Daar hebben wij een
voorstel voor gemaakt en gelukkig hebben de andere partijen
hiermee ingestemd. Hopelijk lukt
het ons om dit ook waar te maken.
reactie@progressiefbernheze.nl.

Ellen: ‘De Maashorst is belangrijk en daar willen wij bij betrokken
zijn zodat we invloed kunnen hebben op wat daar gebeurt’
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Officieel startschot
duofietsen en HaDee
Carry Cab

Rein van Moorselaar

Foto’s: Edwin Hendriks

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK – Afgelopen zaterdag zijn tijdens een feestelijk startschot drie nieuwe duofietsen én de Carry
Cab officieel in gebruik genomen. Er kon al eerder gebruik van worden gemaakt - er staat al 1800 kilometer op de teller - maar vanwege de Covid-19 regels moest een officiële aankondiging worden
uitgesteld. Harrie Geboers, voorzitter van Samen Sterk HDL, heette
iedereen welkom en gaf het woord daarna aan wethouder Rein van
Moorselaar.
Carry Cab: Maatwerk
De wethouder vertelde hoe er
in 2018 een aanvraag bij de gemeente lag over het onderwerp
Vervoersservice HDL. Drie factoren vormden de kern: mobiliteit,
vervoer en (eenzaamheid bij)
ouderen. Het bestuur wilde voor
deze aanvraag maatwerk, en
dat is nu gekomen met de Carry
Cab: een kleine auto die met een
B-rijbewijs gereden mag worden.
Er kunnen maximaal drie passagiers tegelijkertijd meerijden in
de met kuchschermen volledig
coronaproof gemaakte Carry
Cab. Rein: “Trots ben ik op het
collectief van stichting Samen
Sterk HDL, de KBO’s, alle vrijwilligers en chauffeurs en ik hoop
dat één Carry Cab niet genoeg is
in de toekomst.”

Duofietsen
Drie nieuwe duofietsen zijn enige tijd geleden in gebruik genomen; één is er in Loosbroek gestationeerd. Daar wordt al volop
gebruik van gemaakt. De wethouder geeft aan: “Ook de duofietsen zijn ontzettend belangrijk
en fijn voor de inwoners, maar
die zijn al beter bekend dan de
Carry Cab, merken we.”

Hoe werkt het?
Je koopt een strippenkaart bij Paperpoint. Je belt het nummer van
de Carry Cab en geeft aan waar
je wanneer naartoe wilt in Heeswijk-Dinther. Een vrijwilliger rijdt
je dan van maandag tot en met
vrijdag naar plaats van bestemming en haalt je eventueel ook op.
Een enkele reis kost € 1,-.

Vrijwillige chauffeurs
Zou jij als vrijwilliger willen rijden op de Carry Cab of met
de vervoersservice? Neem dan
contact op met Jan van Eerd:
06-51452223 of Ad Verhagen:
06-30043094.

Nieuwe stalling
Een nieuwe stalling bij de Abdij
maakt het plaatje compleet. Zo
staan de Carry Cab en de duofietsen droog.
Een geweldige actie waar Stichting Samen Sterk de Rabobank,
Jacobs Aannemer en de Abdij
erg dankbaar voor is.

Meer foto’s op
www.mooibernheze/albums

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 5 oktober 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie
weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Bloemsierkunst Ari-Jenne.

1. Welk ziekenhuis breidt haar prikposten uit?

2. Hoeveel jaar is Mieke Geurts juf?

Bos bloemen
t.w.v. € 15,-

3. Bij welke vereniging hebben de sporters en coaches nieuwe kleding?

4. Waar wordt lief en leed besproken?

Weijen 7 - Nistelrode
0412-611397 - nistelrode@ari-jenne.nl
‘t Dorp 13 - Heesch
0412-451848 - heesch@ari-jenne.nl

5. Wat is de voornaam van de nieuwe Gildekoning van Nistelrode?

Winnaar vorige week:
Dori van der Putten
Het antwoord was:
KAJAK
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DUURZAAM BOUWEN

Voor ieders toekomst
BERNHEZE - “Toen we onze vrijstaande woning 30 jaar geleden kochten, verkeerde die in een zeer
slechte staat. De wind blies er gewoon doorheen. Door het dak kon je de buitenlucht zien en de dakraampjes kon je net zo goed niet dichtdoen, want dat maakte geen verschil. Als eerste hebben we de
dakraampjes laten vervangen door Velux dakramen en dakisolatie aangebracht. Op zolder hoefde je nu
geen sjaal meer om!
Om te voorkomen dat de warmte van de radiatoren naar buiten
verdween hebben we ook direct radiatorfolie door het hele
huis aangebracht. Toen we later
spouwmuurisolatie aan lieten
brengen, kon deze radiatorfolie
verwijderd worden. Ook op de
slaapverdieping waren de ramen
niet geheel tochtvrij. Isolatietape
was niet voldoende. Met de verbouwing, vijftien jaar geleden,
hebben we alle ramen op de
slaapverdieping laten vervangen
door draaikiepramen met HR++.
De radiatoren konden hier nu op
vorstvrij, want dat scheelde een
bontjas...
De laatste jaren zijn op de be-

gane grond alle kozijnen vervangen met ook hier HR++ beglazing. De gasrekening ging nu
nog verder naar beneden, maar
de aardbevingen in Groningen
bleven ons bezighouden. In alle

‘Uiteraard hebben
we 100% duurzame
stroom van BECO’
vertrekken dus infraroodpanelen
aan het plafond gehangen en de
CV-ketel en radiatoren verwijderd. Voor warm water is op de
oude plek van de CV-ketel een
doorstromer op krachtstroom
geplaatst. De inductieplaat paste

in het hetzelfde gat als de gaskookplaat en om warm water
en inductie op dezelfde krachtstroomgroep te kunnen gebruiken, heeft de elektricien een
prioriteitsschakelaar
geplaatst.
De gasmeter is afgesloten en wij
hebben ons best gedaan. Uiteraard hebben we 100 procent
duurzame stroom van BECO, anders blijven we CO2 uitstoten. Bij
BECO staan ze voor je klaar om
ook jou te helpen van het gas af
te komen”, zegt het verhaal van
een tevreden BECO-lid.

• Kozijnen Deuren Ramen
Hondstraat 3 - 5476 KT Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl - www.addonkers.nl

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking
Vinkelsestraat 22 - 5384 SG Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

Meer info of aanmelden op
www.onsbeco.nl

DUURZAAMHEID
TIP

Haal de
zon in
huis

Kies voor duurzame energie
www.vanbakeleco.nl
Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Maak gebruik
van tweedehands
producten

John F. Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch
0412-486277 - info@erveza.nl - www.erveza.nl
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BERNHEZE BOUWT
COLUMN
ONNO
DIVERSE MOGELIJKHEDEN VOOR
REALISATIE PLANNEN
Als u het voornemen heeft om
te bouwen of om een bestaand
pand of perceel anders te gaan
gebruiken, wil dat niet zeggen
ONNO TRUSCHEL is
dat uw plannen passen binnen
zelfstandig adviseur op
het geldende bestemmingsplan.
het gebied van ruimtelijke
Een bestemmingsplan bepaalt
ordening en eigenaar van
RO Connect in Heesch.
hoe gronden en gebouwen
gebruikt mogen worden. Een
bestemminmgsplan bepaalt dus wat er met de ruimte mag
gebeuren, waar welke functies mogen komen en wat er
gebouwd mag worden. U zult daarom altijd eerst moeten
kijken of uw voornemen past binnen het bestemmingsplan.
Als blijkt dat uw (bouw)plan of het door u gewenste gebruik
niet past binnen het bestemmingsplan, dan heeft de
gemeente de mogelijkheid om van dat bestemmingsplan af
te wijken of om een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Ik
merk hierbij nadrukkelijk op, dat het een bevoegdheid is van
de gemeente en zeker geen plicht! Er zal altijd een afweging
gemaakt moeten worden tussen uw belang en het algemeen
belang. Ook is de gemeente gehouden aan haar eigen beleid
en aan het beleid van hogere overheden.
Als u iets wilt wat niet past in het bestemmingsplan,
dan kunt u het beste uw plan eerst in de vorm van
een principeverzoek voorleggen aan het college van
burgemeester en wethouders. Een principeverzoek is
bedoeld om af te tasten wat het college van burgemeester
en wethouders van uw plannen vindt. Aan de hand van het
principeverzoek bepaalt het college of het al dan niet bereid
is om de planologische procedure op te starten, die nodig is
om medewerking te verlenen aan uw initiatief.
De achterliggende gedachte van het principeverzoek is, dat
u op informele wijze en zonder al te veel kosten te hoeven
maken, kunt informeren naar de kans van slagen van uw
plannen.
Wat zijn de mogelijkheden bij strijd met het bestemmingsplan?
Allereerst kan het zo zijn, dat in het bestemmingsplan zelf
is geregeld, dat er van het bestemmingsplan kan worden
afgeweken. We noemen dit de binnenplanse afwijkingsbevoegdheid. Als het bestemmingsplan zelf geen
regeling kent om afte wijken, bestaat de mogelijkheid
om een omgevingsvergunning voor afwijken van het
bestemmingsplan aan te vragen. Het gaat hierbij dan om
afwijkingen die ruimtelijk gezien een groter effect hebben
op de omgeving. De omgevingsvergunning die hiervoor
aangevraagd wordt, moet zijn voorzien van een goede
ruimtelijke onderbouwing.
In deze onderbouwing geeft u aan wat de invloed van uw
plannen is op diverse aspecten (zoals milieu, de omgeving,
verkeer en parkeren). Ook moet het initiatief getoetst
worden aan het beleid. Aangetoond moet in ieder geval
worden dat de aangevraagde activiteit niet in strijd is met
een goede ruimtelijke ordening.
Naast deze afwijkingsmogelijkheden bestaat voor de
gemeente ook nog de mogelijkheid om niet af te wijken
van een bestemmingsplan, maar om het bestemmingsplan
aan te passen voor uw concrete (bouw)plan. We noemen
dit een herziening van het bestemmingsplan. Omdat deze
herziening dan betrekking heeft op een afzonderlijk perceel
wordt zo’n herziening ook wel ‘postzegelplan’ genoemd.
Zo’n postzegelplan moet dan wel aan heel veel eisen
voldoen en bestaat uit een groot aantal onderdelen.
U ziet: Er zijn mogelijkheden om uw plannen te realiseren.
Laat u goed adviseren!
onno@roconnect.nl - www.roconnect.nl - 06-2909 9005

Repair Café
Heesch

Uw adres voor houten kozijnen, ramen en deuren

Uw adres voor houten kozijnen,
ramen en deuren.
www.van-heertum.nl
Ook schuin, getoogd en ronde kozijnenwww.van-heertum.nl

Uw adres voor houten kozijnen, ramen en deuren

www.van-heertum.nl

Vorstenbosch - 0413-35 09 92

Vorstenbosch - Tel.: (0413) 35 09 92

Vorstenbosch - Tel.: (0413) 35 09 92

HEESCH - Omdat Repair Café
Heesch toch graag je keukenmessen slijpt, een kledingstuk
herstelt of iets anders wat stuk
is voor je wil maken, zal het Repair Café zolang het nodig is coronaproof doorgaan:
- Je kunt je reparatie tussen
13.00 en 14.30 uur brengen
en tussen 15.30 en 16.00 uur
weer ophalen
- Je kunt er dus niet bijblijven of
blijven wachten terwijl het gemaakt wordt
- Volg de aanwijzingen op van
de medewerkers van Repair
Café
- We kunnen helaas geen koffie
en thee schenken
- Je kunt geen gebruikmaken
van het toilet
- Je dient anderhalve meter afstand te houden van de vrijwilligers.

en
Uw wens
is
u
Uw th !

www.jmeulendijk.nl

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

Meulendijk

Nieuwe
Erven
• Heesch
06-53208815
u Heesch
u T:•0412
Nieuwe
Erven
21 21
45 61 98

We hopen je op een veilige manier te kunnen helpen op woensdag 7 oktober in de zaal van de
kerk aan de Kerkstraat 2.

Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.
Kozijnen
n Kozijnen
n Kozijnen
n Ramen
n Ramen
n Ramen
n Deuren
n
Deuren
n Deuren
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Vouwwanden
n Vouwwanden
Vouwwanden

n
Voor particulieren
en bedrijVen
VOOR
PARTICULIEREN
BEDRIJVEN
VOOR
PARTICULIEREN
ENEN
BEDRIJVEN

Noorderbaan
- Nistelrode
T. 0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl
Noorderbaan
8-8
Nistelrode
- T. -0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken
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Rabobank Oss Bernheze
past dienstverlening aan
BERNHEZE - In navolging op de wijzigingen die in het voorjaar doorgevoerd zijn, past Rabobank Oss Bernheze haar dienstverlening
verder aan op de behoefte van haar klanten. Behoeften die meer en meer verschuiven naar het gebruik van mobiel en internet voor het
regelen van bankzaken. Het kantoor in Heeswijk-Dinther sluit per 1 december haar deuren. Het kantoor is op dit moment al gesloten
in verband met de coronacrisis, maar zal na deze crisis dus niet meer open gaan.
“We zien meer en meer een
verschuiving naar digitaal bankieren”, zegt Peter de Bruin, directievoorzitter van Rabobank
Oss Bernheze. “Het gebruik
van mobiel en internet heeft
de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Als gevolg
daarvan worden onze bankkantoren minder bezocht, dat geldt
ook voor ons kantoor in Heeswijk-Dinther.”
Bereikbaarheid
“De klanten bepalen de interactie waar en wanneer het hen
uitkomt. 24/7 via internet, via
videobellen of face-to-face op
één van onze kantoren of bij de
klant thuis”, zegt De Bruin.
“Ook ontmoeten we onze klanten graag tijdens een van onze
(online) bijeenkomsten of gaan
we op een andere manier met
elkaar in gesprek. Het sluiten van
kantoren betekent dus niet dat
we minder ‘dichtbij’ worden, integendeel. Dichtbij zijn gaat verder dan gebouwen van steen.”

Geld storten in Heeswijk-Dinther
kan voor wat betreft papiergeld
bij de automaat van Geldmaat bij
Paperpoint. Muntgeld kan gestort worden op het kantoor in
Heesch aan de Schoonstraat 1.

Dichtbij
zijn gaat
verder dan
gebouwen
van steen

Extra service
“Natuurlijk zullen er klanten zijn
die hinder ondervinden, zoals
kwetsbare ouderen. Zij kunnen
daarom extra service en ondersteuning tegemoetzien. Onze
mobiele adviseurs bezoeken deze
klanten desgewenst thuis om ze
te ondersteunen met de bankzaken.
Ook geven zij tips om financieel
misbruik te voorkomen en tegen
te gaan. En met de Rabo Geld
Express kunnen we zorgen dat
er contant geld bij de klant thuis

afgeleverd wordt. Ook geven
zij met regelmaat workshops*
voor online bankieren. Op deze
manier proberen we de verandering in onze klantbediening voor
kwetsbare groepen zo laagdrempelig mogelijk te maken.”
Geldautomaten
Aan de geldautomaat in Heeswijk-Dinther wijzigt niets. In de
loop van 2020 gaat het beheer
van deze automaten, net als in
de rest van Nederland, over naar
Geldmaat. Informatie hierover is
te vinden op Geldmaat.nl.

*Uiteraard zijn deze workshops
tijdens de coronacrisis tijdelijk
on-hold gezet. We hopen ze na
deze crisis weer op te kunnen
pakken.
Nieuwe bestemming pand
Rabobank
Van Soest & Partners gaat
haar intrek nemen in het huidige Rabobankkantoor. Met
deze verhuizing naar het
naastgelegen pand blijft zij
gevestigd in het midden van
het dorp. “We zijn blij dat we
met Van Soest & Partners het
pand aan een lokale partij
hebben kunnen verkopen”,
zegt De Bruin.

24

Woensdag 30 september 2020

Altior D1 krijgt nieuwe shirtjes

voetbal

Vorstenbosch deelt de punten
VORSTENBOSCH - Na een
overtuigende overwinning op
Ulysses vorige week, trapte Vorstenbossche Boys haar eerste
thuiswedstrijd van het seizoen
af tegen FC de Rakt.

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen weekend kregen de meiden
van de D1 nieuwe shirtjes die
door Autobedrijf Minnaar werden geschonken.
Ze waren er allemaal heel blij
mee! Om een auto te kopen bij
Autobedrijf Minnaar zijn ze nog
te jong maar voor diegene die

aan een andere auto toe is... ga
zeker een keer kijken want er
staan genoeg occasions die betaalbaar zijn! Ook voor reparaties en onderhoud ben je bij Autobedrijf Minnaar altijd welkom.
Altior bedankt bij deze dan ook
Autobedrijf Minnaar voor dit
gulle gebaar!

HDL MA1 in het nieuw
HEESWIJK-DINTHER – Hockeyteam HDL MA1 heeft nieuwe
shirts die geschonken zijn door
’t Kaashoekje uit Berlicum.
’t Kaashoekje is een speciaalzaak
waar je terechtkunt voor de lekkerste kazen, vleeswaren, noten,
bonbons et cetera.
Service en kwaliteit zijn gegarandeerd. Nu, in deze bijzondere tijd, beseft Hockeyteam HDL

goed dat (nieuwe) sponsoren
heel belangrijk zijn voor de club

Service en kwaliteit
zijn gegarandeerd
en wil dan ook Judith en Pascal
Konings hartelijk danken voor dit
gebaar, mede namens de speelsters en coaches HDL MA1.

Vorstenbosch had het overwicht,
maar ging in het 16 metergebied
van FC de Rakt slordig om met
de mogelijkheden. De verdediging van Vorstenbosch stond als
een huis, maar door het te lage
tempo kon er in de diepte steeds
minder gecreëerd worden. De
Rakt probeerde bij slordig balverlies van Vorstenbosch meteen
met lange ballen voor gevaar te
zorgen, maar kon ook niets creëren. In de tweede helft gooide
Vorstenbosch het tempo iets
omhoog waardoor er meer voetbal in het spel begon te komen.
Een kopbal op de lat in de 60ste

Foto: Marion v.d. Ven

minuut was het enige echte gevaarlijke moment van de bezoekers. Vorstenbosch probeerde
in de laatste tien minuten voor
meer gevaar te zorgen rondom
het doel van FC de Rakt en had

de mogelijkheid om alsnog met
een 1-0 overwinning aan de
haal te gaan, maar het was er
de wedstrijd niet naar. Dit met
een terechte 0-0 einduitslag als
gevolg.

beugelen
badminton
Woensdag
30boksen
september
2020

zwemmen

korfbal
korfbal

hardlopen

jeu de boule

HEESWIJK-DINTHER - Een belangrijke wedstrijd stond zondag 27 september op het programma: de wedstrijd tegen
Spes uit Milsbeek.

schaken

dammen

handboogschieten
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tafeltennis

Altior pakt eerste punten

paardrijden

biljarteneen oefenwedstrijd
duivensport
judo tegen
Na
deze club en een slechte start
van de competitie, ging Altior
er alles aan doen om deze keer
wel te winnen. In de eerste helft
had Altior moeite met de druk
die Spes gaf waardoor ze na tien

waterpolo

wielrennen

darten

golf

minuten met 0-2 achterstond. Al
snel pakte Altior de draad weer
op, waardoor de dames de rust in
gingen met een 5-4 voorsprong.

men waar Spes geen antwoord
meer op had. Na hard werken én
veel inzet werd het dan ook een
mooie overwinning; 12-5.

Altior kwam
ver opsnowboarden
voorsprongkano Altior 2 - Spes 2: 7-8
skien

vissen

De tweede helft begonnen ze
allemaal erg gefocust omdat ze
deze wedstrijd wilden winnen.
Dit leidde er al snel toe dat de
dames ver op voorsprong kwa-

Altior 3 - De Horst 2: 6-4
DAW Schaijk 4 - Altior 4: 8-14
Flamingo’s 2 - Altior 5: 8-7
Be Quick MW1 - Altior MW1:
5-7
Altior R1 - SCMH R1: 2-2
Altior B1 - Rosolo B1: 6-5

De Korfrakkers B2 - Altior B2:
2-12
Altior B3 - Prinses Irene B1: 9-2
Altior C1 - De Korfrakkers C2:
2-7
Altior C2 - DAW Schaijk C3: 5-0
Altior D1 - Corridor D1: 1-2
Altior D2 - Korloo D1: 7-3
Altior E1 - De Korfrakkers E1:
1-16
DAW Schaijk E5 - Altior E2: 1-3
De Korfrakkers F2 - Altior F1: 4-8
Altior F2 - Prinses Irene F1: 5-8.

kaarten/bridgen

hardlopen

Eerste editie van de
Bernhezer Duomarathon 2020
1cm b

handbal

Thuisoverwinning heren Dynamico

cm b
BERNHEZE -1,2Omdat
de geplande Raamvallei Duomarathon niet door kon gaan vanwege de coronamaatregelen, heeft de BLB (Bourgondische Loopgroep Bernheze) het initiatief genomen om zelf een
mini-Duomarathon te organiseren.
1,4cm b

autosport

karten

Door de kleinschaligheid was het
op deze manier wel mogelijk om
de coronarichtlijnen aan te houden. CC De Pas in Heesch was
het startpunt van een 28 kilome-

voetbal
UDENHOUT/NISTELRODE Prinses Irene verloor in Udenhout met 3-0 van SVSSS.

motorsport

ter lange tocht, uitgezet langs de
grondgebieden van de gemeente Bernheze. In totaal gingen
acht gemotiveerde koppels de
sportieve strijd aan, samen afgewisseld te voet en op de fiets.
Onderweg werden de koppels
voorzien van verschillende lekkernijen op drie goedverzorgde

‘smikkelplekskes’, waarna de
tocht werd afgesloten met een
drankje en hapje bij CC De Pas.
Hartelijk dank aan CC De Pas,
de stagiaire en de medewerkers
die dit initiatief mede mogelijk
maakte! Al met al een geslaagd
evenement wat zeker voor herhaling vatbaar is!

Eerste helft breekt Irene op
gend genoeg. Toen in de 72ste
minuut Ramon Dekkers er met

een zondagsschot 3-0 van
maakte was het over en uit.

OSS/HEESCH - De handballers van Dynamico hebben in de eredivisie
hun trainer Vladan Mijalkovic een mooi verjaardagscadeau bezorgd.
Ondanks een achterstand van 12-13 bij rust won de Oss/Heesche
formatie knap met 30-26 van WHC/Hercules. Met vier punten uit
drie duels heeft Dynamico een goede start.

MEER INFO

info@beeten.nl
MEER INFO
www.beeten.nl
info@beeten.nl
www.beeten.nl

In de eerste helft kwamen de
Udenhouters op 2-0 door doelpunten van aanvoerder Stefan
Dekkers in de zevende minuut
en een wereldgoal van Lars Cornelissen na een halfuur. SVSSS
was veel effectiever dan de voorwaartsen van Irene. In de tweede helft zagen we een veel beter
Prinses Irene, dat ook met meer
geestdrift speelde en SVSSS op
de eigen helft vast wist te zetten.

NIEUWBOUW
VERBOUW
NIEUWBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN
VERBOUW
PRIJSOPGAVE AAN
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN
PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,
5388 PN Nistelrode
T.
0412 61259416,
Bedrijvenweg
5388 PN Nistelrode
T. 0412 612594

Er kwamen wel kansjes, maar in
de zestien was men niet dwin-

voetbal

Twan van Iperen en Merijn van Loon vieren de overwinning op de tribune
omdat ze eerder in de wedstrijd rood kregen
Foto: Rachelle fotografie

WHV verliest onnodig

PIETBOON by
DOUGLAS
& JONES

UDEN/LOOSBROEK - Na een lange voorbereiding stond zondag voor WHV de eerste competitiewedstrijd uit bij FC Uden op het programma. Op het oude kunstgrasveld begon WHV redelijk aan de wedstrijd en had in de eerste 30 minuten het betere van het spel, zonder daarbij veel kansen te creëren.
Het vizier stond deze middag
nog niet op scherp. Yorick van
de Rakt en Thijs Lunenburg probeerden het wel met schoten,
maar gevaarlijk werd het niet.
In het laatste deel van de eerste
helft kwam FC Uden beter in de
wedstrijd en kreeg enkele goede kansen maar gelukkig voor
WHV wist Teun van Mil de bal
net voor de doellijn weg te werken: 0-0 ruststand.

Na rust golfde het spel meer op
en neer en beide ploegen kregen kansen op een voorsprong.

Een nederlaag die WHV
gezien het spelbeeld
niet had verdiend
Duidelijk werd wel: wie scoorde
zou winnaar van de wedstrijd
worden. Helaas voor WHV was

dat dit keer FC Uden. In de 81ste
minuut was het de spits van FC
Uden die het matig verdedigen
van WHV afstrafte en de 1-0
scoorde. Hierna probeerde WHV
het nog wel, maar helaas ging
een afstandsschot van Teun van
Mil rakelings langs de kruising
naast.
Een nederlaag die WHV gezien
het spelbeeld niet had verdiend
maar daar had FC Uden geen
boodschap aan.

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord
T 0413 - 27 01 10
E info@vanschijndeltegels.nl
www.vanschijndeltegels.nl

Regelmatig te zien bij RTL 4
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voetbal

Wil jij voetballen
bij HVCH vrouwen 4?

Heeswijk onderuit in Empel

EMPEL/HEESWIJK-DINTHER In de beginfase was het van
twee kanten aftasten. Zowel
Heeswijk als Emplina lieten elkaar tot de middenlijn in balbezit, waardoor de ruimtes klein
werden om iets te forceren.

HEESCH
- HVCH
vrouwen
4 is basketbal
voetbal
hockey
tennis
turnen
volleybal
handbal
op zoek naar nieuwe speelsters.
De dames trainen op woensdag
van 20.00 tot 21.30 uur en spelen op zondag (voor de middag) Aanmelden kan bij Annemarie
de wedstrijden. Het is een gezel- van Kessel,
lig
en fanatiekboksen
team! badminton
coordinatorenmeisjes@hvch.nl.
beugelen
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennisDe eerste kans was voor Emplina. Heeswijk kwam in diverse
duels net te laat, waardoor de
bal uiteindelijk op rand 16 mekorfbal
ter vrij ingeschoten kon worden
door spits Engelbart.
paardrijden
wielrennen
darten
golf

Korloo laat
punten in Vierlingsbeek
korfbal

hardlopen

jeu de boule

VIERLINGSBEEK/LOOSBROEK - DES uit Vierlingsbeek stond zondag 27 september op het programma. Na de overwinning van vorige
week was Korloo weer uit op de drie punten. De wedstrijd werd
geopend door Korloo en al snel stond het 0-2.
biljarten

duivensport

judo

Helaas was dit van korte duur
want DES pakte de focus terug.
Twee doorloopballen aan de
kant van DES zorgden voor de
2-2. Waar DES zekerder begon
te spelen, zakte Korloo terug.
dammen kansen werden schaken
Vele
gecreëerd
door beide teams maar door het
gemis van afwerking bij Korloo
werden deze kansen niet benut.
1cm b

Met nog drie doelpunten die gemaakt werden door de thuisspecm b
lende ploeg,1,2stond
de ruststand
op 5-2. Het was duidelijk wat
er moest gebeuren. De afwerking van de schoten moest beter
1,4cm b

DE OPLOSSING
autosport

karten

vissen

skien

snowboarden

kano

kaarten/bridgen
worden om
nog kans te maken
op de punten. Helaas kwam
DES toch op 7-2 voorstand in
de tweede helft. Korloo vocht
zich terug naar een 7-5. Na een
beter laatste half uur van de
wedstrijd, waarbij alles gegeven
werd, eindigde de wedstrijd met
een uitslag van 9-7. De punten
zijn helaas die dag niet mee naar
Loosbroek gegaan.

Keeper Sebastiaan de Schouwer
moest zich strekken, maar hield
zijn doel schoon. Na ruim een
half uur spelen kwam Heeswijk
op 0-1. Danny Aarts vond Wouter van Dijke rond de 16 meter
lijn. Hij draaide goed weg en
schoot dusdanig lastig dat Stupers los moest laten. Max Sluiter
was het attentst en tikte het leer
binnen.

Foto: Nico van Doorn

In de tweede helft een wedstrijd die volledig in evenwicht
was. Aan beide kanten waren er
geen kansen en eigenlijk maar
spaarzame dreigende situaties te
herkennen. Uit het niets kwam
Emplina toch op 1-1 door een
strafschop.

Waar de wedstrijd afstevende op
een remise, was het toch Emplina dat in de blessuretijd wist te
scoren. Spits Engelhart kon na
een voorzet aannemen en uit de
draai binnenschieten voor een
ietwat geflatteerde 2-1, wat tevens de einduitslag werd.

Nieuwe kleding voor Special Gym

motorsport

HEESCH - Alle sporters en coaches zijn zondag 27 september in het nieuw gestoken. Bij binnenkomst
lagen de cadeautjes op de sporters te wachten en mochten ze hun eigen diertje zoeken en plaatsnemen
bij hun cadeautje. Gezamenlijk werden de cadeautjes uitgepakt en mochten de sporters de nieuwe kleding gaan passen.
Vanwege corona werd het een
aangepaste groepsfoto, maar de
coaches wisten er toch een leuke
opstelling van te maken. Na het
fotomoment was er nog tijd voor
het favoriete spel van alle sporters: verstoppertje in het donker.
De sporters kunnen voortaan
alle lessen stralen in hun nieuwe
sportkleding.
Bij deze een grote dank aan de
gouden sponsoren: Bouwbedrijf

Van Herpen voor alle trainingspakken, Verhoeven Montage &
PPS Plafondsystemen voor de
t-shirts en korte broeken, Van
Tilburg Sport voor korting op de
turnpakjes en de kortingen met
het leveren van alle kleding en
Van Heck Assurantiën voor de
vesten van de coaches.
Natuurlijk bedankt Special Gym
ook haar zilveren sponsoren

hartelijk voor hun bijdrage van
€ 250,-. Heesen Yachts, W. v.d.
Linden Schilderwerken, Westreenen, Elektrotechniek Schuurmans, Den Otter Van Vliet, Tielemans Hekwerk & Tuinhout en
TotalPack.
En uiteraard ook een grote dank
aan de Special Olympics sponsoren. MHA Automation, Simac,
Q3 Concept en Buiten-Ruimte.
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SIS schoonmaak sterk in eerste thuiswedstrijd
UDEN/HEESWIJK-DINTHER - In de eredivisie driebanden werd zondag 27 september de eerste thuiswedstrijd van SIS schoonmaak afgewerkt. Het speelde tegen de nummer twee, Dekker Keukens uit
Hoeven. De einduitslag werd uiteindelijk 7-1 in het voordeel van de thuisclub.

voetbal

hockey

beugelen

boksen

tennis

badminton

basketbal

turnen

volleybal

zwemmen

waterpolo

handboogschieten

Martien van de Spoel speelde tegen John Thijssens. Martien wist
op het juiste moment een serie te
produceren en liep gelijkmatig in
een voor hem goede wedstrijd uit
naar de winst 40-33 in 32 beurhandbal
ten. Eddy Merckx begon sterk
aan de wedstrijd maar kreeg ook
een terugslag. In een gelijkopgaande strijd tegen Gerwin Valentijn werden de punten op het
tafeltenniseind dan ook gedeeld; 40-40.

korfbal

Korfbalsters Prinses Irene winnen
korfbal

biljarten

hardlopen

duivensport

jeu de boule

judo

paardrijden

wielrennen

darten

golf

HOOGEMIERDE/NISTELRODE De prima leidende scheidsrechter Marcel van Bentum floot
zondagmiddag 27 september
vissen
snowboarden
om 15.00 skien
uur de wedstrijd
in. kano
Prinses Irene kwam in de eerste
vier minuten al snel met 0-2 achter. Het begon als een spannen-

schaken

dammen

leiding en zorgde voor een voorsprong die ze de gehele wedstrijd niet meer afgaf.
Er werd de rust ingegaan met
een welverdiende voorsprong
van 7-3.
Na de rust wist Prinses Irene de
voorsprong te behouden en ging

kaarten/bridgen
Een
goed gevoel om te winnen van de
ongeslagen ploeg van vorig jaar

‘Op het juiste moment
een serie produceren’
Raymund Swertz begon sterk
aan de wedstrijd en had na tien
beurten negentien caramboles
staan, de tegenstander nog maar
vijf. Swertz viel stil maar de laatste vijf beurten van Swertz waren weer sterk en wist zodoende

zijn wedstrijd te winnen; 40-33.
Dick Jaspers, de nummer één
van de wereld, speelde tegen
Ad Koorevaar. Ad produceerde in zes beurten maar liefst 28
caramboles, Dick stond toen op
tien. Na de pauze maakte Ad in
tien beurten slechts één carambole. Dat werd meedogenloos
afgestraft door Dick Jaspers en
met 40-34 was de winst binnen.

INVALKRACHT
t/m eind oktober 2020
Een baantje met
lichaamsbeweging

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

Heeswijk-Dinther - Ongeveer 130 kranten.

Bijlage
s en
folders
worde
n ext
vergoe ra
d

WEINIG KRANTEN - VEEL STRATEN - HOGE VERDIENSTEN
Achterdonksestraat, Busselsesteeg, De Dieppoel, Hanenbergsestraat,
Heikantsedijk, Hommelsedijk, Hommelsehoeve, Hoogeindsestraat,
Koffiestraat, Koningsstraat, Laageindsedijk, Nieuwlandsestraat,
Stoppelveldseweg, Voordonkseweg en Zandstraat.

1cm b

1,2 cm b

Foto: Clemens van Santvoort

de wedstrijd waarbij beide ploegen aan elkaar gewaagd waren.
Gelukkig nam Prinses Irene op
het einde van de eerste helft de

1,4cm b

autosport

karten

motorsport

er uiteindelijk met de winst van
15-7 vandoor! Een goed gevoel
om te winnen met 15-7 van de
ongeslagen ploeg van vorig jaar.

INTERESSE?

Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of
bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi.
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Fotograaf:
Wil van Mil
Burendag Laar West

DONDERDAG 1 OKTOBER
KBO wandelen
Start: CC De Pas Heesch

Wisent excursie
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode

Repaircafé
Dagkerk Heesch
PAGINA 22

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode

Kaartmiddag KBO Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Studiegroep: Nagarjuna,
Taijiwuxigong en taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

HEESCH • HEESWIJK-DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

Evenementen

Mad Science
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
Café STOF
Plein 1969 Heeswijk-Dinther
VRIJDAG 2 OKTOBER
Samen Soepen
Weekmarkt Nistelrode
Herinner je wie jij bent
Centrum MAIA Nistelrode
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Kaartavond KBO Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Nasrdin Dchar
Lievekamp Oss
PAGINA 10
ZATERDAG 3 OKTOBER
WILD! Indoor terras
CC De Pas Heesch
Oud ijzer ophaaldag
Heeswijk-Dinther
PAGINA 11

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther
Oktoberconcert
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 8
VV Vogelvreugd Rikken
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Gildemis
St. Lambertuskerk Nistelrode
PAGINA 8
Start Goede Doelen Week
Heesch
PAGINA 12
The Magic Show
Lievekamp Oss
PAGINA 10
MAANDAG 5 OKTOBER
Goede Doelen Week
Loosbroek, Heesch & Vorstenbosch
PAGINA 12
Poedja-Bardo onderricht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Kijkavond Gidsen Scouting
Lekenstraat 6 Heesch
PAGINA 2

Familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode

DINSDAG 6 OKTOBER
Goede Doelen Week
Loosbroek, Heesch & Vorstenbosch
PAGINA 12

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther

Natuur(lijk) wandelen
Kilsdonkse Molen Heeswijk-Dinther
PAGINA 3

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek
Boekpresentatie De verdragen
van Mohammed…
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 20
Mercy John
CC Nesterlé Nistelrode
ZONDAG 4 OKTOBER
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Taijiwuxigong & Guru yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
WOENSDAG 7 OKTOBER
Goede Doelen Week
Loosbroek, Heesch & Vorstenbosch
PAGINA 12
Samen Soepen
Weekmarkt Vorstenbosch &
Heesch
Blotevoetenpad
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Reiki oefenavond
Centrum MAIA Nistelrode
Vipassyana meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DONDERDAG 8 OKTOBER
Goede Doelen Week
Loosbroek, Heesch & Vorstenbosch
PAGINA 12
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek
Taijiwuxigong en taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
De Waan
www.debkk.nl
PAGINA 7
Charly Luske
Lievekamp Oss
PAGINA 10
VRIJDAG 9 OKTOBER
Goede Doelen Week
Loosbroek & Heesch
PAGINA 12

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek
Bierproeverij:
Uiltje Brewing Company
Winners café Nistelrode
ZONDAG 11 OKTOBER
IVN Wandeling
Start: Café de Riethoeve
Vorstenbosch
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode
Blotevoetenpad
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther
VV Vogelvreugd Rikken
CC Servaes Heeswijk-Dinther
MAANDAG 12 OKTOBER
Poedja-Visualisaties-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Alzheimer Café
Meteoor Oss
PAGINA 4
DINSDAG 13 OKTOBER
Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek

Guido Weijers
Lievekamp Oss
PAGINA 10

Natuur(lijk) wandelen
Kilsdonkse Molen Heeswijk-Dinther
PAGINA 3

Samen Soepen
Weekmarkt Heeswijk-Dinther

Taijiwuxigong en taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Reiki 1
Centrum MAIA Nistelrode

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Ton Bons, Helderziende
waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

Mad Science
Bibliotheek Nistelrode & Heesch
ZATERDAG 10 OKTOBER
WILD! Indoor terras
CC De Pas Heesch
Goede Doelen Week
Loosbroek & Heesch
PAGINA 12
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Workshop:
Het pad van de krijger
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Blotevoetenpad
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DONDERDAG 15 OKTOBER
Oud papier buitenbied
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg en
Plan de Zwarte Molen Nistelrode
Brigitte Heitzer &
René van Kooten
Lievekamp Oss
PAGINA 10
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek
Workshop basisfotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie
Heesch

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

