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ONDERNEMERS VAN HET
JAAR 2018 IN BERNHEZE

BANENAVOND HOPPENBROUWERS TECHNIEK
Bernheze

BERNHEZE - Tijdens een bijzondere avond bij gastheer The Duke in Nistelrode werden afgelopen zaterdag de
Bernhezer ondernemersprijzen bekend gemaakt. De Bernhezer Ondernemersprijs (BOP) ging naar Frank van Uden
van GBI Varpo uit Heeswijk-Dinther en de Jonge Ondernemersprijs (JOP) naar Mandy en Jeroen Verhoeven van
Life is Good uit Heeswijk-Dinther.
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Een tuinkamer van glas creëren?
Bezoek onze buitenshowroom
Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490
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Jumbo Heeswijk Dinther
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“Mĳn naam is Sylvy. Sinds een
jaar of veertien geef ik naast
fotograﬁelessen, ook teken- en
schilderlessen. In mĳn lessen
bepaal ik samen met de groep
waaraan wordt gewerkt.
Dit kan een thema zĳn, een
inspirerende kunstenaar of iets
anders.
Meestal wordt er met acrylverf
gewerkt, maar potlood en
andere materialen behoren tot
de mogelĳkeden. Belangrĳk is
dat je er plezier aan beleeft!
Kom het ontdekken op
maandagmiddag!”

Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg besteed.
Er kunnen echter geen rechten aan
worden ontleend.
De uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming
van Bernheze Media.

Wat ons opviel in Amerika, en nu vertel ik hoogstwaarschijnlijk
niets nieuws, was het aantal mensen met zwaar overgewicht.
Op zich niet zo verwonderlijk, want we kwamen er al snel
achter dat groente en fruit erg duur zijn daar, evenals water.
Cola is goedkoper! En dan bedoel ik met name de cola in de
fastfoodrestaurants. Wanneer je een beker cola bestelt, kun
je blijven vragen om een refill. Dus krijg je nogal wat suiker
binnen.

“Mĳn naam is Mayu. Als
beeldend kunstenares ben ik
opgeleid in Spanje, Colombia
en Nederland en ik geef met
veel plezier olieverﬂessen bĳ de
Eĳnderic sinds 2008. In mĳn
lessen is er ruimte voor
individuele begeleiding voor elk
niveau met telkens nieuwe
uitdagingen.”

Advertorial

DE VEGA BOYS
Nu al een paar weken terug
van vakantie en weer zeer snel
gewend aan het dagelijkse
ritme. Deze zomervakantie zijn
we met het hele gezin naar
Amerika geweest. Dat was een
wens van ons en aangezien
de oudste per 1 september
het nest heeft verlaten moesten we nu de kans grijpen. De
westkust was onze bestemming en wat hebben we genoten.

“Iedereen kan tekenen en
schilderen! Ieder doet dat op
zijn eigen manier.”

Fotografie
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Yvonne Rosenhart
Edwin Hendriks
Netty van Lieshout

Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
Info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com

COLUMN

“Bij onze cursus leer je niet
alleen een uitgebreide techniek
maar je ontwikkelt een andere
kijk op kunst.”

Meer weten over onze schildercursussen?
Kĳk op www.eĳnderic.nl.
Informeer ook eens naar een geheel
vrĳblĳvende proeﬂes!

Het is dus erg lastig om in de VS gezond te eten als je een wat
kleinere portemonnee hebt. Je wordt min of meer gedwongen
om ongezond te eten. Geïnspireerd door dit alles zou Ilse er wel
eens een tandje bijzetten in ons gezin wat betreft gezond eten.
Voor ik verder ga is het belangrijk te weten dat de mannen van
Lamers echte vleeseters zijn, carnivoren! Ze worden nog net
geen wolven genoemd.
In de VS stond er zowat dagelijks hamburger op het menu. Ilse
bedacht dat we dit maar eens door moesten zetten als we weer
thuis zijn. Ze kocht vegaburgers en vertelde tegen niemand
iets en zo geschiedde dat we ‘s avonds aan tafel zaten en er
‘heerlijke hamburgers’ op tafel kwamen. Een paar minuten later
lag alles in de vuilnisbak. De wolven lieten zich niet foppen en
zeker niet omturnen tot ‘VEGA BOYS.’
Het is eigenlijk best bijzonder dat je groente fijnmaalt en in de
vorm van een hamburger perst met de nodige additieven om
het geheel bij elkaar te houden en vleessmaak te geven. Hiep,
hiep, hoera zullen de liefhebbers van de vegaburger denken.
Eindelijk ‘gezond vlees’ maar volgens mij eerder ongezonde
groente.
En hiermee wil ik zeggen dat natuurproducten zoals groenten,
maar ook brood het lekkerste en het gezondst zijn zonder rare
bewerkingen. Ik las laatst een oud krantenartikel van mijn vader
Wim met daarin de koptekst ‘het graan het graan laten’.
En dat is precies wat ik bedoel. Geen fratsen!
Maar goed, ieder het zijne en neem ik nog een
volkorenboterham met rookvlees.
Harm Lamers, de bakkers Lamers.

Kooktip Eieren

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda:
Zondag 16 september: Zanggroep Stanza zingt en speelt Willem Wilmink. Of ze nu bedoeld
zijn om te zingen of te declameren, alle teksten van Willem
Wilmink zijn ideale liedteksten:
ritmisch lopen ze als een trein,
inhoudelijk bestrijken ze het hele
emotiepalet.
Het lukte Willem Wilmink om
tegelijkertijd
verwondering,
vertedering, lust en vrolijkheid op te roepen. Aanvang
15.00 uur, kosten € 5,-, contant te betalen bij binnenkomst

in de zaal. Aanmelden via
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.
Zondag 23 september: Zangmiddag door de Kabelgat Ramblers.
Dit Ierse koor zingt Engelstalige
en Ierse songs. Zoals de naam al
doet vermoeden zingen zij traditionele Ierse shanty’s en folksongs
met soms een zijsprong naar Engelse nummers.
Veelal gaan deze liederen over
geschiedenis, de zee, drank, liefde en vrouwen. Aanvang 15.00
uur. Toegang € 5,-, contant te

Eieren koken,
scheutje olie in het
water en ze koken
niet kapot

koken

Chill proeverij

©KabelgatRamblers

betalen bij binnenkomst in de
zaal.
Aanmelden via
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.

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

met
chocolade
€ 19,.95
p.p

IJS- EN LUNCHCORNER CHILL
Weijen 24 - 5388 HN Nistelrode - 0412-484965
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Vluchtelingenwerk sluit
zwemproject feestelijk af

Column D’n Blieker
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk
op dagelijkse herkenbare belevenissen.

Googlelitis
Ik heb vandaag gelezen dat er weer een griepgolf in Nederland
is en ik denk dat ze mij ook te pakken heeft. Ik voel me al dagen
slapjes en nu heb ik ook een lichte verhoging. Ik heb meteen maar
op Google opgezocht wat de symptomen zijn van deze griepgolf
en ik heb ze zowat allemaal. Aan de reacties te lezen op het forum
van www.griepgolf2018ookjijkanaandebeurtzijn.nl duurt het ook
minstens twee weken voordat je weer helemaal de oude bent. Op
de site www.bepaaluwdiagnose.nl klopt het helemaal als ik al mijn
klachten op een rijtje zet.’

Bang- en ziekmakers in de media

Het watervrijdiploma voor alle dames

Foto: Marcel van der Steen

BERNHEZE - Deze zomer heeft Vluchtelingenwerk Bernheze zwemlessen voor vrouwen georganiseerd;
net als vorig jaar in zwembad ’t Kuipke in Heesch. Afgelopen woensdag hebben acht vrouwen laten
zien dat ze zich kunnen redden in het water. Ze hebben allen het watervrij diploma van zwemjuf Ellen
Muytjens ontvangen. Een hele prestatie, want leren zwemmen op latere leeftijd blijkt veel moeilijker te
zijn dan wanneer je 6 jaar bent. Ondanks de inspanning was het voor de vrouwen ook zeker ontspanning en wat hadden ze een mazzel met het weer.
In Nederland kan bijna iedereen
zwemmen. Ouders zorgen ervoor dat ook hun kinderen op
jonge leeftijd leren zwemmen.
Statushouders, veelal afkomstig
uit Syrië en Eritrea, kunnen vaak
niet zwemmen en zijn zich niet
altijd bewust van de risico’s van
water in Nederland.
Daarom komen bij mensen met
een niet-Nederlandse afkomst
verdrinkingsongevallen ook vaker voor. Vluchtelingenwerk
stimuleert voor iedereen zwemlessen en het behalen van een
zwemdiploma, maar helaas zijn
de kosten van zwemlessen voor
de meeste mensen te hoog.
Gelukkig heeft de gemeente
hiervoor voor alle kinderen een
regeling getroffen. Vluchtelin-

genwerk richt zich daarom nu
vooral op de volwassenen. Door
de samenwerking met ‘t Kuipke
en een drietal zweminstructrices
is het weer gelukt betaalbare

best lastig was om twee keer per
week naar het zwembad te komen, waren deze vrouwen zeer
gemotiveerd. Het doel van de
zwemlessen is watervrij maken

Leren zwemmen op latere
leeftijd is moeilijker
zwemlessen te organiseren. Dit
jaar heeft de ervaren en bekende juffrouw Ellen hulp gehad van
twee
ex-wedstrijdzwemsters,
Nienke en Eline Slabbers. Zij
hebben zelf ook ooit bij juffrouw
Ellen leren zwemmen.
Hoewel het voor de vrouwen

en ervoor te zorgen dat mensen zich kunnen redden als ze
onverhoopt ergens in het water
belanden.
Dat is deze prachtige zomer voor
deze vrouwen zeker gelukt. En
natuurlijk wordt dit gevierd met
een feestje met heerlijk eten!

Ik ben heel blij dat ik geen huisarts ben. Niet alleen omdat ik
ontzettend ongemakkelijk word als ik de lijven van onbekende
mensen op de meest intieme of onsmakelijke plekken moet
onderzoeken, maar vooral omdat je serieus moet omgaan met
mensen die met bovenstaande zinnen een gesprek met je
beginnen. Het is voor huisartsen ook haast niet te doen lijkt me.
Het kan namelijk zo maar zijn dat diegene die tegenover je zit
serieuze klachten heeft en ook daadwerkelijk verder onderzocht
dient te worden. Maar het kan ook zomaar zijn dat je patiënt niets
onder de leden heeft en zich vooral heeft laten voorlichten door
bang- en ziekmakers in de media.
Ik ben ervan overtuigd dat het de meeste mensen niet helpt om
op internet te gaan zoeken naar ziektes als ze bepaalde klachten
hebben. Ze worden er in vrijwel alle gevallen angstig en onrustig
van. Logisch ook, want op fora ga je nooit lezen ‘ik
had hoofdpijn, maar de dag erna was het weg.’
Veel vaker zie je ‘ik had hoofdpijn en de volgende
dag bleek het een tumor te zijn.’ Dat is veel
interessanter om te delen met het publiek.
Ik ben denk ik veel te cynisch om een goede
huisarts te zijn. Bij mij zou de diagnose veel te
snel hypochondrie of googlelitis zijn. Dat moet je
niet willen als oprechte patiënt.

blieker@bernhezemedia.com
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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
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
Buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten kunt u naar
de Regioapotheek in Bernhoven,
naast de hoofdingang van het
Ziekenhuis Bernhoven Uden.
0413-408780.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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Gratis traject om een miskraam goed te verwerken
HEESCH - In september en oktober biedt Anna Maria van den Berg
uit Heesch gratis persoonlijke begeleiding aan voor vrouwen die
hun miskraam willen verwerken. Ze volgt de opleiding ‘Vrouwen
met een miskraam goed begeleiden in je coachpraktijk’ bij Miriam
van Kreij van Miskraambegeleiding Nederland en ze is op zoek naar
vrouwen om het geleerde in praktijk te brengen.
Anna Maria: “Een miskraam krijgen is een zeer emotionele gebeurtenis en een onderwerp dat
nog moeilijk bespreekbaar is.
Eén op de vier vrouwen krijgt ermee te maken en er is veel verborgen verdriet. Vrouwen met
een miskraam mogen stilstaan
bij hun emoties en moeder zijn
van hun ongeboren kinderen. Ik
hoop dat steeds meer vrouwen
gaan ervaren dat stilstaan bij het
verlies van een ongeboren kind
hen meer rust en vertrouwen
geeft.”

NA WEKEN OF
NA MAANDEN
Het maakt niet uit op welk moment in de zwangerschap vrouwen hun kindje verloren hebben.
Na weken of na maanden. Ze
zijn welkom als het verdriet nog

Anna Maria

vers is of van langer geleden.
Het kan gaan om een miskraam,
maar ook als het gaat om abortus, een buitenbaarmoederlijke
zwangerschap of het verlies van
een tweelinghelft kunnen vrouwen zich opgeven voor de gratis
begeleiding.
Meer informatie en het aanmeldformulier is te vinden op
www.natuureninspiratie.nl/
miskraam-begeleiding.

COLUMN
Bernadette
ALIMENTATIE
VOOR KINDEREN
VAN 18+
Hoe zit het met de kinderalimentatie als
je kind 18 wordt? Vanaf 18-jarige leeftijd
is je kind meerderjarig en staat het –
juridisch gezien - op eigen benen. Aan de
alimentatie verandert in principe weinig:
het bedrag dat betaald moet worden blijft
hetzelfde. Toch zijn er wel gevolgen.
Een belangrijk gevolg is dat je kind vanaf 18 jaar wettelijk
gezien zelf het recht heeft om de alimentatie te ontvangen. En
bij wijzigingen in de situatie moet je nu als ouder samen met
je meerderjarige zoon of dochter nieuwe financiële afspraken
maken, in plaats van met je ex-partner.
Bij een scheiding worden de afspraken over minderjarige
kinderen vastgelegd in een ouderschapsplan. Zo’n
ouderschapsplan is sinds 2009 verplicht en biedt ruimte voor
meer genuanceerde afspraken.
Daarom staat meestal in een ouderschapsplan dat als een
kind 18 wordt, de alimentatie vanaf dat moment alleen aan
het kind rechtstreeks betaald hoeft te worden als het kind op
kamers woont. Woont het kind nog thuis, dan is uit praktisch
oogpunt vaak geregeld dat de alimentatie nog gewoon aan
de andere ouder wordt betaald. Die heeft immers de kosten
voor het kind, zoals boodschappen, gas, water en elektra,
verzekeringen en dergelijke.
De verplichting voor ouders om bij te dragen in de kosten van
hun kinderen stopt niet bij 18, maar loopt door tot 21 jaar.
Voor deze groep ‘jongmeerderjarigen’ wordt ervan uitgegaan
dat zij behoefte hebben aan een bijdrage van hun ouders in
de kosten van levensonderhoud en studie. Als dat niet zo
is, bijvoorbeeld omdat een kind klaar is met zijn opleiding,
werkt en een eigen inkomen heeft, dan vervalt de behoefte en
mogen de betalingen stoppen.
Volgt een kind nog wel een opleiding en verdient het met een
bijbaantje wat extra geld, dan heeft dat geen invloed op de
hoogte van het door ouders te betalen bedrag.
Als kinderen al ouder dan 18 jaar zijn als hun ouders gaan
scheiden, dan hoeft er geen ouderschapsplan meer te worden
gemaakt. Belangrijk is wel dat ouders en kinderen dan samen
afspraken maken over de financiële bijdrage van de ouders.
De rechter komt er dan in principe niet aan te pas.
Wat als een kind op zijn 21-ste nog niet is afgestudeerd?
Het moet dan in principe aantonen dat het financieel niet op
eigen benen kan staan en nog steeds behoefte heeft aan een
bijdrage van de ouders.
Soms kan dat tot vervelende situaties leiden: dat een kind
naar de rechter moet stappen om die bijdrage af te dwingen
bij zijn ouders.
Om dat te voorkomen, kan in het ouderschapsplan worden
vastgelegd dat ouders een bijdrage blijven leveren aan hun
studerende kind tot aan een bepaalde leeftijd. Dat geeft
duidelijkheid en rust en biedt het kind de gelegenheid om zijn
studie binnen een redelijke termijn af te ronden.
Bernadette Dijk
06 39563131 - bdijk@mrbd.nl

HUID
GERICHTE zORG vOOR UW

vergoeding
?
Check uw
zorgpolis.

ACNE - LASER - OEDEEM - STEUNKOUSEN
NiSTELRODE | DEN bOSCh Ι DRUNEN Ι 06-22260350 - 06-22260050
WELKOM BIJ DE HUIDTHERAPEUT. WELKOM BIJ HUIDGERICHT.
WWW.HUIDGERICHT.NL
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Hoe Nistelrooij’s ben je, als je Van Nistelrooij heet
én in Nistelrode woont?
We vroegen het de energieke Sil van Nistelrooij
‘ZE VRAGEN SOMS OF IK FAMILIE BEN VAN RUUD; RUUD VAN NISTELROOIJ’
NISTELRODE – Sil van Nistelrooij (10) is een spring-inhet-veld: energiek, ambitieus en een fanatieke sporter.
Dat hij ook nog een speciale link met zijn woonplaats
heeft, realiseert hij zich pas als we hem thuis een
bezoekje brengen. “In mijn klas zitten wel meer kinderen
met een woonplaats als achternaam hoor, zoals Van
Nuland, Vorstenbosch of Van Tilburg”, constateert Sil.
“Maar nu je het zegt, ik ben wel de enige die ook écht in
Nistelrode woont! Dat is wel vet.”
Afgelopen februari is Sil voorleeskampioen van Bernheze geworden en later als hij groot is,
dan wil hij sportcommentator
worden. “Kletsen kan hij wel!”,
vult zijn moeder Debby van Uden
aan. Sil legt uit: “Ik wil voetbalcommentator worden of commentator van de Formule 1. Zelf
tennis ik het liefst. Maar ik game
ook graag. Fifa 18 dan vooral. Of
Formule 1, dat vind ik ook leuk!”
Naast sport besteedt Sil zijn vrije
tijd aan toneelspelen, wat hij dit
jaar weer gaat oppakken bij Efkes

Jonger. “Daar heb ik erg veel zin
in! Iets doen voor een groot publiek, dat vind ik leuk.”

SIL WIL SPORTCOMMENTATOR WORDEN;
VOETBAL OF FORMULE 1
Sil twijfelt of je zijn achternaam
met een ‘lange ij’ of met een
‘Griekse y’ schrijft. “Daar hebben
we altijd een discussie over. Mijn
oom schrijft het met een ‘lange
Sil van Nistelrooij

ij’, maar papa met de ‘Griekse y’.
Volgens mij is het officieel met de
‘lange ij’. Tenminste, dat vind ik
het mooist!”
Dat zijn achternaam hetzelfde is
als zijn woonplaats, daar heeft Sil
eigenlijk nooit zoveel ‘last’ van.
“Mensen vragen me soms wel
eens of ik familie ben van Ruud;
Ruud van Nistelrooij.
Ergens ben ik dat wel, maar we
hebben hem nog nooit in levenden lijve gezien. Ik heb wel al bedacht dat ik daar misschien wel

Tekst: Eline Sigmans Foto’s: Yvonne Rosenhart

eens gebruik van ga maken. Stiekem hoor! Als ik later sportcommentator word en bijvoorbeeld in
Engeland wil werken. Dan kan ik

zeggen dat ik familie van Ruud
van Nistelrooij ben. Bij Manchester United zullen ze hem vast nog
wel kennen!”

OPROEP:

We zijn nog op zoek naar iemand die in Vorstenbosch woont en
(van) Vorstenbosch heet, iemand die van Dinther heet en woont in
(Heeswijk-) Dinther en iemand die van Heeswijk heet en woont in
Heeswijk (-Dinther).
Heet jij zo en wil je hierover in gesprek met DeMooiBernhezeKrant?
Mail dan naar info@demooibernhezekrant.nl of bel met 0412-795170.
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

Chaja kennismakingsdag beeldhouwen
BERNHEZE/OSS - Gerry Steenbergen uit Heesch is als dagelijks bestuurslid betrokken en actief voor
Stichting Chaja Oss en omgeving. Stichting Chaja biedt creatieve (ver)werkingsvormen aan voor mensen die zelf of bij hun naaste geconfronteerd zijn (geweest) met kanker. Gerry houdt zich bezig met
diverse Chajazaken, zoals het up to date houden van de website en is gastvrouw bij Chaja’s koffieochtend met vrije binnenloop, die elke twee weken bij Miens Eethuis in Oss wordt gehouden. Daarnaast
helpt ze bij allerlei activiteiten, zoals op zaterdag 22 september tijdens de Chaja kennismakingsdag
beeldhouwen in Galerie-Beeldentuin De Buffel in Vinkel.
Beeldhouwen in speksteen is
lichamelijk niet zwaar. Deze
steensoort is zacht en makkelijk
te bewerken. Je kunt zittend en
staand werken. Daarom is het
ook voor mensen met wat minder energie goed vol te houden.
Ervaring of talent is niet nodig,
alleen nieuwsgierigheid en zin
in een plezierige, actieve beeldhouwdag.
In het kader van het tienjarig
jubileum maakt Stichting Chaja er 22 september een feestelijk dagvullend programma van,
onder begeleiding van een professionele beeldhouwer en een
vaktherapeut. Een lunch, koffie/
thee en afsluiting met hapje en
drankje zijn tevens inbegrepen.
Waar: Galerie De Buffel, Vinkel-

sestraat 80 in Vinkel van 9.30 tot
16.00 uur.
Kosten: € 42,50 inclusief lunch,
koffie/thee gedurende de dag
en een stuk speksteen naar
keuze van maximaal drie kilo.

Mocht deze prijs financieel een
probleem zijn, dan graag even
telefonisch overleg.
Aanmelden kan door een mail te
sturen naar stichtingchaja@live.nl
of via 06-40526180.

Soms treurig, dan weer vrolijk, maar altijd met gevoel
HEESCH – “Ik ben zo’n drie jaar voordat ik met de VUT ging begonnen met het schrijven van gedichten. Ik werkte toen bij een drukkerij en kon daar mijn eigen gedichtenbundels drukken. Collega’s
namen dan zo’n bundel mee naar huis, lazen de gedichten en lieten ook anderen de gedichten lezen.
Deze vielen kennelijk zeer goed in de smaak, want de boekjes waren binnen no-time op! Soms schrijf
ik elke dag, maar het kan ook zomaar zijn dat ik bijvoorbeeld een maand niet schrijf. Ik schrijf over
dingen die gebeuren in een mensenleven, vrolijke en treurige dingen.
Zo’n 250 gedichten heb ik tot nu toe geschreven. Dit gedicht is niet het eerste dat ik naar het radioprogramma Candlelight heb gestuurd. Soms worden ze wel voorgelezen en soms niet; heb ik
helemaal geen probleem mee. Hans Egelmeer van La Colline in Frankrijk is mijn penvriend. Hij schrijft
ook gedichten, die hij naar mij stuurt en waarover hij mijn mening vraagt en ik doe hetzelfde bij hem.

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de belangstelling, medeleven,
condoleances, brieven en kaarten die wij mochten ontvangen
na het overlijden van onze broer en zwager

Jan van den Brand
Trots kijken wij ook terug op de mooie en waardige
afscheidsdienst, mede verzorgd door leden van het
Gilde Nistelrode en uitvaartverzorger Wiljan van Lokven.
Ook dank aan de medewerkers van GGZ, T-zorg en Laarstede
voor de goede verzorging van al die jaren.
Familie van den Brand

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

Tom van den Berg Uitvaartzorg
Steun

toeverlaat

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

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Afscheid
Jouw dagen, ze gleden
als graan door mijn handen
Ik wilde je nog niet missen
maar daar werd niet naar gevraagd
En toen je al zo ziek was
dat je ook niet meer kon lopen
ben ik bij je gebleven
en wat hebben we veel gepraat
We hebben toen samen
heel ons leven doorgesproken
en al onze herinneringen
nog eens samen gedeeld
En zo zijn we toen ook

tot het besluit kunnen komen
dat het toch ook wel een keer
genoeg moest zijn geweest
Jouw wens was dat het
op zondag zou gebeuren
zoals de dokter toen zei
naar de andere kant van ons bestaan
En moedig maar in tranen
heb ik afscheid van je genomen
en zoals jij het toen wilde
heb ik je laten gaan
Tiny van Bakel (82) uit Heesch
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Zing jij mee? Seniorenkoor
Cantando zoekt leden
Aanbiedingen geldig van
13 t/m 19 september
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Appelfleur

5,95

Nu

6 personen
Met appels uit de streek!
Bij aankoop van 1 brood naar keuze

4 Anijskrollen

voor

Tip: Nog lekkerder met
speculaas uit eigen bakkerij!

1,00

Van Mook
Seniorenkoor Cantando

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

Tekst: Eline Sigmans Foto: Edwin Hendriks

Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

HEESWIJK-DINTHER - Het is dinsdagochtend, 11.00 uur. Ik vang nog net de laatste klanken van een
Italiaans lied op, gezongen door een twintigtal senioren, als ik CC Servaes binnenloop. De repetitie van
seniorenkoor Cantando is net afgelopen. “Ja, we zongen in het Italiaans, dat hoorde u goed. We zingen
in allerlei talen!”, legt voorzitster Annie Oosterholt uit.
Het bestuur van Cantando bestaat uit drie dames; Riet Willems, Ardie Rooijmans en Annie
Oosterholt. De laatste twee vertellen me dat Cantando op zoek
is naar nieuwe leden. Annie:
“We zijn van vroeger uit altijd
een groot koor geweest. Nu nog
steeds, we hebben zo’n twintig
leden. Maar het zou ontzettend
leuk zijn als we ons koor kunnen
uitbreiden. Voor de gezelligheid,
maar ook zeker voor het bestaan
van ons koor!”
Seniorenkoor Cantando is nu
zo’n 44 jaar actief en bestaat
uit 22 leden tussen de 71 en 88
jaar oud. De afgelopen vijf jaar
staat het koor onder leiding van
dirigent Peter van Raak. Annie:
“We zijn erg blij met Peter, hij
is zo’n goede dirigent. Hij komt
wekelijks vanuit Tilburg helemaal

onze kant op! Dat waarderen wij
enorm.”
Cantando is een niet-kerkelijk
koor en treedt daarom eigenlijk
niet standaard in de kerk op,

KOM GERUST EEN
REPETITIE BIJWONEN
alleen op uitnodiging. In totaal
heeft het koor zo’n zes optredens in een jaar. Het veertigjarig
bestaan, enkele jaren geleden,
vierde het koor groots. Verschillende koren uit de buurt kwamen naar Dinther om in elkaars
bijzijn Maria-liedjes ten gehore
te brengen. Ook buiten het zingen om organiseert het koor verschillende activiteiten. Zo zijn de
leden in de zomervakantie met

z’n allen uit gaan eten en dat
was erg gezellig!
En dat het een gezellige boel is,
dat merk je meteen. Na de repetitie blijven de leden hangen en
drinken zij een kopje koffie met
elkaar. Er wordt volop ‘gebuurt’.
“De sfeer binnen ons koor is
goed. Dat maakt het zingen in
onze groep zo gezellig”, zegt
Adrie. “We zijn een toegankelijk
koor. Iedereen is welkom!”
Zing jij graag en ben je nieuwsgierig geworden naar koor Cantando? Kom dan gerust een repetitie bijwonen. Koor Cantando
repeteert wekelijks op dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur
in CC Servaes, naast de kerk in
Dinther. Na de repetitie drinken
de leden altijd nog gezellig een
kopje koffie.

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Rookworst

Uit eigen keuken!
100 gr.

Gepaneerde
varkenshaas
100 gr.

€ 1,50

€ 1,00

Half om half
gehakt
per kilo

€ 6,50

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

PASTAMIX 500 gram € 1.95
CHAMPIGNONS 2 doosjes € 1.50
KIWI’S 5+1 gratis
Groot assortiment
verse rauwkostsalades
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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KBO HEESCH:

KBO Bernheze
KBO bridge
Heesch

Maricus en Mies

HEESCH - De winnaar van de
drieëntwintigste bridge-ladder is
woensdag 5 september bekend
gemaakt.

werden Jan Gloudemans en Antoon van de Kamp met 59.76%.
Ook was er een attentie voor
Marriet van den Hurk. Zij benaderde met 49.76 het dichtst de
50.00%. Ook de laatst geplaatste
ging met een kleinigheid naar
huis. De bridgers kregen bij binnenkomst allemaal een consumptiebon en er was iets extra’s bij de
koffie. Het werd opnieuw weer
een gezellige bridgemiddag!

KBO Vorstenbosch naar
Rijksmuseum

Er waren weer twaalf middagen
gespeeld en Maricus de Vries
en Mies Spierings hadden het
hoogste gemiddelde; zij scoorden
62.63%. Zij hadden twaalf keer
gespeeld en hun beste acht scores bleven staan. Alleen Maricus
ging met een fles drank naar huis.
Je kunt iedere keer de ladder winnen, maar slechts één maal per
jaar wordt dat beloond.
De eenentwintigste ladder was in
januari ook al door Mies gewonnen. Een derde plaats was er voor
Pieta Swanenberg. Haar gemiddelde was 60.68%. Vier en vijf

Excursie naar imkerij
nieten van een gratis bezoek aan
het Rijksmuseum in Amsterdam.
Met een volle bus met veel
80plussers, verschillende rolstoelen en rollators en een vijftal helpers, kwam de stoet rond 11.00
uur in Amsterdam aan.
Na een prima lunch in de Brasserie van het Zuiderbad konden de
senioren de kunstcollecties van
het Rijksmuseum bewonderen.
Samen met de gids was er speciale aandacht voor de schilderijen
uit de zestiende eeuw, waaronder
natuurlijk de beroemde Nachtwacht. Hierna was er nog tijd
voor een vrije bezichtiging. Rond
15.30 uur stapte iedereen weer
tevreden in de bus huiswaarts.
KBO Vorstenbosch dankt de
BankGiro Loterij die deze ‘MuseumPlusBus’ reis mogelijk maakte.

Geen regen,
geen honing
HEESCH - Wil je achter de logica
van deze titel komen? Schrijf je
dan in voor de excursie.
VORSTENBOSCH - Dankzij de
sponsering van de BankGiro Loterij hebben op 3 september Vorstenbossche senioren kunnen ge-

Op het Brouwerspad in Lith staat
een kastje waar honing verkrijgbaar is. Maar hoe komt die honing daar? De imker, dhr. Maas,

vertelt graag hoe zijn bijen voor
de honing zorgen.
Ben je al nieuwsgierig geworden?
Schrijf je dan in op woensdag 10
oktober tussen 13.00 en 14.30
uur in CC De Pas.
De kosten zijn € 5,- inclusief vervoer en koffie met cake.
Op woensdag 17 oktober wordt
er om 13.30 uur verzameld bij de
Petrus-Emmauskerk om naar imkerij-atelier ‘De Tekenstal’ in Lith
te vertrekken;
www.de-tekenstal.nl.
Tussen
16.30 en 17.00 uur zijn we weer
terug in Heesch. Deze excursie
is rolstoelvriendelijk. Voor meer
informatie namens de commissie
VER; Walther Bax, 0412-452204
of Ad van Nuland, 0412-452645.

KBO kluscafé
Loosbroek
LOOSBROEK - De vrijwilligers
van het kluscafé zijn komende zaterdag weer aanwezig bij
Harrie en Rien van Zoggel in de
Achterdonksestraat 7. Van 9.30
tot 11.30 uur staan zij weer voor
je klaar om de aangeboden spullen te repareren. Als er nieuwe
onderdelen nodig zijn helpen zij
hierbij.

De vrijwilligers kunnen onder
andere jouw tuingereedschap
slijpen en denk ook eens aan
speelgoed dat nog gerepareerd
kan worden. Weggooien is zonde voor het milieu en voor je portemonnee!
Het kluscafé is voor alle inwoners
van Bernheze. Elke derde zaterdag van de maand staan de vrijwilligers voor je klaar.
Alle data van het kluscafé van dit
jaar staan vermeld op de evenementenkalender op de achterzijde van DeMooiBernhezeKrant en
op www.loosbroek.nu.
Voor meer informatie of vragen
kun je altijd terecht bij Henk de
Mol, 0413-229619, bij Jan van
Eerd, 0412-480658 of bij Betsie
van Zutphen, 0413-229692.
Geef je apparaten een tweede
kans, weggooien kan altijd nog!

Attenties vanwege Nationale Ziekendag door ziekenvereniging Horizon
HEESCH - Vanwege Nationale
Ziekendag hebben vele vrijwilligers van ziekenvereniging Horizon Heesch bij ongeveer 340
zieke en eenzame mensen in
Heesch een plantje bezorgd. Dit
mooie gebaar wordt doorgaans
erg gewaardeerd door deze
mensen.
Ook aan de mensen die in een
tehuis buiten Heesch wonen, en
waarvan de partner wel woon-

achtig is in Heesch, wordt gedacht.
Afgelopen donderdag was er
ook een Heilige mis in zorgcentrum Heelwijk, waar de aanwezige kerkgangers de ziekenzalving
mochten ontvangen.
Ziekenvereniging Horizon was
daarbij aanwezig om na afloop
van de viering iedereen te voorzien van een kopje koffie of thee.

Gratis kennismaken met een iPAD
HEESWIJK-DINTHER - De DOP geeft in opdracht van de KBO’s Heeswijk-Dinther en Loosbroek een
gratis workshop om kennis te maken met de iPAD van Apple. De workshop start half oktober en bestaat
uit vier lessen van twee uur en er wordt één les per week gegeven.
Gedurende de gehele workshop
krijg je een nieuwe iPAD gratis in bruikleen. Eventueel kan
de iPAD na de workshop tegen
kostprijs worden overgenomen.
Aan deze workshop zijn geen
kosten verbonden.
De workshop wordt gegeven
in het leslokaal van DOP bij

CC Servaes. Aarzel dus niet langer en maak gebruik van dit
unieke aanbod. Je kunt er alleen
maar wijzer van worden!
Geef jezelf dus snel op bij Ben
Beeftink, Donkerendijk 44 in
Heeswijk-Dinther; 0413-291924
of 06-51317609.

9

Woensdag 12 september 2018

Gerard en Jet Herckenrath-Barten 60 jaar getrouwd
kus hebben we er echter niet uitgewisseld”, lacht Jet.
Daar hoefde ze echter niet lang
op te wachten. Tijdens het kersenfeest in Uden een week later
kwamen ze elkaar weer tegen.
Hoewel op stap met meer men-

Na zeven jaar verkering besluiten
ze te trouwen. In januari 1958
laat het stel het officieel bij de gemeente vastleggen en op 16 april
van dat jaar staan ze stralend
in de kerk. “Ik was twee dagen
voor ons huwelijk jarig. Ik kreeg
van Gerard een paraplu.

‘Jet had echt prachtig rood haar.
Daar viel ik voor’

Jet en Gerard

Tekst en Foto: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER – Wat in het vat zit verzuurt niet. Dat is een toepasselijk gezegde bij Gerard en Jet
Barten-Herckenrath. Het stel was 16 april van dit jaar 60 jaar getrouwd en het feest was al geregeld.
Het destijds rondwarende griepvirus gooide echter roet in het eten. Met kinderen, klein- en achterkleinkinderen, aanhang, familie, vrienden en bekenden, werd afgelopen weekend de ‘schade’ echter
ruimschoots ingehaald.
Jet Herckenrath is een Nisseroise uit een tienkoppig gezin. Een
plaatselijk bekende familie, want
pa was molenaar en de plaatselijke Spar was van de familie.
Gerard Barten is geboren en getogen in Dinther en ook hij komt

uit een gezin met tien kinderen.
Gerard doorliep de vier jaar durende interne kweekschool in
Den Bosch en weer thuis kwam
hij, ‘na vier jaar eenzame opsluiting’, Jet tegen. “Ik ging met
een paar vriendinnen naar de

kermis in Dinther. Het ouderlijk
huis van Gerard lag tegenover
het kermisterrein. Wij zaten op
de vensterbank de kerktoren te
bewonderen. Met Gerard en zijn
vrienden hebben we die vervolgens beklommen. Onze eerste

sen, bleven ze met tweeën over
en galant als Gerard was, bracht
hij Jet met de fiets weg.
Het slechte weer onderweg was
een prima gelegenheid om te
schuilen en een eerste stiekeme
zoen. “Ik was straalverliefd.
Hij was alles wat ik wilde. Ik had
al een vriendje, maar die liet ik
gelijk schieten”, zegt Jet. Ook
Gerard ziet ‘sterretjes.’
“Jet had echt prachtig rood haar.
Daar viel ik gelijk voor”, bekent
hij.
Terwijl Jet zich noodgedwongen
verdienstelijk maakt in de winkel
thuis, “ik had heel graag coupeuse geworden, maar je had geen
keus”, wordt Gerard onderwijzer
in Oss om na een jaar in dienst
te gaan en aansluitend daarop te
beginnen in Dinther.
Al na enkele jaren wordt hij er
hoofd van de school.

Ik denk dat hij de bui zag hangen”, diept Jet een anekdote uit
die tijd op. Die heeft het echtpaar
stapels.
Jet en Gerard kregen vier kinderen die op hun beurt weer zorgden voor tien kleinkinderen en
inmiddels zijn er zelfs acht achterkleinkinderen.
Het is gelijk de grootste trots van
het diamanten paar. “Opgeteld
zijn we met 32 man. Het gaat
buitengewoon goed met iedereen en dat vinden we heerlijk”,
melden ze. Met genoemde en
verdere familie, vrienden en bekenden werd hun 60-jarig huwelijksfeest gevierd.
Ze hopen er samen nog vele jaren aan toe te voegen. Een recept
voor een goed huwelijk is er volgens het paar niet, hoewel: “Je
moet elkaar de ruimte geven.”
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Ouders maken gezondere
keuzes voor hun kind
BERNHEZE - Dit gegeven blijkt uit de Jeugdmonitor 0-11 jaar 2017 van de GGD Hart voor Brabant. Het
onderzoek laat zien dat kinderen in het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant ten opzichte van negen jaar geleden meer bewegen en gezonder eten. Ook zijn ouders zich meer bewust van de schadelijke
effecten van roken en alcohol en de invloed van hun eigen gedrag op de gezondheid van hun kinderen.
Zo roken zij minder vaak in huis in het bijzijn van hun kind.

Jeugdmonitor 0-11 jaar
uitgevoerd in najaar 2017
De GGD Hart voor Brabant onderzocht in het najaar van 2017
hoe het is gesteld met de leefstijl en gezondheid van kinderen
van 0 tot 11 jaar. Bijna 13.000
ouders in het werkgebied van
de GGD Hart voor Brabant vulden de vragenlijst in. Met deze
gegevens kunnen gemeenten
en de GGD gericht activiteiten
organiseren om de gezondheid
en het welzijn van kinderen te
verbeteren.
Kinderen bewegen meer
Het percentage kinderen dat
minstens twee keer per week
buiten school sport is tussen
2008 en 2017 toegenomen van
34% tot 42%. Van de kinderen
sport 30% meer dan drie uur in
de week, in 2008 was dat nog
20%.

Eten en drinken gezonder
Kinderen drinken meer water en
minder suikerhoudende dranken. In 2013 dronk 55% van de
kinderen dagelijks minimaal één
glas water of thee zonder suiker, in 2017 is dit 70%. In 2013
dronk 79% maximaal twee glazen suikerhoudende drank per
dag, nu is dit toegenomen tot
88%.
We zien hierin nog wel verschillen tussen hoger en lager
opgeleide ouders. Kinderen van
hoger opgeleide ouders drinken
meer water en minder suikerhoudende dranken. Verder zien
we dat 91% van de kinderen
hooguit twee zoete of hartige
tussendoortjes per dag eten. In
2013 was dit 86%.
De meeste ouders houden toezicht op het online gedrag van
hun kind
Van de 8- tot en met 11-jarige
kinderen heeft 71% een eigen
smartphone of tablet. Het dagelijks beeldschermgebruik van
kinderen in deze leeftijdsgroep
ligt voor ruim een kwart op meer
dan twee uur. Het merendeel
van de ouders maakt met hun
kind afspraken over het gebruik
van internet en sociale media en
praat met het kind over zijn of
haar gedrag online.

Ouders meer bewust van schadelijkheid roken en alcohol op
jonge leeftijd
Ouders zijn zich meer bewust
van de schadelijke effecten van
alcohol en roken bij hun kinderen. Dat uit zich op verschillende
manieren.
Zo roken zij minder binnenshuis
waar het kind bij is, in vergelijking met voorgaande jaren. Volgens het onderzoek roken lager
opgeleide ouders duidelijk nog
vaker binnenshuis (11%), dan
hoger opgeleide ouders (2%).
Als het gaat om het percentage
ouders dat dagelijks roken onder
de 18 jaar acceptabel vindt, zien
we een vergelijkbaar verschil
tussen hoger en lager opgeleide
ouders (3% tegen 6%).
Bij het alcoholgebruik van kinderen zien we het tegenovergestelde. 72% van de hoger
opgeleide ouders is van mening
dat het eerste slokje alcohol
mag worden gedronken voor de
achttiende verjaardag. Van de
laagopgeleide ouders is dit 47%.

Sporten voor hartpatiënten
OSS/BERNHEZE - Sportclub
VVSSAnnA zoekt nieuwe leden.
Er wordt elke dinsdagmiddag en
-avond in sporthal Ussenstelt in
Oss gesport door leden uit Oss,
Nistelrode en Heesch.
Ze beginnen met een warming-up en gaan dan volleyballen. De leden hebben allemaal
een verleden in de vorm van

een aandoening aan het hart.
Zij kregen meestal het advies om
na een revalidatieperiode, onder
leiding van fysiotherapeuten in
het ziekenhuis, door te gaan met
deze sport die uitermate geschikt
is voor hartpatienten. Zij sporten
altijd onder leiding van medisch
ervaren begeleiders.
Er zijn binnen de sportclub drie

groepen met hun eigen niveau
waarop gespeeld wordt.
Als je bij de doelgroep hoort en
belangstelling hebt, kom dan
gerust eens langs op een dinsdagmiddag bij sporthal Ussenstelt aan de Looveltlaan 54 in
Oss. De contributie hoeft geen
belemmering te zijn.
Kijk ook eens op
www.vvssanna.nl.

Adem in - adem uit,
water drinken
en bewegen

Resultaten bevolkingsonderzoek borstkanker
HEESWIJK-DINTHER - Bevolkingsonderzoek Zuid heeft van
7 mei tot en met 8 juni het bevolkingsonderzoek borstkanker
uitgevoerd.

dat er een verdachte afwijking is
gevonden. Pas na verder onderzoek in het ziekenhuis zal blijken
of het gaat om een goedaardige
of kwaadaardige afwijking.

Voor dit onderzoek worden alle
vrouwen tussen 50 en 75 jaar
uitgenodigd. Er zijn 1516 vrouwen uit Heeswijk-Dinther uitgenodigd en er hebben 1286
vrouwen deelgenomen aan het
onderzoek. Dit betekent een opkomstpercentage van 84,83%.
Er zijn 27 vrouwen doorverwezen voor nader onderzoek om-

Door het bevolkingsonderzoek
kan borstkanker in een vroeg
stadium ontdekt worden. Dit
verhoogt de kans op genezing.
Bovendien is vaker een borstsparende operatie mogelijk.
Voor meer informatie kun je kijken op
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl.

Zonnebloem te gast bij
de Heische Hoeve

HEESWIJK-DINTHER - Omdat het deze maand nationale ziekendag
is, zijn er op maandag 3 september 82 gasten van de Zonnebloem
te gast geweest bij de Heische Hoeve, op uitnodiging van Dennis
Hurkmans. Voor veel mensen was de naam Heische Hoeve wel bekend, maar zij waren er nog nooit geweest.
Er stond een ontspanningsmiddag op de agenda en mede
door een mooie sponsoring van
de ondernemersvereniging van
Heeswijk-Dinther, was het mogelijk om de Pimpernellen uit
Volkel uit te nodigen! Zij zorgden voor een heel gezellig aanbod van schetsjes, zang en vrolijke gedichten.

de een verhaal waarvan nog niet
iedereen wist dat dat gebeurde
in de hemel!
Het was heerlijk om iedereen
zo te zien genieten in een heel
ontspannen sfeertje. Na enkele drankjes en een lekker hapje,
verzorgd door de vrijwilligers
van de Zonnebloem, was het zo
tijd om weer huiswaarts te gaan.

Na de koffie met vlaai en slagroom, die gesponsord was door
Coop, werd er volop gezongen,
gelachen en meegeklapt.

HET WAS HEERLIJK
OM IEDEREEN TE
ZIEN GENIETEN

Een kikker opblazen met een
rietje, niet te veel in de avond
met het mansvolk rondlopen en
het verschil in huisvrouwen uit
de stad en op een dorp; er ontstonden vele blikken van herkenning en ze werden prachtig
neergezet door de Pimpernellen.

Bedankt personeel van de Heische Hoeve en vrijwilligers voor
de hulp op deze gezellige middag. En zeker ook aan de Pimpernellen, aan Dennis Hurkmans voor het gebruik mogen
maken van de ruimte en de
ondernemersvereniging Heeswijk-Dinther voor hun sponsoring.

Ook de engel in de hemel vertel-

Zwarte damesjas vermist
HEESWIJK-DINTHER - Na afloop van een mooie middag voor de
Zonnebloemgasten bij de Heisch Hoeve, is er een zwarte herenjas
aan de kapstok blijven hangen en is er een zwarte damesjas verdwenen. Waarschijnlijk heeft iemand de verkeerde jas meegenomen? Er
zitten voor de gast belangrijke persoonlijke spulletjes in de jas. Zou
iedereen thuis eens aan de kapstok willen kijken of er soms een verkeerde jas tussen hangt! Graag terugbezorgen bij de Heische Hoeve.
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Financieel Adviesburo Bernheze wordt
Wijssens Advies en Woonlenen
Financieel Adviesburo Bernheze
opgesplitst in Wijssens Financieel
Advies in Nistelrode en Woonlenen in Heesch.
Persoonlijke aandacht
In de vestiging in Nistelrode draait
het voornamelijk om advies in het
grote aanbod aan verzekeringen,
verzekeraars en bankinstellingen.
Samen met medewerkers Ric en
Derya wordt gekeken naar jouw
specifieke situatie, je wensen en
de mogelijkheden, waarbij altijd
wordt gezocht naar de voor jou
meest gunstige optie. Zo rolt er
een op maat gesneden verzekeringspakket of financieel advies
uit, precies passend bij jouw situatie.

Ric, Derya en Wouter

Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Marcel van der Steen

NISTELRODE - Voor een financieel advies kun je natuurlijk rechtstreeks naar een bank of verzekeraar
stappen. Maar wat als je bij een andere bank of instelling nu eens een veel passender product of pakket
kunt afnemen? Wat als die verzekering of die hypotheek nou eens veel efficiënter of goedkoper kan?
Om die zaken op een rij te zetten heb je een onafhankelijke partij nodig. Iemand die dat haarfijn voor
je uitzoekt, precies passend bij jouw financiële situatie en jouw wensen en behoeften. Dat is waarin
Wijssens Financieel Advies zich heeft gespecialiseerd. Zij zoeken voor jou de allerbeste optie in verzekeringen en hypotheken.
Samenwerking
Wouter van de Wetering startte
in 2010 in Nistelrode zijn Financieel Adviesburo Bernheze. Zijn
persoonlijke benadering en uit-

gebreide expertise leidde al snel
tot een flink groeiend klantenbestand. Om geen kwaliteit te hoeven inleveren werd besloten tot
een samenwerkingsverband met

Wijssens Financieel Advies. Voor
Wijssens betekende dit de derde
vestiging, naast de al bestaande
filialen in Den Bosch en Rosmalen. Per 1 april van dit jaar werd

Bij Woonlenen in Heesch gaat het
vooral om hypotheken. Wouter
heeft alle kennis, kunde en expertise in huis om jou optimaal te
informeren en adviseren over je
nieuwe of bestaande hypotheek.
Ook hier geldt dat er geen verplichtingen bestaan naar banken
of verzekeraars, zodat altijd een
onafhankelijk advies gegeven
wordt; persoonlijk, vakkundig en
vertrouwd.
Welkom
Heb jij verzekeringen of een hypotheek nodig en weet je niet
goed waar te beginnen? Of overweeg je je bestaande verzekeringen of hypotheek eens grondig

onder de loep te laten nemen?
Wij onderzoeken graag of het
wellicht goedkoper of efficiënter
kan. Het zou zomaar kunnen dat
je iedere maand betaalt voor zaken die niet (meer) relevant zijn
of die simpelweg overbodig zijn.
Neem gerust contact met ons op
via het bekende nummer in Nistelrode: 0412-610307, we staan
graag voor je klaar.

www.wijssens.nl
www.woonlenen.nl
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MeMoblokjes

FILMHUIS DE PAS:
THREE BILLBOARDS
OUTSIDE EBBING, MISSOURI
Maandag 17 en dinsdag
18 september.
Aanvang 20.00 uur.
Prijs: € 5,-.
Misdaad/drama.
155 minuten.

200 memoblokken A7 – 7 x 10 cm voor € 65,200 memoblokken A6 - 10 x 14 cm voor € 85,200 memoblokken A5 - 14 x 20 cm voor € 150,-

zoek naar haar dood, maar tot op heden is
er nog geen dader gepakt. Op een van de
billboards noemt Mildred de chief bij naam.

• Inclusief opmaak
• Je ontvangt een proefdruk
• Full colour
ttering

• Maximale levertijd vier
weken, na akkoord

autobele

• Te bestellen tot 12 oktober 2018
Exclusief btw

www.g a afg raf

is ch.n l

Op drie billboards net buiten Ebbing in
Missouri staan plots opvallende teksten.
Deze zijn geplaatst door Mildred om aan te
kaarten dat de moordenaar van haar doch-

MISDAADDRAMA DAT
VERLIES, WOEDE EN
(WAN)HOOP OP EEN
DUISTER KOMISCHE WIJZE
DE REVUE LAAT PASSEREN

NISTELRODE Laar 28 | 5388 HG Nistelrode | Tel. (0412) 61 24 33

ter Angela, die zeven maanden eerder werd
verkracht en vermoord, nog niet is gevonden. Chief Willoughby leidde het onder-

Meer informatie of memoblokjes bestellen?
info@demooibernhezekrant.nl of bel met 0412-795170

Dit leidt tot enorme commotie in het plaatsje. De politie wil het liefst dat de billboards
worden weggehaald, maar Mildred heeft
legaal gezien het recht om deze teksten
erop te zetten. En zij houdt voet bij stuk.
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
is een misdaaddrama dat verlies, woede en
(wan)hoop op een duister komische wijze
de revue laat passeren en heeft diverse prijzen gewonnen.
Op maandag én dinsdag verloten we onder de bezoekers na afloop van de film
1 jaarabonnement ter waarde van € 35,(goed voor negen filmvoorstellingen)
Zie ook Facebook!

Nog meer zien? Zie www.de-pas.nl/agenda/film

13

Woensdag 12 september 2018

CC NESTERLÉ FLOREERT AL VIJF JAAR!

5
NISTELRODE - In onze nieuwe theaterbrochure heb je kunnen lezen dat CC Nesterlé, ‘de huiskamer van
Nisseroi’, haar eerste houten lustrum viert.
In de aanloop naar de operationele start op 1 juli 2013 waren
er zowel aanmoedigingen voor
als twijfels over het toekomstige
succes van het centrum.
Na vijf jaar kan er geconstateerd
worden dat CC Nesterlé in alle
opzichten operationeel goed
draait. En dat zonder enige overheidssubsidie!
Dit succes hebben we te danken
aan:
1. Onze trouwe vaste gebruikers.
Op dit moment zijn dat Bibliotheek Nistelrode, KBO Nistelrode, Fanfare St. Lambertus
Nistelrode,
Theaterschool
T’eXtpierement uit Oss, The
Winning Mood, Toneelvereniging Efkes Anders, Dorpsraad,

Burenhulp Nistelrode en Vrouwen Ontmoeten Vrouwen
Bernheze. Zij houden nagenoeg al hun activiteiten in CC
Nesterlé en zorgen voor vaste
huurinkomsten en drankomzet om het centrum financieel
gezond te laten draaien. Uit
de bijeenkomsten van de gebruikersraad en de jaarlijkse
evaluatiegesprekken blijkt dat
zij over het algemeen zeer tevreden zijn over het reilen en
zeilen in Nesterlé.
2. Onze enthousiaste vrijwilligers. We zijn op 1 juli 2013
begonnen met 25 vrijwilligers
en hebben er nu 50! Hieronder
vallen alle vrijwilligers die dagelijks service verlenen bij activiteiten en evenementen, be-

heerders die leiding geven aan
onze vrijwilligers, procedures
en werkprocessen vastleggen,
evenementen
voorbereiden
en de techniek op orde houden, een vrijwilliger die zich
specifiek bezighoudt met alle
public relations, onze nieuwsbrief en de kaartverkoop voor
ons theater, een vrijwilliger
die de boekhouding bijhoudt,
onze evenementen- en filmcommissies die het theater- en
filmprogramma vaststellen en
natuurlijk de leden van ons bestuur die het beleid en de operationele principes bepalen.
Hun inzet, motivatie en flexibiliteit vormen de basis van
onze klantgerichte dienstverlening.

3. Onze theaterbezoekers. We
zijn in september 2014 gestart
met ons eerste theaterseizoen
en hebben de bezoekersaantallen in de afgelopen jaren
alleen maar zien groeien. Het
is duidelijk dat velen de weg
naar ons theater hebben gevonden. De opbrengst van
kaartverkoop en drankomzet is het fundament waaruit
(toekomstig) onderhoud en
de vervanging van inventaris
kunnen worden betaald.
4. Onze overige incidentele
klanten. En dat zijn er heel
veel! Variërend van de Sinterklaasviering tot concerten
van koren en fanfares en van
bijeenkomsten van overheidsdiensten en commerciële organisaties tot afscheidsdiensten. We hebben gemerkt dat
vooral mond-tot-mond reclame leidt tot nieuwe klanten
uit Bernheze en omgeving. De
theaterzaal heeft een grote

aantrekkingskracht met haar
intieme en warme uitstraling, de uitstekende akoestiek
en multifunctionele indeling
waarbij gebruik van zowel de
telescooptribune als tafels met
stoelen mogelijk is.
Als je tijd en interesse hebt om
deel uit te gaan maken van deze
succesformule in de rol van vrijwilliger in het bestuur, het beheer of de dienstverlening, dan
verzoeken wij je om contact op
te nemen via jan@nesterle.nl.

Heel veel dank aan iedereen die
aan het succes van CC Nesterlé
heeft bijgedragen. We zullen
ons blijven inzetten om jouw
bezoek aan ‘de huiskamer van
Nisseroi’ een aangename belevenis te laten zijn!
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Doe jij waar je goed in bent,
doen wij de rest
Je hebt je zaakjes graag goed voor elkaar. Want jij bent die ondernemer die er vol voor gaat. Bij het
runnen van een onderneming komt nogal wat kijken. Vooral ook aan die zakelijke kant. Dan is het fijn
als je al die bijkomstigheden als financiën, belastingen en salarisadministratie met een gerust hart kunt
overlaten aan specialisten in dit vakgebied. Van Soest & Partners is zo’n specialist. Al ruim veertig jaar
zijn wij die vertrouwde partner die voor jou en je bedrijf graag de zakelijke puntjes op de i zet. Een geruststellende gedachte. Doe jij waar jij goed in bent, doen wij de rest.
WET- EN REGELGEVING
Als ondernemer dien je te voldoen aan veel wetten
en regels. Wij bieden ondersteuning bij het voldoen
aan deze verplichtingen, zoals het samenstellen of
controleren van de jaarrekening en het verstrekken

achter het onze. We zijn er voor onze klant. Samen
met onze partners hebben we alle expertise in huis
die nodig is, ook bij ingewikkelde of gecompliceerde vraagstukken. Als specialist, als sparringpartner
en coach, maar vooral als accountantskantoor met

‘Samen met onze partners hebben we alle expertise in huis die
nodig is, ook bij ingewikkelde of gecompliceerde vraagstukken’
van controleverklaringen, onder andere bij subsidieverantwoordingen. Wij doen ons werk graag
en goed en bieden professionele dienstverlening in
een laagdrempelige en informele sfeer. Dat vinden
wij maar heel gewoon. Als accountantskantoor leveren wij een diversiteit aan diensten, maar je kunt
ons ook alles in handen geven. In een totaalpakket
regelen wij al jouw zaken. Gewoon onder één dak.
Handig en overzichtelijk. Goed geregeld, voor zowel de korte als op de lange termijn. Kun jij rustig
blijven ademhalen, nu én straks.

Chris-Stan van Daal en Frank Hanegraaf

Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Ad Ploegmakers

ONTZORGEN
Ontzorgen, dat is waar wij voor staan. Of het nu
gaat om die complete financiële administratie, het
samenstellen van de jaarstukken of het opstellen
van de fiscale aangifte: wij zorgen dat jij er geen
omkijken naar hebt. Bij ons krijg je dat stukje persoonlijke aandacht dat jij en je bedrijf verdienen.
Want zoals jij achter jouw bedrijf staat, staan wij

FLYERACTIE
A5 FLYER: • Opmaak
• Dubbelzijdig drukken (12.000 stuks)
• Verpreiden met DeMooiBernhezeKrant
(11.800 stuks)
Normaal € 658,50.
Nu voor € 499,- (exclusief btw)
Geldig voor verspreiding in oktober
en november 2018
Let wel, minimale reservering zeven dagen
vooraf aan maandag week van verspreiding.
We verspreiden maximaal vijf flyers per week.

ttering

autobele

www.g a afg raf

is ch.n l

NISTELRODE Laar 28 | 5388 HG Nistelrode | Tel. (0412) 61 24 33

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

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

Heesch - Cereslaan 4
Heeswijk-Dinther - Plein 1969 1a
Geffen - Dorpstraat 43
0412- 459000 - info@soestacc.com
www.soestacc.com
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Van boerenbedrijf tot spiritueel centrum
Zonnewende viering van de herfst verwelkomt godin Bridget
welkom wordt geheten. Het is
een zonnewende viering. Je hebt
een lente en herfstvariant. “Bij
beide zijn dag en nacht wereldwijd gelijk en in evenwicht omdat
licht en donker elkaar begrijpen
en in balans zijn. De evenaar is
het kantelpunt”, probeert Nellie
uit te leggen.

Mensen
leggen een
persoonlijk
item bij het
wiel

Nellie Timmers van Centrum Timmers Hartje Maashorst

Tekst en Foto: Wendy van Lijssel

NISTELRODE – Een boerenbedrijf en zes kinderen, lees: hard werken, weerhield Nellie Timmers uit Nistelrode er uiteindelijk niet van om
ook nog tijd te maken om zichzelf te ontwikkelen. De talloze cursussen die ze volgde maakten dat de krasse 78-jarige van vele spirituele- en
natuurgeneeskundige markten thuis is. Op haar thuisbasis Centrum Timmers Hartje Maashorst ontvangt ze velen, want dienstbaar zijn aan
de Maashorst vindt ze ook erg belangrijk. Zaterdag 22 september wordt er met iedereen die wil, van 10.30 tot 15.30 uur de zonnewende
viering van de herfst gehouden en godin Bridget welkom geheten.
Het moment dat Nellie eind jaren
’80 een voetreflexcursus volgde,
was ook het moment dat er een
omslag plaatsvond in haar leven.
“Het woord intuïtie fascineerde
me. Ik ben me erin gaan verdiepen en op enig moment heb ik
de keuze gemaakt om mijn gevoel te volgen, waarna ook spiritualiteit op mijn pad kwam”, blikt
ze terug.
Nellie volgde ontelbare cursussen. “Na de vierjarige opleiding

We willen graag dienstbaar zijn
en mensen verbinden
voetreflex heb ik ook nog intuitieve ontwikkeling, praktische
natuurgeneeskunde, lichaam en
geest, life science therapeut, medische basiskennis, Plato en nog
veel meer gevolgd en goed afgesloten”, vertelt ze opgewekt. Ze
werkt thuis in Centrum Timmers
Hartje Maashorst. Een term waar

puzzel mee & win!

ze bewust voor koos, want: “Wij
wonen hier hartje Maashorst en
we willen graag dienstbaar zijn
en mensen verbinden”, meldt ze.
In het centrum worden allerlei activiteiten gehouden. Zoals
workshops mandela tekenen en
tarotkaarten leggen, maar ook
is er voor iedereen die wil elke

eerste vrijdag van de maand een
meditatieavond van 20.00 tot
22.30 uur en elke eerste zondag
van de maand is er van 10.00 tot
12.30 uur de drumcirkel. “Dat
is een ceremonie waarbij we het
vuur aansteken, mediteren en
trommelen”, legt Nellie uit.
Er is echter meer. Zoals ook het
draaien van het jaarwiel. Iets wat
op zaterdag 22 september staat
te gebeuren tijdens de herfst
equinox waarbij de godin Bridget

De ceremonie wordt niet alleen
door Nellie geleid. Zij wordt bijgestaan door Henriëtte Toeter en
Mia Meijer. De dames openen
om 10.30 uur, waarbij iedereen
de gelegenheid krijgt om een
persoonlijke boodschap hardop
of in gedachten uit te spreken.
Het is de bedoeling dat mensen
een persoonlijk item meebrengen dat bij het wiel neergelegd
wordt. Na de ‘boodschap’ wordt
het wiel geopend en de energie
van de godin opgeroepen. Voor
wie wil is er een moment om te
‘smudgen’. “Dan reinigen we het
lichaam met rook”, verklaart Nellie. Ook is er nog een stille tocht
naar het labyrint, een helende
meditatie en tot slot een persoonlijke afsluiting.
Aanmelden voor deze ceremonie
kan via Henriëtte, 06-16654708,
via Mia, 06-5604351 of via
Nellie, 0412-611577 of
info@nellietimmers.nl Er is niet
onbeperkt ruimte. Vol is vol!

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 17 september 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. Wat sluit vluchtelingenwerk feestelijk af?

2. Wie was te gast bij de Heische Hoeve?

Bos Bloemen
t.w.v. € 15,-

3. Waar vond het Bernhezer Business Event plaats?

4. Wie experimenteren met bloemenstroken?

5. Wie maken gezondere keuzes voor hun kind?

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

6. Wie gaat hardlopen voor stichting Kika?

Winnaar vorige week:
Ria Ulijn
Het antwoord was:
zakmes
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Flessenactie leden
Dance Team Nistelrode

Open Klotbeek Toernooi

HEESWIJK-DINTHER - Het Open Klotbeek Toernooi van bridgeclub De Klotbeek wordt op zaterdag 29
september gehouden voor leden én niet-leden. De wedstrijd vindt plaats in CC Servaes aan het Raadhuisplein 24. De spelers worden om 13.00 uur verwacht. Rond 13.30 uur start het bridgen en rond de
klok van 17.00 uur worden de prijzen uitgereikt.
Het inschrijfgeld van € 15,- per
paar kun je overmaken op NL
43 RABO 011 162 998 5 en vervolgens stuur je een mail met
de namen, telefoonnummers en
NBB-nummers van de spelers
naar

bcklotbeek@gmail.com. Na aanmelding en betaling ontvang je
een bevestiging per mail.
Voor inlichtingen kun je bellen
met 0413-294456 of je stuurt
een mailtje naar

bcklotbeek@gmail.com.
Toernooivorm: topintegraal.
Meesterpunten: ja.
Prijzentafel: in natura.
Meld je tijdig aan, want vol is vol!
Sluitingsdatum is 22 september.

NISTELRODE - Het nieuwe seizoen is alweer begonnen en
daar hoort natuurlijk ook weer
nieuwe danskleding bij.
Om dit allemaal te kunnen bekostigen wordt er met alle leden
een flessenactie in Nistelrode
gehouden. Deze actie zal plaats-

vinden op vrijdag 14 september
tussen 18.00 en 21.00 uur. Tussen genoemde tijden komen de
leden van Dance Team Nistelrode bij je langs om lege statiegeldflessen op te halen. Zet jij er
ook enkele klaar? Alvast hartelijk
bedankt! Een vrije gift is uiteraard ook mogelijk!

Winnaar ‘Ik ga op vakantie en neem
mee... DeMooiBernhezeKrant’

Didi van der Pas

Kim Hanegraaf van Jumbo Nistelrode overhandigt twee volle tassen met boodschappen aan
Melanie van der Pas.

‘Ik ga op vakantie en neem mee...
DeMooiBernhezeKrant’ was de tekst
van de oproep die enige tijd geleden in
DeMooiBernhezeKrant en op
www.mooibernheze.nl stond. Uit de vele
inzendingen hebben we een winnaar ge-

kozen en dit is Melanie van der Pas geworden. Zij heeft een levensmiddelenpakket ter waarde van € 50,- gewonnen,
aangeboden door Jumbo Nistelrode.
Alle foto’s zijn te zien op
www.mooibernheze.nl/albums.
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Open dag bij Lasertechniek Nederland
BUSINESS 2 BUSINESS
Lasertechniek Nederland opent
vrijdag 28 september officieel
haar nieuwe pand aan de bedrijvenweg 11c in Nistelrode. De
verhuizing naar deze locatie is
noodzakelijk met het oog op de
groei die het bedrijf doormaakt.
Het pand aan de Canadabaan
barstte uit haar voegen en Marc
van Hemert ging op zoek naar
een nieuwe locatie.
Naast de opening, heeft hij ook
het vijfjarig jubileum te vieren
en combineert dit alles met twee
Open dagen; vrijdag voor business2business, zaterdag voor
particulieren.
VRIJDAG 28 SEPTEMBER
Om 14.00 uur gaan de deuren
open en start de open dag voor
geïnteresseerde ondernemers en
om 20.00 uur zullen de deuren
sluiten. Marc van Hemert nodigt

ACTIE

28 september is de open dag voor
ondernemers en zal er ook een mooie
winactie zijn. Hiermee doen de deelnemende
ondernemers een gooi naar de prijs
van: 1000 gelaserde pennen uniek met
bedrijfsnaam.

Demonstratie en verkoop laseren graveerapparatuur

‘Inspiratie opdoen’
alle ondernemers graag uit om de
mogelijkheden die Lasertechniek
Nederland biedt te komen bekijken. Tijdens de open dag kunt u
kennis maken met de gedreven
ondernemer en er zal een overzicht zijn van afgeleverde opdrachten.

OPEN DAG
Vrijdag
28 septem
ber
14.00 tot
20.00 uur

5 jaar
Verhuisd!

Zo kunt u inspiratie opdoen voor
eventuele grote of kleine aantallen van bedrijfsgadgets, kerstcadeau’s of ander graveer- en
snijwerk op maat voor bedrijven.
Referenties: Rituals, ASML,
Mitsubishi, Hertog Jan en VDL
weten hem inmiddels te vinden.

Business
2 business

Bedrijvenweg 11C, 5388 PN Nistelrode
06-22956993 - info@lasertechnieknederland.nl
www.lasertechnieknederland.nl

Boeren experimenteren met bloemenstroken
oogpunt van biodiversteit aantrekkelijk zijn voor boeren”, zegt
de wethouder. Met het bermbeheer creëert de gemeente rustplaatsen voor insecten, met het
aanleggen van de bloemenrand
doen boeren dat ook. Jos van
den Hurk, die eveneens grond
pacht tussen Heesch en Loosbroek, koos uit nieuwsgierigheid
voor het bloemenmengsel. “Het
betekent wel dat ik nu minder
grond overhoud voor het verbouwen van voer voor de dieren. Dat voedsel koop ik van een
collega. Ik doe het om de natuur
te verbeteren.”
Voor agrariër Jos van den Ak-

Voorbereiding bloemenranden

Tekst: Teun Ceelen

NISTELRODE - Het kan de oplettende wandelaar deze zomer niet zijn ontgaan: sommige akkers in Bernheze staan niet enkel vol met metershoge rijen maïs, maar worden omzoomd door bloemrijke randen.
Met dit experiment werkt de gemeente Bernheze aan het duurzaam verpachten van landbouwgrond.
Drie boeren doen inmiddels mee met het initiatief.
Aanvankelijk stuitte Rien Wijdeven, wethouder in de gemeente
Bernheze, op koudwatervrees
onder agrariërs. “Als je de grond
maximaal wilt benutten, dan
kies je niet voor bloemen op
je akker, was de reactie.” “Een
teken van welvaart is het wel”,
vult Antonie van Campen, pachter van grond tussen Heesch en
Loosbroek, aan. “Je doet het om

een positieve sfeer te creëren.
Ik lig met mijn akker aan de rand
van het dorp. Mensen zien de
bloemen tijdens het wandelen
en vinden ze mooi.”
De kleurrijke randen trekken
bijen aan, maar de boeren in
kwestie zijn voor de bestuiving
van hun gewassen niet afhankelijk van deze insecten. “Toch
kunnen de randen vanuit het

Ik doe het
om de
natuur te
verbeteren
Bloemenranden

ker uit Nistelrode was het even
wennen. Hij vroeg zich af hoe
het zaaien in zijn werk zou gaan.
“Onkruid zou nog wel eens roet
in het eten kunnen gooien, maar
door het beproefde bloemenmengsel kreeg het geen kans.”
Vooralsnog zijn de betrokkenen tevreden met het resultaat.
De gemeente zet dan ook in
op verdere verduurzaming van
landbouwgronden en neemt tips
van boeren mee in haar beleid.
Wijdeven: “We willen kijken of
we de overige gemeentelijke
pachtgronden duurzamer kunnen inzetten, bijvoorbeeld voor
voedselproductie.”
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Baby- & Kinderbeurs
Rusheuvel Oss 30 september
OSS - Bij de Rusheuvel in Oss wordt zondag 30 september een grote baby- en kinderbeurs gehouden.
De organisatie van de beurs verwacht wederom een grote drukte bij de Rusheuvel in Oss. De beurs is
inmiddels een begrip voor Oss geworden. Er staan ruim 120 deelnemers. Je kunt er makkelijk parkeren.
Van alles is er te koop wat interessant is voor kinderen tot ongeveer 12 jaar. Onder andere
kinderkleding en babyspullen in

volstaan met gebruikte kleren en
spullen. Dat zie je onder andere
bij de kinderboxen en kinderstoeltjes en auto- en fietsstoel-

Zondag

van 10.30 tot 13.00 uur

Oss

’GROTE’

Schrijf
snel in!

30 september

De deelnemers gaan tevreden naar huis
als zij hun spullen verkocht hebben
allerlei soorten en maten. Bekend
speelgoed zoals Duplo- en Legoblokken, Barbiepoppen en gezelschaps- en computerspelletjes.
De gebruikte spullen of partijgoederen worden te koop aangeboden door particulieren. De organisatie organiseert al meer dan
twaalfeneenhalf jaar in de regio
kinderbeurzen. De beurzen lopen
nog steeds erg goed. Als je alle
kinderspullen nieuw moet kopen
wordt dat vaak veel te duur. Bovendien kun je vaak net zo goed

Rusheuv

el

tjes. Deze artikelen zijn meestal
meteen verkocht op de beurs.
De deelnemers gaan tevreden
naar huis als zij hun spullen verkocht hebben en de nieuwe eigenaars zijn wederom tevreden met
hun aankoop. Daarom is het nog
steeds zo leuk om de beurzen te
organiseren.
De openingstijd van de beurs is
van 10.30 tot 13.00 uur en de
entree is € 2,-. Voor meer informatie kijk op

Sportcentrum

De Rusheuvel
R us he uv e ls t r aat 5 Os s

Informatie en inschrijven:

Volgende beurzen:

zo. 28 oktober
Fitland Mill

zo. 11 november
De Rusheuvel Oss

www.babykinderbeurs.nl

www.babykinderbeurs.nl of volg
ons op Facebook. De volgende
beurs is op zondag 28 oktober in
Fitland XL Mill en op 11 november in de Rusheuvel Oss.

Prentenboekentip van de bibliotheek:

Het onhandige eendje / Britta Teckentrup
‘Boink!’ ‘Pats!’ ‘Boem!’ Elke dag valt het onhandige eendje. Dan valt ze weer in
de modder, dan struikelt ze over een tak of ze tuimelt over een steen. Aan haar
vriendje het kuikentje vraagt ze hoe dat nou toch komt. Ze gaan samen op pad
en Kuikentje merkt op dat Eendje wel grote poten heeft. Als Eendje in het water
valt komen ze erachter waarvoor die grote poten wel handig zijn!
Een lief prentenboekje met leuke kleine details op elke pagina, zoals een klein
spinnetje. De dikke kartonnen bladzijden zijn gemakkelijk om te slaan voor peuters vanaf 2 jaar. In dezelfde uitvoering verschenen ook de ‘De knorrige kat’ en
‘De stinkende beer’.
De auteur is bekend van ‘Sssst! De tijger slaapt’, het prentenboek van het jaar
2018.

Musicalgroep Thézinda
iets voor jou?
HEESCH - Houd je van sprookjes en vind je het leuk om te dansen,
zingen en toneel te spelen? Dan is de musicalgroep van Thézinda
echt iets voor jou! Al vele jaren brengt Thézinda een sprookje ten
tonele in CC De Pas. Met behulp van een verteller wordt er een
sprookje uitgebeeld met muziek, dans, zang én spel. Alle kinderen
die de basisschoolleeftijd hebben (4 tot 12 jaar) mogen meedoen.
Er wordt geoefend op vijf zondagochtenden in januari, februari en maart en op zondagmiddag 24 maart wordt er weer een
prachtige sprookjesvoorstelling
gegeven in CC De Pas. Heb je zin
om mee te doen? Er is nog plaats
dus meld je dan zo snel mogelijk
aan! Wil je graag meer weten of
heb je nog vragen? Neem dan
even contact met Thézinda op
via info@thezinda.nl.

Workshop ‘Hoe maak ik
goede poep’?
Deze workshop is bedoeld voor kinderen,
maar ook hun ouders zijn van harte welkom
HEESCH - Als het goed is heeft iedereen een poepfabriek in zijn
buik. Maar hoe werkt die fabriek? En als die fabriek niet goed werkt,
hoe verbeter je die dan? In deze workshop leer je hoe je goed voor
je buik kunt zorgen en daarmee goede poep kunnen maken. Na een
korte les met een filmpje ga je spelenderwijs op zoek naar vezels in
producten.
Anneloe Rijpkema
Deze workshop wordt gegeven
door Anneloe Rijpkema, kinderdiëtist. Zij begeleidt kinderen en
ouders bij voedinggerelateerde
problemen in haar praktijk Gezonde Eetkamer. Zij heeft de

HOE WERKT DIE
POEPFABRIEK?
workshop ‘Hoe maak je goede poep?’ ontwikkeld. Meer
dan 300 kinderen hebben deze
workshop al gevolgd op scholen
in Tilburg in het kader van de
HapStapPoepFabriek, een project van Jongeren Op Gewicht,
theatergroep EELT en de Gezonde Eetkamer.
Meedoen met deze workshop?
Ben je tussen de 5 en 10 jaar
oud en vind je het leuk om meer

Pip is een ontzettend leuk poesje van nog maar een jaar oud. Ze is
een knuffel eerste klas en kan kopjes geven als de beste.
Ze is een katje zoals je je een jonge kat voorstelt. Energiek,
nieuwsgierig, altijd in voor een knuffel of een spelletje of
om gul kopjes te geven.
Ze staat met haar neus vooraan om te kijken wat er aan de
hand is en wil dolgraag altijd met alles ‘helpen’. Pip houdt
wel van een beetje leven in de brouwerij.
Dit leuke poesje heeft een tijdje in de lappenmand gezeten, maar is gelukkig weer hersteld. Uit onderzoek bleek
dat een van haar nieren maar minimaal werkt; een zogenaamde schrompelnier. Haar andere nier werkt prima en ze
kan hier gewoon oud mee worden en heeft geen nierdieet nodig.
Kom jij haar halen?

Dierenopvangcentrum Hokazo, Lange Goorstraat 6, 5406 XE Uden.

te weten te komen over je eigen poepfabriek? Dan kun een
kaartje kopen via www.nobb.nl/
bernheze. De kosten zijn € 2,50
per persoon. Deze workshop
gaat alleen door bij meer dan
acht aanmeldingen.
Vrijdag 21 september aanvang
15.30 uur in die bibliotheek in
Heesch. De workshop is om
16.45 uur afgelopen.
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Bouwkavel Hoogstraat in
Heesch te koop

PRAKTISCHE INFORMATIE
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

AGENDA
25 september
Inloopavond
ontwerpbestemmingsplan
Bergakkers 3, Vorstenbosch
Gemeenschapshuis De Stuik
Vorstenbosch
18.30 en 21.00 uur
27 september
Raadsvergadering
19.30 uur

Inschrijven kan van 17 tot en met 30 september 2018

Ontwerpbestemmingsplan
Bergakkers 3, Vorstenbosch
Inloopavond 25 september 2018
Op 25 september 2018 organiseren we van 18.30 tot 21.00 uur een
inloopavond in gemeenschapshuis De Stuik in Vorstenbosch over
het ontwerpbestemmingsplan Bergakkers 3, Vorstenbosch.
Het gebied grenst aan woonwijk
Bergakkers en aan de zuidkant
aan de bestaande woningen aan
de Kapelstraat. In het plan kunnen maximaal 56 woningen gebouwd worden. Dit zijn woningen in de koop- en de huursector. Het grootste deel van deze
woningen bouwt Van Wanrooij
bouw en ontwikkeling in Geffen.
De gemeente geeft bouwkavels

uit voor vrijstaande woningen.
Tijdens de inloopavond zijn
medewerkers van de gemeente aanwezig om vragen over
het plan te beantwoorden. Er is
geen centrale presentatie maar
u bent welkom om tussen 18.30
en 21.00 uur langs te komen om
het ontwerpbestemmingsplan in
te zien en vragen te stellen.

Tijdens de inloopavond zijn medewerkers
van de gemeente aanwezig om vragen over
het plan te beantwoorden.

Tijdens het festival barst De
Maashorst van activiteiten vol
natuur, cultuurhistorie, archeologie en food. Bezoek de minifestivals, proef OERlekkere gerechten, test je OERkrachten en
bovenal: ga op avontuur! Beleef
jij De Maashorst in volle bloei?
Bekijk het programma op
www.bezoekdemaashorst.nl/
oerfestival. Meld je aan als deelnemer of bekijk de plattegrond
met de verschillende thema’s.

Kavel informatie
De kavel is geschikt voor de
bouw van een vrijstaande woning. Oppervlakte: 407 m2. Prijs:
€ 330,- per m2, exclusief 21%
BTW en exclusief kosten koper.
Inschrijven
Voor deze bouwkavel kunt u zich
inschrijven van 17 tot en met 30
september 2018. Vul daarvoor het
inschrijfformulier op onze website
in. Op de verkoop zijn de verkoopvoorwaarden van de gemeente en
het ‘toewijzingssysteem voor de
uitgifte van bouwkavels in de gemeente Bernheze’ van toepassing.
Die vindt u op www.bernheze.org.
Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is vastgesteld als Hoogstraat ong. (achter
36) in Heesch. Hierin staat waar
de kavel ligt en wat u mag bouwen. Meer informatie vindt u

op www.ruimtelijkeplannen.nl/
web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1721.
WPHoogstraatong-vg01
Loting
Als meer mensen zich inschrijven
voor de kavel, organiseren we
een loting op 1 oktober 2018 in
Cultureel Centrum de Pas, De
Misse 4 in Heesch om 19.00 uur.
U bent daarbij van harte welkom.
Optie
Als u een optie wilt nemen op
een kavel, betaalt u daarvoor
€ 300,- tijdens het eerste verkoopgesprek. De optie is drie
maanden geldig. Als u de kavel
koopt, brengen we het bedrag
in mindering op de koopprijs. Als
u binnen drie maanden van de
koop afziet, krijgt u een gedeelte
van het bedrag terug. Meer info
staat op www.bernheze.org.

Project ErvenPlus

Startpunt geldzaken

Help de erfvogel

Soms is het lastig om inzicht te krijgen in uw geldzaken. Welke
risico’s loopt u? Hoe kunt u beter rondkomen? En heeft u in de toekomst ook nog genoeg geld?
Geldplan Meierijstad, waar inwoners uit Bernheze ook gebruik
van mogen maken, is een handige manier om tips te krijgen
over geld. Over hoe u bijvoorbeeld minder geld kunt uitgeven
of meer inkomsten kunt krijgen.
Maar ook over hoe u kunt sparen.

OERfestival
14 t/m 19
oktober 2018
Het wordt stOER, spannend,
ruw en echt. Haal de OERmens
in je naar boven op OERfestival
De Maashorst.

In het centrum van Heesch verkoopt de gemeente één bouwkavel.
De kavel is centraal en rustig gelegen, dichtbij de winkels, achter
Pastoor Scheepensstraat 2 t/m 10.

PROFESSIONELE HULP
ErvenPlus, het project van Brabants Landschap waarmee de erfvogel
in Brabant een helpende hand toegestoken krijgt, zorgt voor groenere erven en meer verschillende diersoorten.
De erfvogel heeft het zwaar.
Van oudsher komen veel soorten
vogels voor op het boerenland,
waar ze met name op erven
broeden in hagen en bomen.
Ook omdat erven tegenwoordig
groter zijn en ‘netter’ worden
bijgehouden, neemt de broedgelegenheid en de voedselvoorraad af.
Erfscan
Met het project ErvenPlus probeert Brabants Landschap, samen met Brabantse gemeentes
en Orbis, de erfvogel een handje
te helpen. U kunt daaraan meehelpen door een zogenaamde
‘erfscan’ te laten uitvoeren. Tij-

dens zo’n erfscan kunt u met een
specialist bespreken hoe u uw erf
aantrekkelijker kunt maken voor
vogels. In de afgelopen maanden
zijn al ruim 350 erven bezocht
door heel Noord-Brabant.
Bent u een natuurliefhebber en
woont u buiten de bebouwde
kom in de gemeente Bernheze?
Wilt u de erfvogel helpen met
een aantal gratis maatregelen op
uw erf? Bijvoorbeeld door fruitlaanbomen of hagen te planten
of nestkasten te plaatsen? Dan
kunt u zich inschrijven via erfvogelsbrabant@gmail.com of via
de website van Brabants Landschap: www.brabantslandschap.nl

Geldzaken in balans
Ga naar www.meierijstad.nl/
geldplan en kies daar het geldplan dat het beste past bij uw
situatie.
- Het geldplan Kom uit de geldzorgen! voor huishoudens die
elke maand geld tekort komen
- Het geldplan Beter rondkomen voor huishoudens die de
ene maand geld overhouden,
maar de volgende maand
geld tekort komen
- Het geldplan Sparen, aflossen
of beleggen? begeleidt huishoudens die elke maand geld
overhouden om buffers op te
bouwen voor de korte en langere termijn
- Het geldplan Rondkomen met
kinderen begeleidt ouders en

hulpverleners met regelingen
die voor huishoudens met
kinderen van toepassing zijn
- Het geldplan Studie (klein)
kind is er voor ouders en
grootouders die geld apart
kunnen zetten voor de studie
van hun (klein)kind, om hoge
studieschulden te helpen
voorkomen
Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig, neem dan
contact op met het Werkatelier
Toegang van Meierijstad. Vul
daarvoor het Aanmeldformulier
Schuldhulpverlening Meierijstad
in op www.meierijstad.nl,
of stuur een e mail naar
schuldhulp@meierijstad.nl.
Een professionele hulpverlener
kijkt naar de oorzaak van uw financiële problemen en bespreekt
oplossingen met u.
Startpunt Geldzaken is een initiatief van o.a. Nibud, Vereniging
Eigen Huis. De gemeente Meierijstad is partner.
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Sjors Sportief & Sjors Creatief breken alle records
Ruim 1200 inschrijvingen binnen één week
De populariteit van Sjors is
groot. Voor het 6e jaar op rij
werd het inschrijfrecord gebroken. Inschrijven is nog het hele
schooljaar door mogelijk
Populair
Dansen, freerunning, hockey,

judo, lasergamen, scouting, turnen, tennis en boksen hadden
binnen enkele minuten enorm
veel inschrijvingen. Aan de creatieve kant waren boltaartjes versieren, muziek maken, mozaïeken, tekenen en schilderen heel
populair. Hou de website www.

sjorssportief.nl goed in de gaten,
want verenigingen bieden door
grote belangstelling nieuwe cursussen aan. Activiteiten die al vol
zitten, hebben vaak een wachtlijst.
Verder zijn er nog voldoende
plaatsen voor veel activiteiten

zoals schaatsen, honkbal en
korfbal. Inschrijven kan nog het
hele schooljaar.
Alle kinderen uit groep 1 t/m 8
van de basisscholen uit Bernheze
hebben het Sjorsboekje ontvangen. Het is ook op de website
www.sjorssportief.nl te vinden.

Prijswinnaars fotowedstrijd bekend
Binnenkort komt de nieuwe gemeentegids uit. Met foto’s die enthousiaste amateurfotografen hebben ingezonden voor onze jaarlijkse fotowedstrijd. Een selectie van de foto’s
vindt u in de gids terug. Ook dit jaar ontvingen we mooie foto’s uit de gemeente. Hartelijk dank daarvoor.

1e prijs:
Marion van de Ven

2e prijs:
Ine Langenhuizen

3e prijs:
Ad Ploegmakers

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.

Commissie Bezwaarschriften Bernheze
Op woensdag 19 september
2018 komt de Commissie Bezwaarschriften Bernheze bij elkaar in het gemeentehuis, De
Misse 6 in Heesch. De commissie
behandelt dan de volgende bezwaarschriften:
19.00 uur:
Behandeling van het bezwaarschrift dat namens betrokkene
is ingediend. Het bezwaarschrift
richt zich tegen het besluit van
het college van burgemeester
en wethouders van 9 april 2018

waarbij het verzoek tot correctie
van zijn geboortedatum en geboorteplaats in de basisregistratie
personen is afgewezen.
19.45 uur:
Behandeling van het bezwaarschrift dat namens betrokkene
is ingediend tegen het besluit
van het college van burgemeester en wethouders van 10 april
2018. Het gaat om het besluit
tot toekenning van een schadevergoeding in de zin van artikel
6.1 Wet ruimtelijke ordening aan
een derde.
20.30 uur
- Behandeling van het bezwaar-

schrift dat namens betrokkene
is ingediend tegen het besluit
van het college van burgemeester en wethouders van
29 mei 2018. Het gaat om
het besluit tot intrekking van
een omgevingsvergunning uit
2004, voor de bouw van een
schuur op een perceel aan de
Zoggelsestraat 74 in Heesch.
- Behandeling van het bezwaarschrift dat namens betrokkene
is ingediend tegen het besluit
van de gemeenteraad van 5 juli
2018 waarbij geweigerd wordt
het bestemmingsplan ‘Zoggelsestraat 74’ in Heesch vast te
stellen.

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens
De volgende persoon woont niet
meer op het adres waar hij volgens de Wet basisregistratie personen (Wbrp) staat ingeschreven.
Dit blijkt uit het adresonderzoek
van de afdeling Burgerzaken.
Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Bernheze heeft daarom besloten
om zijn persoonsgegevens niet
meer bij te houden en hem uit te
schrijven uit Nederland. Hierop
volgt een inschrijving in het RNI

(Registratie Niet Ingezetenen)
met onbekende verblijfplaats.
- L.M.G.W. van Oorschot,
geboren 12-02-1978
Besluitdatum: 03-08-2018
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing
Met vragen over bovenstaand
besluit kunt u contact opnemen
met de afdeling Burgerzaken van
de gemeente Bernheze, telefoon
14 0412 of
gemeente@bernheze.org.

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens
Uit onderzoek is gebleken dat
de volgende persoon niet meer
woont op het adres in de gemeente Bernheze waar hij volgens de Wet basisregistratie personen (BRP) 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 zijn persoonsgegevens ambtshalve te beëindigen. Dit kan voor hem grote
persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben. Het formele besluit tot uitschrijving wordt gepu-

bliceerd op de gemeentepagina’s
in deze krant en op www.officielebekendmakingen.nl.
- G.M.M.T. Sanders,
geboren 17-11-1974
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, telefoon14 0412 of
gemeente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Verleende standplaatsvergunningen
- Het college van burgemeester
en wethouders heeft op 6 september 2018 besloten een incidentele standplaatsvergunning
te verlenen aan C. Kortsmit,
Tubantenweg 13, 5349 BE Oss
voor het verkopen van oliebollen op De Misse in Heesch
van 1 tot en met 31 december
2018.
- Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4
september 2018 besloten een
incidentele standplaatsvergunning te verlenen aan VOF Bok
Verkuijlen, Kerkstraat 32, 5473
GN Heeswijk-Dinther voor het
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verkopen van oliebollen op
Plein 1969 in Heeswijk-Dinther
van 10 december 2018 t/m 6
januari 2019 (exclusief 1e en
2e kerstdag) en 2 t/m 5 maart
2019.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Motorsport Organisatie Nederland voor het organiseren van
motorcrosswedstrijden op 13
en 14 oktober 2018 van 10.00
tot 18.00 uur op circuit Stanserhorn aan Heibloemsedijk,
5473 TC Heeswijk-Dinther. De
beschikkingen zijn verzonden
op 10 september 2018.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- Buurtvereniging
Korenstraat
voor het organiseren van een
buurtfeest op 29 september
2018 van 16.00 tot 24.00 uur
op een deel van Korenstraat,
5388 CR Nistelrode. Een deel
van Korenstraat (tussen afslag Urnenveld en Het Erp) is
afgesloten voor alle verkeer
behalve voor voetgangers. De
toestemming is verzonden op 5
september 2018.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening
Ontwerpbestemmingsplan Mgr.
Van den Hurklaan ong. (tegenover nr. 10) Heesch
Het college van burgemeester en
wethouders maakt op grond van
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Mgr. Van den
Hurklaan ong. (tegenover nr.
10) Heesch’, te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl met
IDN-code
NL.IMRO.1721.BPBergakkers3-ow01.
Inhoud: Het plangebied ligt aan
de noordkant van Heesch. Het
plan maakt de bouw van maximaal vier (senioren)woningen
mogelijk.
Hogere grenswaarden geluid:
Voor het oprichten van de woningen overweegt het college
van burgemeester en wethouders
ontheffing te verlenen voor het
overschrijden van de voorkeursgrenswaarde (artikel 83 van de
Wet geluidhinder). Het ontwerpbesluit voor deze ontheffing ligt
eveneens gedurende genoemde
termijn ter inzage. Een zienswijze
hierop kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Bernheze, Postbus
19, 5384 ZG Heesch.
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing
Vaststelling wijzigingsplan
Lindenlaan 11 Heesch
Burgemeester en wethouders
hebben het wijzigingsplan ‘Lindenlaan 11 Heesch’ ongewijzigd
vastgesteld (artikel 3.9a Wet
ruimtelijke ordening). Het plan is
te raadplegen op
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www.ruimtelijkeplannen.nl met
de code NL.IMRO.1721.WPLindenlaan11-vg01.
Inhoud: Het plan betreft het
splitsen van de boerderij in drie
wooneenheden aan Lindenlaan
11 in Heesch.
Inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het
wijzigingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn
in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b, 7b zijn van
toepassing.

Wet milieubeheer
Besluit maatwerkvoorschriften
- Burgemeester en wethouders
hebben besloten om met betrekking tot de inrichting op het
adres Loo 31-33, 5388 SB Nistelrode maatwerkvoorschriften
op te stellen voor het uitvoeren
van een bodemonderzoek.
- RECTIFICATIE: onderstaande
was een onterechte publicatie:
Burgemeester en wethouders
hebben besloten om met betrekking tot de inrichting Manege L’Avenir op het adres
Heuvel 18, 5476 KG Vorstenbosch maatwerkvoorschriften
op te stellen.
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Nistelrode
- De Leibeek 6
Verlengen carport
Datum ontvangst: 02-09-2018
- Donzel 89
Handelen met gevolgen
beschermde monumenten
(onderhoud)
Datum ontvangst: 06-09-2018
- Klein Kantje 6
Oprichten bijgebouw
Datum ontvangst: 05-09-2018
Heeswijk-Dinther
- Het Geerke 16
Kappen zomereik (aanleg inrit)
Ontvangstdatum: 05-09-2018
- Droevendaal 4
Bouwen opslagruimte en
oefenmuur
Datum ontvangst: 03-09-2018
- Hoofdstraat 62
Bouwen garage
Datum ontvangst: 03-09-2018
Heesch
- ’t Dorp 46
Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening (kamerverhuur)
Datum ontvangst: 05-09-2018
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Pastoor Lathouwersstraat 7
Verbouwen woning
Verzenddatum: 03-09-2018
- Casteelplaets ong.(kavel 6428
en 6430)

Oprichten woning
Verzenddatum: 04-09-2018
Nistelrode
- Klein Kantje 6
Oprichten bijgebouw
Verzenddatum: 06-09-2018
- De Leibeek 6
Verlengen carport
Verzenddatum: 04-09-2018
Vinkel
- Bleekeseweg 7
Bouwen overkapping
voor voeropslag
Verzenddatum: 06-09-2018
Heesch
- Hooge Wijststraat 7
Bouwen overkappingen onderzoekscirkels
Verzenddatum: 06-09-2018
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.
Heeswijk-Dinther
- Kasteel 6
Kappen zomereik (risico:
erfgoed en veiligheid)
Verzenddatum: 05-09-2018
- Hommelsedijk nabij 6b
Kappen linde (aanleg inrit)
Verzenddatum: 06-09-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Tijdelijke vergunning
Heeswijk-Dinther
- Plan Rodenburg kavel KA06
(Kleijne Hove)
Tijdelijk plaatsen en bewonen
woonunit
Verzenddatum: 07-09-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing

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

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
indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Neem
voor het indienen van een mondelinge
zienswijze contact op met de betreffende afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na verzenddatum van dit besluit
bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van 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 be-

stuursrecht van de rechtbank, Postbus
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het
beroep heeft geen schorsende werking.
Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit 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 voorzieningenrechter van de
rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan:
de datum, de naam en het adres van
degene die reageert, een omschrijving
van het onderwerp, de reden waarom u
bezwaar/zienswijze/bedenking indient
en uw handtekening.

WWW.BERNHEZE.ORG
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OOGcontact

MOOIBERNHEZERTJES

wie

GEVONDEN

is deze Bernhezenaar?

20 soorten kipproducten
en snacks in ons assortiment.
Elke woensdag geopend van
14.00 -18.30 uur.
Ook verkrijgbaar buiten
openingstijden. 06-12033685/
0413-229677.
Jan van de Boomstraat 9,
Heeswijk-Dinther.

AANGEBODEN

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

5x 1/5 staatsloten

SLEUTELBOS
Loosbroek op de hoek bij de
Kampweg en Loosbroekseweg.
06-53520261.
SLEUTELSBOS INCLUSIEF
AUTOSLEUTEL
Zaterdagnacht in Nistelrode.
Zwarte Molenweg. Meer
informatie: 0412-611665.

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
vorige week:
Frank van Roosmalen
Erwin van Kessel uit
kan de staatsloten
Heeswijk-Dinther
ophalen bij
Kantoorboekhandel
Paperpoint
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.

NIEUWE DESSOTAPIJTTEGELS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
VARKENSOESTER
500 GRAM VOOR € 4,50
Slagerij Bert van Dinther
Heistraat 8 Oss
www.slagerijvandinther.nl
BOEK ‘DE ZON ACHTERNA,
15 JAAR LA COLLINE’
is verkrijgbaar bij ’t Mediahuys,
Laar 28 Nistelrode. Geopend:
maandag t/m donderdag
9.00 tot 17.00 uur en
vrijdag 9.00 tot 13.00 uur.
Een verzameling verhalen,
anekdotes, foto’s, recepten
en vertellingen van 17 jaar
Frankrijk. Het boek kost € 15,-.
DIVERSE SOORTEN
HAARD- EN KACHELHOUT
Thuisbezorgen mogelijk.
Haardhouthandel en
Bomenrooibedrijf Doedee.
073-5032789/073-5034492.
KIPSALON BERNHEZE
De allerlekkerste kip.
We hebben meer dan

FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413-292911/ 06-25416954.
Mario & Christa Bok.
PEDICURE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
PROBLEMEN MET UW HOND?
Verlatingsangst, probleem in
huis, et cetera?
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a
Heeswijk-Dinther.
UW LEVENSVERHAAL/
GEBEURTENIS/REIS OP
PAPIER?
Levensverhalen, verhalen over
ingrijpende zaken en afsluiten
periode, evt. met foto’s:
Martha Daams:
marthadaams@gmail.com.
Ook (web)teksten bedrijven.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak, kan ook
aan huis 0413-293260.
WATERPUT/BRON
Bent u voor uw tuin op zoek
naar een waterput/bron ?
Wilt u graag uw tuin sproeien/
bewateren met grondwater?
Neem dan contact op met
06-51849174.

Wij maken voor u alle soorten
waterputten.

GEVRAAGD
OUDE/KAPOTTE
COMPUTERS EN LAPTOPS
Bel Wim van Nistelrooij uit
Heesch, 06-12464848.
Hij probeert deze nog te maken
en er samen met ONS welzijn
een goede plek voor te vinden.
OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode, of
Bunderstraat 1 in Heesch en
steun hiermee het goede doel
Stichting Opkikker.
Wij zijn op zoek naar een
HUISHOUDELIJKE HULP
bij een lichamelijk gehandicapte
vrouw in Heesch.
Het betreft in totaal 16 uur,
verdeeld over vier ochtenden
per week. Acht uur verdeeld
over twee ochtenden per week,
behoort ook tot mogelijkheden.
Inlichtingen: 06-50438057.
LANDBOUWMACHINES
o.a. ploegen, tractors,
spitmachine, frees, schudder,
hark, maaier, mesttank, kieper,
weidebloter, weisleep,
vee-/paardentrailer, enz.
Tel. 06-19076959.

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

NosTos
radio

het gevoel
van toen!

www.radionostos.nl

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

AAP - NOOT - MIES
Permanente
Permanente
Make-upMake-up
Bruids- & Gelegenheidsmake-up
Bruids- & Gelegenheidsmake-up
Medische
Pigmentatie
Altijd een
verzorgde
Medische
Pigmentatie
Workshops Workshops

uitstraling en sprekende
ogen met prachtige
natuurlijke permanente
make-up!

Heesterseweg 3a, 5386 KT Geffen
Heesterseweg
3a, 5386 KT Geffen
Telefoon 06-21644798
| info@bbyr.nl
Telefoon 06-21644798 | info@bbyr.nl

www.bbyr.nl
www.bbyr.nl

Tekst?

Zie oplossing pagina 38
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Bert Elberse nieuwe
voorzitter Voedselbank
voor Oss en Omgeving

Piet Coolegem en Bert Elberse

OSS/BERNHEZE - Bert Elberse is de nieuwe voorzitter van de Voedselbank voor Oss en Omgeving. Per 7 september volgt hij Piet Coolegem op. Deze heeft bijna viereneenhalf jaar leiding gegeven aan
de Osse Voedselbank. In deze periode is de stichting die voedselpakketten verstrekt een professionele organisatie geworden. “Tijd
voor een nieuwe voorzitter”, zegt Coolegem, die nog tot 1 oktober
blijft om zijn opvolger in te werken.
De Voedselbank voor Oss en
Omgeving verstrekt op dit moment zo’n 180 voedselpakketten
per week. Daarmee worden ruim
500 mensen geholpen. Van dit
aantal zijn er circa 200 personen
onder de 18 jaar.
De Voedselbank wordt ondersteund door de gemeenten Oss
en Bernheze en tal van bedrijven

in de regio. De voedselpakketten worden gevuld met voedsel
dat gratis wordt verstrekt aan de
Voedselbank. Elke week zetten
zich ruim vijftig vrijwilligers in bij
de Voedselbank. De voedselpakketten zijn een tijdelijke noodhulp aan mensen die in financiële nood zitten. Ook voorkomt
de Voedselbank een deel van
voedselverspilling in Nederland.

Alle wandelaars opgelet!
BERNHEZE - Erger jij je ook
aan al dat zwerfafval op en
naast de wegen en paden in
onze gemeente? Zaterdag 15
september wordt wederom de
jaarlijkse internationale World
Cleanup Day gehouden! Dit initiatief zet mensen over heel de
wereld aan mee te helpen in de
strijd tegen zwerfafval. Jij kunt
dus ook meedoen! Hoe? Kijk
op www.energieweverij.nl voor
de handleiding en daag jouw
vrienden ook uit.

Betaalbaar wonen
Edwin Daandels, raadslid CDA
De economische crisis is verleden tijd, de economie draait op dit
moment op volle toeren. Nog niet zo heel lang geleden was het precies omgedraaid. Tijdens deze crisis zijn de voorwaarden voor een
hypotheek strenger geworden; banken gaven minder ruimte voor
een lening. Kopers op de huizenmarkt hadden minder te besteden,
met het gevolg dat de verkoopwaarde van woningen flink daalde.
Inmiddels is deze markt ook wedergekeerd en zijn de huizenprijzen weer op het niveau van
voor de crisis. Dit is niet alleen
goed nieuws; voor zogenaamde
starters op de huizenmarkt is het
moeilijk om betaalbare woningen te kopen omdat de verkoopprijzen enorm gestegen zijn. Het
bouwen van huizen is veel duurder geworden. Starters financieel
helpen is slechts een tijdelijke
maatregel want verkoopprijzen
passen zich aan bij een groter
aanbod van kopers.

Maar wat kunnen we dan wel
doen om jongeren in onze dorpen een kans te geven om een
woning te kopen?
Misschien kleiner bouwen, kleine woonerven ontwikkelen met
huisjes van 30 tot 50 m2: de zogenoemde ‘tiny houses’, ‘ micro
houses’ of ‘small houses’. Kleine, slim ontworpen huisjes voor
een of twee personen zonder
uitbreidingsmogelijkheden, om
zo doorstroming op de woningmarkt te behouden.

CDA Bernheze is hier groot
voorstander van en wil graag dat
de gemeente hier plannen voor
ontwikkelt.
cda.nl/bernheze

Goede zorg voor wie zorg nodig heeft
Peter Sleegers, SP Maatschappelijke zaken
Bernheze is en blijft een zorgzame gemeente die maatwerk biedt aan iedere
inwoner met een hulpvraag. Wat als inwoners een zorgbehoefte niet zelf
kunnen oplossen? Dan kunnen zij bij de professionele zorgverleners terecht
voor hulp. Het is van groot belang om ‘ontschot’ (als één geheel) te werken
in Wmo, Participatie en Jeugd. De thema’s wonen, inkomen, participatie en
zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Ontschot naar één zorgloket
De SP Bernheze gelooft in een
duidelijke toegang voor ondersteuning en zorg. Om dit te
bereiken is overleg met alle betrokken (zorg)partijen gewenst.
Samen met inwoners, de maatschappelijke organisaties en professionals naar een laagdrempelige toegang tot ondersteuning.
Op één centraal punt komen
zorgvragen in het sociaal domein
binnen. Vandaaruit wordt de

gewenste zorg opgestart. Korte
lijntjes, weinig bureaucratie en
weinig managementkosten. Geld
dat bestemd is voor zorg, wordt
gebruikt voor echte zorg aan de
cliënten. Dat is wat de SP Bernheze wil. In het bestuursakkoord
2018-2022 is het duidelijk opgenomen.
Zorggelden blijven geoormerkt
voor de zorg. Toegang tot zorg
wordt verbeterd en er mogen
geen mensen zijn die de gewens-

te zorg niet krijgen. De SP wil niet
dat, om bijvoorbeeld financiële
redenen, mensen geen zorg nemen; het zogenaamde zorgmijden. Dat mag niet gebeuren. Een
ander belangrijk aandachtspunt
is de samenwerking op gebied
van jeugd en gezin. Een opgave
voor het sociaal team en de huisartsen. Het is noodzakelijk om
tijdig de passende hulp te bieden
en de wachtlijsten die er zijn snel
te verkorten.

Jij kunt ook meedoen! Hoe?
Kijk op www.energieweverij.nl voor de handleiding
en daag jouw vrienden ook uit

Video Design Lunenburg

maakt werk van jouw recht
FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT
Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

www.rhadvocaat.nl

Uw kostbare ‘oude’
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk

06-22066338

Voorkomen is beter dan genezen
Laar 63a - 5388 HC Nistelrode - 0412-20 60 14
info@gratisarbospreekuur.nl - www.gratisarbospreekuur.nl

INFORMATIE VOOR DE KERNEN
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Aan de slag met woningbouw
Jesse Jansen, gemeenteraadslid Progressief Bernheze.
In de verkiezingscampagne, en ook de afgelopen maanden, hebben wij het
probleem vaak aangekaart. Op dit moment zijn er groepen mensen die zich
gedwongen voelen uit onze dorpen te vertrekken. Deze mensen vertrekken
niet uit onze dorpen omdat ze graag ergens anders willen gaan wonen, maar
omdat ze de huizen in onze dorpen simpelweg niet kunnen betalen. Dat moet
afgelopen zijn! Het is van het grootste belang dat we betaalbare woningen
gaan bouwen.
Dat besef is inmiddels ook bij anderen ingedaald. In juni liet de
wethouder, mede op ons verzoek,
weten een bijeenkomst te gaan
organiseren om samen te kijken
hoe we meer betaalbare woningen kunnen gaan realiseren. Afgelopen week was het zo ver. In
het gemeentehuis kwamen makelaar, bank, aannemer, college
en raad bij elkaar om samen na te
denken over betaalbare woningbouw in onze gemeente.

Dat blijkt niet altijd makkelijk:
er zijn veel beren op de weg.
Bouwkosten blijven stijgen en de
huizenprijzen vliegen omhoog.
Maar tegelijkertijd stijgen de lonen niet mee.

op en werden veel verschillende ideeën geopperd. Ideeën die
het bouwen goedkoper maken,
ideeën die de doorstroming verbeteren en ideeën die het kopen
gemakkelijker maken.

Dus waar huizen steeds duurder
worden, hebben mensen niet
meer te besteden aan een huis.
Dat dwingt tot anders denken.
Denken over hoe het wel kan.
Gelukkig deed de raad dat vol-

Het college kan de komende
maanden aan de slag met deze
ideeën. Progressief Bernheze zal
ervoor waken dat de schop binnenkort ook echt de grond in
gaat!

Betaalbare huizen voor iedereen
Rob van der Geld, commissielid ruimtelijke zaken D66.
Eind 2018 actualiseert de gemeente Bernheze de Woonvisie. Vooruitlopend hierop was er op maandagavond 3 september een workshop voor
(burger)raadsleden in het gemeentehuis. Tijdens deze workshop zijn wij
door een projectontwikkelaar, makelaar, hypotheekverstrekker en medewerkers van de gemeente bijgepraat over de ontwikkelingen op de woningmarkt in Bernheze.
Uit de presentaties bleek dat ook
de woningmarkt in Bernheze
sterk is aangetrokken. Huizenprijzen stijgen en ook worden
woningen sneller verkocht. Tegelijkertijd worden nieuwbouwhuizen duurder door de verplichting
om gasloos te bouwen en de stijgende bouwkosten. Dit verkleint
de kansen op de woningmarkt
voor starters en maakt het voor
eenverdieners bijna onmogelijk
om een woning te kopen in onze
gemeente.

Tijdens de workshop bleek dat
de gemeente nauwelijks invloed
heeft op de bouwkosten voor
nieuwbouwwoningen. Ik twijfel dan ook of we krampachtig
moeten blijven vasthouden aan
het idee dat er in Bernheze wel
betaalbare starterswoningen gebouwd kunnen worden.
Is het bijvoorbeeld niet verstandiger om te investeren in stimuleringsregelingen die in het
verleden succesvol zijn geweest

en ervoor zorgen dat starters en
eenverdieners in de huidige woningmarkt een woning kunnen
kopen?
Een idee dat wat mij betreft zeker
terugkomt bij de actualisatie van
de woonvisie!
Vanuit D66 Bernheze blijven wij
ons inzetten voor betaalbare woningen in Bernheze. Heeft u een
goed idee? Dan kunt u dit mailen
naar
robvandergeld-D66@outlook.com

Rikmiddagen in het Willibrordcentrum

HEESWIJK-DINTHER - Zin om een potje te rikken? Je bent van harte welkom in het Willibrordcentrum.
Samen met Vrouwen Samen Actief (VSA) organiseren de vrijwilligers van het Willibrordcentrum iedere
derde woensdagmiddag een kaartmiddag, rikken. Er zijn zelfs hele mooie prijzen te winnen!
Voor wie?
Iedereen die zin heeft, mag komen. Er is geen lidmaatschap
vereist en het is ook geen verplichting om alle kaartmiddagen
mee te doen.
Kom wanneer je zin hebt!

Welkom!
De rikmiddagen zijn mooie ontmoetingsmomenten voor iedereen die er graag even uit is. Bovendien maak je kans op mooie
prijzen. De middag begint om
13.30 uur en eindigt om 16.30
uur. Inschrijfgeld is € 2,50. Bij

binnenkomst krijg je gratis een
kopje koffie of thee.
De eerstvolgende kaartmiddag is 19 september en daarna
wordt er nog op 17 oktober, 21
november en 19 december gekaart. Graag tot ziens!
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Leefbaarheid in
Loosbroek
Jack van der Dussen,
fractievoorzitter VVD-Bernheze.
In alle kernen van Bernheze wordt druk
gebouwd om invulling te geven aan de
Woonvisie 2016-2021. Op 3 september
was er in het gemeentehuis een werkbijeenkomst met als thema woningbouw. De
bijeenkomst was bedoeld om met college
en politieke partijen te discussiëren over
meer betaalbare woningen voor met name
starters en één-verdieners.
De aanwezige projectontwikkelaar meldde dat de goedkoopste koopwoningen nu ongeveer
€ 215.000,- moeten kosten. Voor
de VVD-Bernheze is het duidelijk dat dit onmogelijk haalbaar is
voor genoemde doelgroepen. Er
werden verschillende suggesties
gedaan om kleiner te bouwen en
zodoende de aankoopprijs te verlagen. Het college zal zich nu beraden en met voorstellen komen.
Waar nog geen uitzicht op is,
is wanneer de circa 35 woningen, die in de woonvisie voor
Loosbroek vóór 2021 voorzien
zijn, gebouwd gaan worden. De
Kerncommissie Loosbroek heeft
daarom op 22 juni een brandbrief naar het college en de gemeenteraad gestuurd. Hierin
werd duidelijk aangegeven dat er
ondanks eerdere gesprekken nog

steeds geen concrete afspraken
op tafel liggen.
De Kerncommissie maakt zich
hierover terecht grote zorgen,
omdat dit de leefbaarheid in
Loosbroek sterk kan aantasten.
Het college heeft hierop gereageerd op een zeer ‘onvriendelijke’ toon.
De VVD-Bernheze vraagt zich af
wat het motto ‘SAMEN DOEN’
boven het coalitieakkoord dan
inhoudt. In plaats van een ‘welles-nietes’ antwoord had het
college ook wel een andere toon
kunnen aanslaan.
Op 12 september zullen wij het
college hierop aanspreken in de
commissie ruimtelijke zaken.
Reageren kan via
www.vvdbernheze.nl

Valse start voor
aanpak Hoofdstraat
Marko Konings,
fractievoorzitter Politieke Partij Blanco.
De doorgaande route door Heeswijk-Dinther is al jaren een doorn in het
oog van Politieke Partij Blanco. Maar zeker
ook van veel inwoners, en dan vooral van
de mensen die in de Hoofdstraat wonen of
daar op de fiets of te voet doorheen moeten. Wanneer deze weg aangepakt gaat
worden is helaas nog steeds niet duidelijk.
Net voor de zomervakantie is er
een avond georganiseerd waarin
met inwoners werd gesproken
over de plannen voor aanpak
van de zogenaamde ‘traverse’.

straat voelen zich miskend, noch
de gemeente, noch Actief Burgerschap heeft de moeite genomen om met deze mensen in
gesprek te gaan. Welk deel van

Veel tijd werd er ingeruimd voor
het tonen van plaatjes over de
mogelijkheden van het Dintherse stuk van het traject, waar veel
ruimte is voor het verkeer en de
problemen niet zo nijpend zijn.
Voor het Heeswijkse stuk, de
Hoofdstraat, was er echter geen
enkel plaatje voorhanden. En dat
terwijl daar de grootse behoefte
is aan directe aanpak.

DE WEG SMAL EN ER
GAAT VEEL VERKEER
DOORHEEN

De weg is daar smal en er gaat
veel verkeer doorheen, de klinkers liggen schots en scheef en
de putdeksels en stoepranden
zijn verzakt.
De aanwonenden van de Hoofd-

de totale route wanneer aangepakt wordt, is niet bekend. Wat
wel duidelijk werd, is dat de totale realisatie wéér met een jaar
is doorgeschoven, streefdatum is
nu 2022.
Politieke Partij Blanco zal zich
ervoor inzetten dat het gedeelte
van de Hoofdstraat, samen met
het gebied voor de Raadhuisplaza, als eerste aangepakt wordt.
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Open dag: vijf jaar en nieuwe locatie
Particuliere markt
bestelt online via
www.emveha.nu
Lasertechniek Nederland organiseert zaterdag 29 september
een open dag op haar nieuwe
locatie, aan de bedrijvenweg
11c in Nistelrode. De voormalige

GEPERSONALISEERDE
INTERIEURAANKLEDING
locatie aan de Canadabaan barstte uit haar voegen en Marc van
Hemert ging op zoek naar een
nieuwe locatie. Naast de open
dag, 12.00-17.00 uur, viert hij
ook het vijfjarig jubileum en combineert dit alles met twee Open
dagen; vrijdag voor business-

ACTIE

29 september is de open dag voor
particulieren en naar aanleiding van het
jubileum en de open dag is er ook een
mooie winactie. Hiermee doen de
deelnemers een gooi naar de prijs:
een prachtige smartTV.
2business, zaterdag voor particulieren.
ZATERDAG 29 SEPTEMBER
De officiële opening is vrijdag
met een open dag voor het
bedrijfsleven. Zaterdag is de open
dag voor alle belangstellenden.
Marc nodigt je graag uit om de
mogelijkheden die Lasertechniek
Nederland biedt te komen bekijken. Tijdens de open dag kun je
kennis maken met de gedreven

ondernemer en er zal een overzicht zijn van afgeleverde opdrachten.
Zo kun je inspiratie opdoen voor

Demonstratie en verkoop laseren graveerapparatuur

een huisgevelbordje, mooie
sfeerproducten voor je interieur,
maar ook sleutelhangers, gadgets voor je bruiloft et cetera.

OPEN DAG
zaterdag
29 septem
ber
12.00 tot
17.00 uur

5 jaar
Verhuisd!
particuliere
markt

Bedrijvenweg 11C, 5388 PN Nistelrode
06-22956993 - info@lasertechnieknederland.nl
www.lasertechnieknederland.nl

Geld keeztoernooi overhandigd aan goed doel

Op naar minder leegstand
in centrumgebied Heesch
HEESCH - Vele centrumgebieden hebben te kampen met leegstand. Ook in Heesch zijn er nog diverse
panden die door ondernemers zoals winkeliers, horeca en dienstverleners betrokken kunnen worden. Binnenkort gaat Kruidvat verhuizen naar de andere kant van ’t Dorp en zullen de brede nieuwe winkelpanden
aldaar opgevuld zijn. Voor het huidige pand wordt hopelijk snel een nieuwe bestemming gevonden.
Het
centrummanagement
Heesch, dat tot doel heeft het
centrumgebied aantrekkelijk te
maken voor bezoekers, heeft
onlangs wel weer een nieuwe
ondernemer in het voormalige
pand van De Oude Schuur mogen begroeten. Royal Kledingreparatie van Zaher Heidari heeft
het leuke pand aan ’t Dorp 21
betrokken. De ervaren kleermaker, oorspronkelijk uit Afganistan, hanteert al jaren zijn parool: Kijk eens naar uw kleding
in uw kast. De specialist zorgt
dat u het weer past.

De overhandiging van het geld voor de Wensambulance Brabant

23 SEPTEMBER
WEER IETS LEUKS
IN HET CENTRUM

NISTELRODE - Het inschrijfgeld van het keeztoernooi is overhandigd aan het goede doel. Afgelopen maandag kwam Cees Huijben,
pr-sponsorcommissie en chauffeur van de Wensambulance, naar
Nistelrode om de cheque op te halen. Dorien Romme van de organisatie en Everista Ikanubun van Zaal ‘t Tramstation overhandigden
de cheque van maar liefst € 500,- aan Cees.
Cees en de stichting zijn hier heel
erg blij mee en kunnen met dit
bedrag ruim twee wensritten
gaan realiseren. Wensritten die
uitgevoerd worden voor mensen
die niet zo lang meer te leven
hebben en die nog graag ergens
naar toe willen en daarvoor aangepast vervoer en begeleiding
nodig hebben. WensAmbulance
Brabant kan met het geld uit ac-

ties en donaties honderden wensen per jaar laten uitkomen.
Van het volgende toernooi, dat
plaatsvindt op 28 september,
gaat de opbrengst naar CliniClowns. Natuurlijk wordt er gehoopt op een mooie opkomst.
Via keezetoernooi@gmail.com
kun je je opgeven voor het toernooi.

Nieuwe ondernemer in centrum Heesch

“Met het afronden van de centrumreconstructie in ’t Dorp, die
binnenkort opgeleverd wordt,
staan de ondernemers klaar om
hun klanten goed te kunnen
ontvangen”, stelt de centrummanager van Heesch. “Op zondag 23 september zullen we in
het centrumgebied en met name
in ’t Dorp iets leuks gaan organiseren onder het motto: Wij heten onze klanten weer welkom
in ons vernieuwde centrum.”
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BOP
JOP

FRANK VAN UDEN EN MANDY EN JEROEN VERHOEVEN

FOTO: MARCEL VAN DER STEEN

BERNHEZE - The Duke in Nistelrode was afgelopen zaterdag de gastheer
van het Bernhezer Business Event 2018. Het thema dit jaar was ‘Bijzonder’
en dit was het ook! Anders dan eerdere jaren werd er dit keer om 16.00 uur
begonnen en eindigde de avond om 23.00 uur met knallend vuurwerk.
De bijna 300 gasten werden verrast bij aankomst bij The
Duke. Ze werden ontvangen door butlers, en er was
muziek en zang op een balkon boven de ingang en de
bloemenmeisjes zorgden voor een mooi welkom. Bij binnenkomst kreeg men een glas champagne van de champagnemeisjes van Trined en via de Wall of Fame ging
men naar de ruimte waar het allemaal ging plaatsvinden.
Men kon kiezen voor een plekje binnen of buiten.
Tegen 17.00 uur heette Dennis Weening, de presentator van de avond, iedereen welkom. Met heerlijk eten en
lekkere muziek werd er langzaam maar zeker toegewerkt
naar het hoogtepunt van de avond; de uitreiking van de
Jonge Ondernemers Prijs en de Bernhezer Ondernemers
Prijs. De genomineerden werden voorgesteld, er werd per
bedrijf een filmpje afgespeeld met tussendoor telkens een
filmpje met een drone. Uiteindelijk kwam de drone bij

The Duke aanvliegen en in de koker aan de drone zat een
brief met daarop de winnaars. De Bernhezer Ondernemersprijs (BOP) ging naar Frank van Uden van GBI Varpo uit Heeswijk-Dinther en de Jonge Ondernemersprijs
(JOP) naar Mandy en Jeroen Verhoeven van Life is Good,
ook uit Heeswijk-Dinther.
De prijzen werden uitgereikt door loco-burgemeester Peter van Boekel. Dit jaar kreeg de winnaar van de Bernhezer
Ondernemersprijs ook nog een bijzonder extra privilege,
namelijk een cheque van € 2.000,-, aangeboden door
Rabobank Oss Bernheze voor een goed doel dat de winnaar zelf mag kiezen. Zodra dit goede doel bekend is zal
dit in DeMooiBernhezeKrant gepubliceerd worden.
Na de onthulling van de winnaars kregen de aanwezigen
‘hoog’ bezoek; namelijk twee giraffen! Om 21.45 uur
kwam niemand minder dan Edsilia Rombley alle aanwezi-

gen trakteren op een wervelend optreden en tegen 23.00
uur bedankte de organisatie iedereen voor zijn of haar
aanwezigheid en verzocht allen naar buiten te gaan om
te genieten van een mooie vuurwerkshow.
De organisatie bedankt eventpartner Rabobank Oss
Bernheze, de Gemeente Bernheze, Trined en alle sponsoren en betrokkenen van het Bernhezer Business Event.
De regie van 2018 was in handen van een aantal enthousiaste ondernemers uit de gemeente Bernheze. Hun doelstelling, ondernemers met elkaar te verbinden en elkaar
te inspireren, is zeker geslaagd. De organisatoren zijn
trots dat zij deze editie van het Bernhezer Business Event
mochten en konden realiseren. Ze hebben genoten van
de voorbereidingen die bijna een jaar in beslag namen.
MEER FOTO’S: WWW.MOOIBERNHEZE.NL
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BIJZONDER BERNHEZER

DE GENOMINEERDEN VOOR DE BERNHEZER ONDERNEMERSPRIJS:
V.L.N.R.: FRANK VAN UDEN, KARIN VAN DE GRAAF-MANDERS EN
HEDWIG VAN DEN HEUVEL

DE GENOMINEERDEN VOOR DE JONGE ONDERNEMERSPRIJS:
V.L.N.R.: ANNE EN WILLEM-MATHIJS VAN DER AA, JEROEN EN MANDY VERHOEVEN EN
KOEN DE LORIJN

heerlijk
diner

sfeervol
& Stijlvol

men kon binnen en
buiten genieten
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BUSINESS EVENT 2018

DE ORGANISATIE: V.L.N.R.: WILSON, HETTY, HEIDI, TON, ROBBIE, REMON, JOZETTE
EN WILLIAM

DE NIEUWE WALL OF FAME MET DE EERDERE WINNAARS

bloemenmeisjes
bij binnenkomst

swingen met
edsilia rombley

daan speelde
relaxte muziek
in de lounge

giraffen op
het terras

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

OP NAAR BBE 2019

ELEKTROTOTAALMARKT
VALOR
GEBR. DIJKHOFF BV
WETERING CULTUUR BV
HEERKENS GROENTE EN FRUIT
HURKMANS AUTOBEDRIJVEN
G. HERMES MACHINALE TIMMERWERKEN
MAASCOATING
OOVB ADVISEURS & ACCOUNTANTS
JUMBO WIEGMANS HEESCH
BERNHEZE MEDIA
STRIJBOSCH
VAN MUNSTER RECYCLERS

VAN TILBURG MODE & SPORT
TOTECH
MEDI SPA ANNELIES
GREENMAX
BEVERS INSTALLATIETECHNIEK
DE HEIJDERHOEVE
DELISSEN TRANSPORT
BOUWBEDRIJF GEBR. VAN HERPEN
EFESO
INTENSE FEEL GOOD - LOOK AMAZING
ALPACAFARM VORSTENBOSCH
VIKING ENTERTAINMENT
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Skpo-novum bestaat 20 jaar

BERNHEZE - Het is alweer twintig jaar geleden dat de katholieke scholen uit Heeswijk,
Dinther, Loosbroek, Vorstenbosch en Nistelrode zijn samengegaan onder de naam
Novum. De toenmalige schoolbesturen gingen samenwerken om voor alle kinderen
binnen deze kernen goed onderwijs mogelijk te maken.

Samenwerking om voor alle kinderen uit Heeswijk, Dinther, Loosbroek,
Nistelrode en Vorstenbosch goed onderwijs mogelijk te maken
Dit feestje is maandag met alle,
ongeveer, 1.300 kinderen in
de Kersouwe gevierd. Met veel
auto’s zijn alle kinderen bij de
Kersouwe aangekomen en de
bovenbouw van het Mozaïek
en ‘t Palet kwamen zelfs met de
fiets. Mede dankzij de hulp van
ouders en kinderen van groep 8
van Op Weg verliep de aankomst
soepel. Onder het toeziend oog
van de nieuwe directeur-bestuurder Jack Daalmans namen
de kinderen met ouders en leerkrachten plaats om te genieten
van een optreden van de Hippe
Gasten. En een feestje, dat werd

het! De Hippe Gasten rockten
erop los en namen de kinderen
mee in hun enthousiaste songs
en dansjes. Kinderen speelden
luchtgitaar, moesten springen en
zongen uit volle borst mee! De
Hippe Gasten namen nog een
filmpje met iedereen op om hun
theatertour te promoten en verlieten toen onder luid applaus en
gejuich het podium. Moe maar
voldaan verliet iedereen het theater om terug te keren naar de
eigen school. Dit optreden bewees eens te meer dat je met alle
kinderen samen een groot feest
kunt vieren!

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

SchadeherStel

Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service
• Ford Focus Station navi, PDC, afn. trekhaak,
119.000 km, 2012

• Renault Megane 1.6 16V Station, Clima
Cruise-Control, Pano, trekhaak 2007

• Hyundai IX20 1.4i Navi, Camera,
PDC, Clima enz. 2013

• VW Golf 1.6 TDI PDC V + A ,navi, clima,
stoelverw. 129.000 km 2011

en
w binn
nieu
• Mercedes Sprinter 313, CDI, L2H2,
airco,
2011

• VW Golf 2.0, GTD, 184 PK, aut. station,
Bi-Xenon, navi, panoramadak, clima, 18 inch,
6.900 km, 2015

• Mini Clubman Cooper S, 174 PK, Leder, Xenon
nieuw binnen
verlichting, 2009
• Nissan Qashqai 1.6 DCI, 130 PK,
pano, leder, 360 camera, aut. 2015
• Opel Vivaro 2.0 CDTI L2H1 125.000 km airco
3-pers. 2011

• VW Polo 1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen +
spiegels, 239.000 km, 2006
• VW Tiguan 2.0 TDI 177 PK 4-Motion Aut. Navi,
Bi-Xenon , Camera , Stoelverw. 99.000 km 2013
• VW Touran 1.4 TSI navi, camera trekhaak,
stoelverwarming 2011

www.autobedrijflangens.nl

De koop sluiten bij verkoop
auto particulier

Verenigingen uit Heesch gaan
loten Grote Clubactie verkopen
HEESCH - Vanaf 15 september gaan er weer 225.000 enthousiaste clubleden op pad om loten van de
Grote Clubactie te verkopen. Leden van verenigingen uit Heesch doen mee aan de jaarlijkse actie om
hun clubkas een financiële injectie te geven. Verenigingen in Nederland rekenen elk jaar op de opbrengsten van de Grote Clubactie om de clubkas te spekken. Clubs hebben deze middelen vaak hard nodig
voor de aanschaffing van nieuwe materialen of de organisatie van een jeugdactiviteit. Maar liefst 80%
van de opbrengst van de loten gaat direct naar de verenigingen.
De Grote Clubactie beleeft dit
jaar alweer de 46e editie. Directeur Frank Molkenboer: “Verenigingen hebben de inkomsten uit
de Grote Clubactie hard nodig.
Ze kunnen het goed gebruiken
voor nieuwe doeltjes, tenues of
een likje verf voor het clubgebouw.
Het geld krijgt een goede en
doelgerichte bestemming. Van
elk verkocht lot à € 3,- gaat €
2,40 direct naar de vereniging.

Ook dit jaar kunnen vrienden,
familie en inwoners van Heesch,
de deelnemende clubs ondersteunen. Ze maken dan ook nog
eens kans op één van de 32.000
prijzen uit de Grote Clubactie loterij!”
Deelnemen kan nog steeds!
Verenigingen kunnen nog steeds
deelnemen aan de actie. Ga
hiervoor naar clubactie.nl of bel
013-4552825.

Dit jaar doen in Heesch de volgende clubs mee:
- Harmonie O.D.I.O.
- Heesche Badminton Vereniging
- MHC Heesch
- HVCH.

Toer Mee 2018
HEESWIJK-DINTHER - Vorige
week zondag werd de 42e editie
van de Toer Mee georganiseerd
door Koninklijke Fanfare St.
Willibrord uit Heeswijk.
Ruim 350 deelnemers genoten
van een zonnige fietstocht, een
unieke route richting Sint-Michielsgestel, traditionele pannenkoeken, verse koffie en gekoelde
drankjes op het eindterras van
CC Bernrode.
Daar vonden na afloop de bekende prijsuitreikingen plaats
voor de deelnemers die hadden
gezorgd voor sponsors. Ook is
daar de door Van Esch Tweewie-

lers beschikbare hoofdprijs van
de loterij verloot.
De gelukkige en blije winnaar
is Marietje van Gaal uit Heeswijk-Dinther. Als trouwe deelnemer is zij beloond voor de vele
Toer Mee-kilometers die zij en
haar man de afgelopen jaren
hebben gefietst. Vrijdag 7 september ontving zij bij Van Esch
Tweewielers in de Abdijstraat uit
handen van Nancy haar fiets.
Hiermee is deze editie van de
Toer Mee weer positief afgesloten. De Koninklijke Fanfare
Heeswijk bedankt alle deelnemers en sponsoren van de Toer
Mee 2018.

Marietje van Gaal

Speciale dank aan Van Esch
Tweewielers, Sterrin, Houthandel Jacobs, Marskramer, Solupar
en Coop.

Leg de verkoopafspraken vast in een overeenkomst
Als de koper je auto wil hebben en je bent het eens over de prijs,
dan kan de koop worden gesloten. Een mondelinge overeenkomst
is daarbij rechtsgeldig: als je allebei aangeeft dat de deal is gesloten, dan moet je je daaraan houden.
Koopovereenkomst
Een mondelinge afspraak is echter niet altijd voor beide partijen
even duidelijk, en is bovendien vaak lastig te bewijzen. Om misverstanden en onenigheid te voorkomen, is het daarom verstandig
de verkoop vast te leggen in een koopovereenkomst.
Bron: www.anwb.nl
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NIEUWS

‘Zien en gezien worden’

Verlichting controleren

Ook in het najaar is
een onderhoudsbeurt
van groot belang!

Spierings Motorservice
Graafsebaan 29A Heesch
0412 45 23 49
www.motortuning.nl

Waar moet je op letten?
Je autoverlichting zorgt dat jij iets
ziet, maar ook dat je onderweg
gezien wordt. Je kunt eenvoudig
zelf controleren of de verlichting
van je auto goed werkt.
Waarom is controle van je
verlichting zo belangrijk?
Kapotte lamp
Een kapotte koplamp vermindert
niet alleen je eigen zicht, maar
maakt je ook minder zichtbaar
voor je medeweggebruikers.
Zonder werkende richtingaanwijzers kun je je intenties in het
verkeer niet aangeven. En hoewel je het mistachterlicht heel
weinig zult gebruiken, is het wel
zo fijn dat het werkt wanneer je
het nodig hebt.

Reservelamp
Zorg altijd voor een set reservelampen in de auto. In een set
zitten vaak ook lampjes voor bijvoorbeeld de richtingaanwijzers.
Hoewel je feitelijk al in overtreding bent als er iets aan de verlichting stuk is, zal de politie je
niet bekeuren als je het lampje
ter plekke vervangt.
Zelf de verlichting van jouw
auto controleren? Dat kan in
twee eenvoudige stappen:
Stap 1
Zet de verlichting aan.
Stap 2
Laat iemand kijken of alle verlichting werkt. Controleer het
stadslicht, dimlicht, grootlicht,

de richtingaanwijzers, mistlampen, het achteruitrijlicht en het
derde remlicht.
Vergeet ook je kentekenverlichting niet! Ben je op jezelf aangewezen, parkeer de auto dan voor
een groot spiegelend oppervlak.
Een winkelruit bijvoorbeeld.
Koplampen afstellen
Koplampen afstellen is een precies klusje. Ook al zit er in de
meeste moderne auto’s een
speciale knop om de hoogte in
te stellen, toch kun je dergelijk
specialistisch werk beter aan je
garage overlaten.

ZOTTE

ZATERDAG

Bron: www.anwb.nl.

op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Onze service
* Goede kwaliteit
* Diverse maten en soorten
aanhangwagens leverbaar
* Prima inruilmogelijkheden
* Ruime openingstijden
* Ruime keus en
onafhankelijk advies
* Snelle service van
o.a. reparatie
Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther
0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com
www.chrisvanvelzenaanhangwagens.com

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

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
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208 1.2 urban style
Suzuki Jimny 4+4 ................................... 2000
90.000 km, airco
2015
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010

Toyota
Aygo
2008
Seat
Ibiza
1.2airco 20.000 km. ..................
2011

Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994

Seat
87.000
km
2011
VolvoIbiza
XC701.4d5station
automaat
..........................
2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003

www.autobedrijf-timmermans.nl -- www.autotrader.nl
www.autobedrijf-timmermans.nl
www.autotrack.nl- -www.trekhaken.nl
www.trekhaken.nl
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BERNHEZE BOUWT
‘VERDUURZAMING VAN JE WONING, HOE PAK JE DAT AAN?’

Een warm huis
met minder gas
John van Krieken, energieambassadeur van Bernheze
‘Fabeltjes aan de bar’,
noemt Antoon van de Hurk
ze; de misverstanden die
bestaan over de warmtepomp. Het lid van de
werkgroep ‘CV<gas (centrale verwarming met minder
gas)’ zet ze graag recht:
“Vaak worden situaties
waarin de keuze voor een
warmtepomp peperduur
uitpakt tot algemene regel
verheven. Onterecht, want
of een warmtepomp geschikt is als verwarming
verschilt per woning.”
Dit maakt duidelijk voor welke
uitdaging de werkgroep stond.
De club introduceert de warmtepomp als reële optie om
woningen gasloos te verwarmen op basis van elektriciteit.
De werkgroep wil de vervanger
van de gasgestookte cv-ketel in
een positief daglicht plaatsen,
aangezien de landelijke overheid van plan is om in 2030 de
gaskraan dicht te draaien om
de aardbevingen in Groningen
te stoppen. Maar ook omdat het
gas opraakt en de opwarming
van de aarde moet worden tegengegaan door CO2-uitstoot te
verminderen. De warmtepomp
is een geschikte oplossing,

hoewel in sommige gevallen
infraroodpanelen een redelijk
alternatief vormen.
De werkgroep maakt deel uit
van de EnergieWeverij
(www.energieweverij.nl), waarmee BECO en de gemeente
Bernheze de inwoners van Bernheze de kans geven om in diverse werkgroepen hun steentje bij
te dragen. De werkgroep ‘CV<gas’ heeft beschikbare informatie bij elkaar gebracht tot een
stappenplan. Daarmee kunnen
ook anderen nagaan of ze hun
centrale verwarming kunnen
vervangen door een warmtepomp. Wie dat van plan is, kan
aan de hand van een schema
erachter komen of de woning
geschikt is voor het plaatsen van
een warmtepomp. Vervolgens
is er een rekentool gemaakt.
Daarmee kun je zien hoe je met
verschillende maatregelen energie kunt besparen, hoe groot de
warmtepomp moet zijn, wat de
investeringen kosten en wat de
terugverdientijd ervan is. “Met
een paar algemene gegevens
van je eigen huis, heb je snel
zicht op laaghangend fruit. Je
ziet in één oogopslag welke isolatiemaatregelen het meest lonen”, vertelt Piet Derikx, voorzit-

John van Krieken
ter van de werkgroep. Zo neemt
de club belangrijke obstakels
weg die voorafgaan aan de aan-

Aanmelden kan via
www.brabantwoontslim.nl/
energieweverij
schaf van een warmtepomp en
het gesprek met een installateur.
De kennis is gebaseerd op eigen
ervaring - vijf leden hebben een
warmtepomp aangeschaft - en
internetresearch.
Een bevalling kun je het project
wel noemen, zo blikken de mannen van de werkgroep terug.
Niet alleen duurde het proces
negen maanden, ook de trots is
vergelijkbaar. Er werd hard gewerkt, met humor als smeerolie.

Foto: Jan Gabriêls
“Het is wel jammer dat er geen
vrouwen in onze groep zaten.
Wij kunnen wel van mening zijn
dat onze buitenmuren kasteelmuren moeten worden met het
oog op isolatie, maar zij denken
daar wellicht anders over en
zien de voordelen van bredere
vensterbanken.”

Energieweverij
Het resultaat wordt woensdag
10 oktober gepresenteerd in CC
De Wis in Loosbroek en is daarna te vinden op de website van

de EnergieWeverij. De EnergieWeverij begint om 17.30 uur met
broodjes en soep en start om
18.00 uur. Noteer het alvast in
je agenda! Aanmelden kan via
www.brabantwoontslim.nl/
energieweverij.
De werkgroep ‘CV<gas’ bestaat uit Antoon van de Hurk,
Clemens Metternich, Frank van
Weerdenburg, Frans Smits, Gerard Marijnissen, Huub van Herpen, John van Krieken, Jos van
der Wielen, Theo van Overbeek,
Piet Derikx en Twan van Bakel.

TE HUUR: nn Kantoorruimte
Opslagruimte
n

Ruimte voor ZZP-ers

De Morgenstond 35 n 5473 HE Heeswijk-Dinther
T. 06 21 66 61 28 n info@pakhuys35.nl

www.pakhuys35.nl

www.humstijl.nl
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Werk dat bij je past

Vrijwilligerspunt Bernheze
20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

Vrijwilliger proeflokaal
Berne Abdijbier
Berne Abdijbier is het enige Nederlandse Norbertijnenbier.
De stichting bestaat volledig uit vrijwilligers die het gehele proces
van brouwen, distributie, verkoop, administratie etc. verzorgen.
Berne Abdijbier is te proeven in het Proeflokaal op het terrein van
de Abdij van Berne. Vanuit het Proeflokaal worden er rondleidingen
gegeven. Gasten kunnen genieten van de diverse bieren maar
ook van koffie, thee en kleine hapjes.
Wilt u bardienst draaien of een rondleiding geven?
Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit om contact op te
nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch,
Ank Meertens: 06-14342803,
vpbernheze@ons-welzijn.nl, www.ons-welzijn.nl

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!
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Buurtvereniging ’t Kantje viert haar 50ste verjaardag

NISTELRODE - Het is alweer 50 jaar geleden dat buurtvereniging ’t Kantje werd opgericht. Reden hiertoe was de inwijding van Toon van Kessel als priester in 1968. Er werd een feestcommissie in het leven
geroepen waarna in september van dat jaar de buurtvereniging werd opgericht. In de afgelopen 50 jaar
heeft de vereniging in tal van carnavalsoptochten meegelopen, zijn er heel wat droppings geweest,
werd er fanatiek jeu de boules gespeeld, zijn er heel wat kilometers gefietst en was de buurtquiz een
terugkerend evenement.

gouden platen op, compleet versierd, en voorzag ieder huishouden van slingers. De versiergroep
zorgde er ook voor dat de straat
er feestelijk uitzag en de feestlocatie op en top versierd was.

herinnering aan de afgelopen 50
jaar. De fotocommissie, bestaande uit één persoon, maakte met
de 1.200 verzamelde foto’s een
te gekke diashow die veel mooie
herinneringen opriep.

Nagenoeg iedereen heeft wel
eens in het bestuur gezeten,
maar een aantal mensen wel vaker dan één keer. Niet vreemd
dat, indien er iemand van het bestuur aftreedt en er een nieuw lid
gekozen moet worden, er eens-

De krantcommissie maakte een
jubileumkrant; iedereen mocht
stukken aanleveren. Van het levensverhaal van Toon van Kessel
tot de geschiedenis van ’t Kantje, het staat allemaal in de krant.
Dit resulteerde in een prachtige

Kortom; men is er met z’n allen
tegenaan gegaan om een onvergetelijk jubileumjaar te vieren.
Met z’n allen, zoals we dat al die
jaren al doen. Elkaar helpen en er
voor elkaar zijn... Ja, het is mooi
wonen op ‘t (Klein) Kantje!

gezind op die nieuwkomer in de
buurt wordt gestemd.
Zaterdag 8 september vierde de
buurtvereniging het 50-jarig bestaan uitbundig. De feestcommissie organiseerde een heerlijk
ontbijt, een luxe kookworkshop

en een fantastische avond. Niemand kwam iets te kort en alles
was tot in de puntjes verzorgd.
De versiergroep maakte schitterende doeken die te bewonderen
zijn op alle hoeken van het Kantje en het Klein Kantje, ze hing er

Liederentafel gaat weer van start bij CC De Pas in Heesch
HEESCH - De liederentafel
in CC De Pas in Heesch gaat
deze maand weer van start. Op
woensdag 19 september is het
weer zover.
Dan kan er opnieuw naar har-

tenlust gedanst en meegezongen worden. Het orkest speelt
en zingt dan weer gezellige nummers die uitnodigen om mee te
doen. De tekst is terug te vinden
in de aanwezige liederenbundels.
Leeftijd en zangkwaliteiten zijn

niet wezenlijk van belang. Iedereen kan meedoen en iedereen
is welkom. Het wordt vast weer
gezellig.
Vooral jongere senioren die
graag een dansje wagen voelen
zich hier doorgaans thuis. Het

Wesley Pittens neemt
leiding in het ONK Enduro E2
OUFFET/VORSTENBOSCH - Wesley en zijn team waren afgelopen zaterdagochtend afgereisd naar
Ouffet. Bij aankomst werd er meteen begonnen met het verkennen van de proeven. De eerste proef was
erg vlak en glad en was zeer verraderlijk. De tweede proef was erg mooi met hoogteverschillen.
Na een week rally rijden, stond
de Yamaha WR450F startklaar.
Wesley: “De overstap van de rallymotor naar de enduromotor is
best lastig omdat je veel minder
gewicht bij je hebt. Ook moest ik
even mijn ritme aanpassen omdat je bij de rally een proef hebt
van 250 kilometer en bij de enduro heb je de proeven die tussen
de vijf en de tien minuten zijn.
Dat is dus veel explosiever.”
De eerste proef verliep moeizaam omdat Wesley het nogal
glad vond. Daarbij kwam ook
nog dat er zo links en rechts
nogal wat ongelukjes gebeurden
waardoor hij niet al teveel risico’s wilde nemen. Qua tijden zat
Wesley er goed bij en probeerde hij om in zijn ritme te komen.
Vanaf de derde ronde begon het
beter te gaan en begon hij op
een tweede plaats aan de laatste
ronde.
“In de eerst proef heb ik op

110% gereden en reed ik tien
seconden dicht waardoor ik op
een kleine voorsprong van 0,6
seconden kwam. De laatste
proef was dus beslissend maar
helaas was ik hier niet snel genoeg en kwam ik een kleine vier
seconden te kort voor de eerste
plaats.”
Met de tweede plaats in de E2

klasse en in de scratch is Wesley
doorgeschoven naar de koppositie in beide klassementen.
Wesley gaat zich nu vijf weken
lang voorbereiden op de maand
oktober waarin vier wedstrijden
om het Open Nederlands Kampioenschap op het programma
staan.

orkest bestaat uit Paul, gitaar en
zang, Henk op de drums en Hent
op accordeon en dit drietal wordt
meestal aangevuld met zangeres
Willemien. De leiding is in handen van Jan en Ad.
De liederentafel vindt elke derde

woensdag van de maand plaats
in zaal de Misse van CC De Pas.
Het orkest speelt van 20.00 tot
23.00 uur maar de zaal is al een
half uurtje eerder open. Makkelijk te onthouden dus. De entree
bedraagt € 2,-.

Quad

Mike sluit de Dutch Quad
Masters af met overwinning
GELDERMALSEN/HEESCH - Mike had op het harde circuit van Geldermalsen meteen een goed ritme in handen en wist in de beginfase
de snelste tijd op de klok te zetten. Tijdens de sessie werd er nog
een kleine aanpassing aan de vering doorgevoerd, waardoor Mike
nog bijna een seconde van zijn tijd af wist te rijden en de pole position wist te veroveren.
Geconcentreerd ging hij in de
eerste manche van start en wist
als leider door de eerste bocht
te komen. Door zijn eigen tempo aan te houden, wist hij een
gaatje te slaan op de concurrentie en wist deze gedurende
de wedstrijd steeds verder uit te
bouwen. Mike bleef geconcentreerd tot in de slotfase en wist
de manche onbedreigd winnend
af te sluiten. Ook in de tweede
manche was het van Grinsven
die zijn CRQF Quad als leider
door de eerste bocht stuurde.
Echter ditmaal wist Koen Jansen
hem enkele ronden te volgen,
maar nadat Mike het tempo zo’n
vier ronden strak had weten te
houden, begon hij weg te lopen
en zette hij ook de tweede manche naar zijn hand.

Met een dubbele manchezege
pakte Mike ook de dagzege in
Geldermalsen. Mike wil zijn ouders en sponsors bedanken voor
alles wat ze voor hem hebben
gedaan en natuurlijk zijn vrienden en fans voor het aanmoedigen langs de baan.

BERNHEZE SPORTIEF

Woensdag 12 september 2018

37

Hardlopen voor stichting KiKa
HEESCH - “Vijf jaar geleden daagde een vriendin me uit om tien kilometer hard te gaan lopen bij de
Run for KiKa in Eindhoven. KiKa werft fondsen voor onderzoek en andere activiteiten op het gebied van
kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van
leven. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting over kinderkanker.
Hiervoor had ik nog nooit eerder
hardgelopen, maar ik hou van
iets nieuws, dus natuurlijk ging
ik deze uitdaging met haar aan.
Vanaf dat moment ben ik gaan
trainen en liep ik al vrij snel het
hardloopvirus op.

Nu, vijf jaar en vele hardloopevenementen later, ga ik opnieuw
voor stichting KiKa rennen. Deze
keer wordt het een iets langere
afstand.

doe ik door sponsorgeld op te
halen voor stichting KiKa. Zelf
ga ik mijn eigen gezonde benen
inzetten door de hele marathon
te lopen in New York voor deze
stichting.
Al vele familieleden, vrienden,
kennissen en bedrijven hebben
mij geholpen door een donatie
achter te laten op mijn KiKa site.

Op 4 november ga ik namelijk de
hele marathon (42.2 kilometer)
in New York lopen. Een afstand
die ik nog nooit eerder heb gelopen, maar waar ik de afgelopen
maanden wel flink voor heb getraind. Zoals Pipi Langkous zegt:
Ik heb het nog nooit gedaan, dus
ik denk dat ik het wel kan.”

Ook sponsorlopen op
basisschool
De Kiem
en op
basisschool
De Toermalijn

Ook mag ik op 26 september
een sponsorloop organiseren op
basisschool de Kiem en op 12
oktober op basisschool de Toermalijn in Heesch. Hiermee hoop
ik ook nog een mooi bedrag op
te kunnen halen voor KiKa.

Even een korte introductie.
“Ik ben Roxanne Remmits,
woon in Heesch, ben bijna afgestudeerd aan de Pabo en sta
over een niet al te lange tijd
hopelijk voor de klas. Omdat ik
een grote kinderliefhebber ben
en vind dat elk kind recht heeft
op een fijne jeugd en een onbezorgd leven zou moeten hebben,
wil ik mijn steentje bijdragen. Dit

Mocht jij ook een steentje willen
bijdragen of wil je meer informatie dan kun je terecht op mijn run
for KiKa site
www.runforkikamarathon.nl/
roxanne-remmits.
Alvast bedankt!”

voetbal

Onnodig verlies Prinses Irene Vrouwen 1
NISTELRODE - Afgelopen zondag speelden vrouwen 1 de belangrijke wedstrijd voor de beker tegen
Nooit Gedacht vrouwen 1. Hoewel beide partijen aan elkaar gewaagd waren ging Nooit Gedacht er met
de punten vandoor. Einduitslag 0-1.
De eerste helft kenmerkte zich
door gelijkwaardigheid van beide teams. Er waren kansen voor
beide maar er was nog sprake
van op elkaar inspelen. De Strijbosch vrouwen waren volop
bezig met het opzetten van de
opbouw van achteruit, wat bij
de supporters wel eens tot wat

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

voetbal

Prima
overwinning Prinses Irene

. . . wat bij de
supporters wel eens
tot wat opwinding
leidde
opwinding leidde! Maar alles
wat je moet leren gebeurt met
horten en stoten, dus ook dit.
Er wordt dan ook vanuit gegaan
dat
dit aandachtspunt
volgende
voetbal
hockey
tennis
week weer beter gaat.
De wedstrijd werd in de tweede helft, in de 69e minuut, door
Nooit Gedacht opengebroken.
Een
beugelen communicatiefoutje
boksen
badmintonwerd

hard afgestraft door de 17-jarige Dus deze week de focus op de
spits.
laatste poulewedstrijd voor de
Daarna was het eigenlijk alleen beker tegen Nuenen. Deze wedPrinses Irene wat de klok sloeg. strijd is komende zondag om
Nooit Gedacht
gingvolleybal
wat achter14.30 uur bij RKSV Nuenen.
basketbal
turnen
handbal
uit leunen en Prinses Irene ging
op zoek naar de gelijkmaker. He- Opstelling: Demi, Nika, Britt,
laas voor Femke (1 op 1) en wat Lindy (75ste Fleur), Hilde, Veerkansen voor Jaimy, Sharron en le, Jaimy, Elien (aanvoerder),
Elien kwam het maar niet tot de Sharron, Anoek, Nicole (65ste
gelijkmaker.
Femke).
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

korfbal

Uitslagen Altior
korfbal

hardlopen

jeu de boule

HEESWIJK-DINTHER - Hieronder
de uitslagen van Altior van afgelopen weekend.
biljarten 3-BMC
duivensport
Altior
2: 10-3 judo
KVS’17 2-Altior 4: 11-5
Altior R1-Flash R1: 3-3
Altior A1-Be Quick A1: 9-9

paardrijden

wielrennen

darten

golf

Celeritas A1-Altior A2: 8-4
Altior D1-De Korfrakkers D1:
Nijnsel/Flamingo’s A2-Altior A3:
11-3
10-2
Be Quick D1-Altior D2: 8-1
Altior B1-De Korfrakkers B1: 4-6
Flamingo’s E1-Altior E1: 7-5
vissen
skien
snowboarden
kano Flash E1-Altior E2: 0-14
Altior B2-Be
Quick B2:
10-2
Altior C1-De Korfrakkers C1: 3-4 Altior E3-DAW Schaijk E3: 3-6
Altior C2-Spes C1: 1-3
Altior W1-SCMH W1: 6-6
KVS’17 C1-Altior C3: 1-7
KV Rooi W1-Altior W2: 7-3.

NISTELRODE - Prinses Irene won zijn tweede wedstrijd in het bekertoernooi tegen 2e klasser RKVVO uit Veldhoven overtuigend met
4-1. Volgende week kan Prinses Irene zich plaatsen voor de tweede
ronde van het bekertoernooi in de derby tegen Heeswijk.
In de eerste helft ging het nog
redelijk gelijk op waarbij RKVVO
sterker begon maar allengs pakte Prinses Irene het initiatief over.
De toeschouwers zagen twee
voetballende ploegen, waarbij
Prinses Irene de ploeg was die
het eerst scoorde na zo’n half
uur gespeeld te hebben. Jesse
van Gerwen verzorgde de voorzet, Van Rooij legde de bal met
het hoofd terug op Tim van der
Heijden die raak schoot. De thee
lonkte al toen een droge knal de
1-1 betekende.
In de tweede helft was Prinses

Irene oppermachtig. Het baltempo ging omhoog en dat was
RKVVO te machtig. Ze maakten
ook nogal wat fouten in de opbouw wat vaak tot gevaarlijke
situaties leidde. Een als voorzet
bedoelde bal van Van Rooij in
de 66e minuut betekende de
2-1. Daarna kwam de ploeg uit
Veldhoven er niet meer aan te
pas. Van Rooij scoorde opnieuw
uit een pass van aanvoerder
Gijs van Erp en invaller Douwe
Herckenrath verzorgde bij de
hattrick van Van Rooij de assist.
Koen Bollen raakte nog de lat en
ook de paal werd nog getest.
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paardensport

hardlopen

Alexander Vincentius uit Heesch geplaatst
voor WK Jonge Springpaarden

Geslaagde eerste editie
VV Heeswijk Loop

HEESCH - Alexander Vincentius
uit Heesch heeft zich geplaatst
voor het WK Jonge Springpaarden in Lanaken met de 7-jarige
Glasgow O via de KWPN Kampioenschappen.

HEESWIJK-DINTHER - Met een
graad of 17, droog, bewolkt en
weinig wind was het goed loopweer voor de 133 deelnemers
die hun weg hadden gevonden
naar het sportpark aan de Droevendaal.

Alexander is 24 jaar en runt zijn
eigen springstal in Heesch. Hij
heeft als junior met het Nederlands team onder andere het EK
junioren gereden. Nu heeft hij
zich via het KWPN, een toonaangevend Nederlands stamboek, twee weken geleden in
Ermelo geplaatst voor het WK
Jonge Springpaarden in Lanaken. Dit is een WK speciaal voor
5-, 6- en 7-jarige springpaarden.
Alexander neemt deel met Glas-

gow O, een 7-jarige ruin met
als vader Lord Z. Het paard is in
eigendom van Peter Thoonen
uit Oeffelt en wordt door
Alexander voor hem getraind en

uitgebracht op wedstrijden, met
het WK als voorlopig hoogtepunt. Het WK wordt gehouden
in Lanaken van 13 tot en met 16
september.

voetbal

WHV wint eerste bekerwedstrijd
OSS/LOOSBROEK - WHV speelde afgelopen weekend haar eerste
bekerwedstrijd op bezoek bij mede-vijfdeklasser Ruwaard. Uiteindelijk trokken de Loosbroekenaren aan het langste eind en wonnen
verdiend met 3-4.
De beginfase was voor de bezoekers en na 20 minuten kwam
de verdiende voorsprong. Ramon Kézér kreeg de bal op het
middenveld en stuurde spits
Thijs Lunenburg alleen op doelman Collin van Beers af. Lunenburg bleef koel en schoof de bal
langs de jonge doelman 0-1.
Hierna kwam Ruwaard iets beter
in het spel maar waren de betere kansen voor de geel-zwarten,
onder andere een goede corner
van Teun van Mil werd rakelings
naast gekopt door aanvoerder
Roy van der Wielen.
De tweede helft kwam de thuisploeg al snel op gelijke hoogte.

Arbiter Ulijn zag een overtreding
van Jurien van de Rakt en bestrafte dat met een gele kaart.
Vanaf elf meter maakte Yasin
Erdem de gelijkmaker 1-1. De
ploeg van Martin Kaus ging niet
bij de pakken neerzitten en stelde orde op zaken door binnen
het kwartier op een 1-4 voorsprong te komen. De doelpuntenmakers waren Yorick van de
Rakt, Thijs Lunenburg en Roy
van der Wielen. Wie dacht dat
de wedstrijd hiermee gespeeld
was kwam bedrogen uit.
De absolute spelmaker van
Ruwaard Etiandro Garcia Pimitel kapte maar liefst vijf spelers
uit en passeerde goalie Vince

Somers; 2-4. Ruwaard kreeg
hierdoor energie en kwam via
Karsten van den Elzen uiteindelijk tot 3-4. Ruwaard probeerde
met opportunisme nog de gelijkmaker te forceren, maar zover
liet WHV het niet meer komen
waardoor de punten mee naar
Loosbroek gingen.

Het nieuwe hardloopevenement
in Bernheze, georganiseerd door
Anita, Kristel, Linda, Sabine,
Edward, Joep en Marijn van de
evenementencommissie van VV
Heeswijk en onderdeel uitmakend van het Maasland Run Cup
circuit, startte afgelopen zaterdag rond 17.00 uur met een kleine bezetting van de twee jeugdloopcategorieën. Elke deelnemer
kreeg mede daardoor wel extra
veel aandacht van de speaker
en het publiek. De kinderen ontvingen na de finish een medaille
voor hun prestatie en de top drie
werd nog apart gehuldigd op
een podium bij de kantine.
Inmiddels was eregast en inwoner van Heeswijk-Dinther Kenny
van Weeghel gearriveerd, tweevoudig Paralympisch wheelerkampioen en winnaar van veel
eremetaal op EK’s en WK’s. Hij
werd uitgebreid geïnterviewd
door de speaker en zou later het
startschot geven voor de 5 en 10
km loop.
Om 17.30 uur vertrokken 118
personen voor een of twee rondjes over het 5 km parcours dat
de deelnemers via de Laverdonk
en het kanaal naar de Schoolstraat leidde en uiteindelijk via

Kenny gaf het startschot

het Servaespad weer terug naar
de start- en finishplek aan de
Droevendaal. Bij elke kruising en
splitsing stonden duidelijk zichtbare vrijwilligers die de lopers de
weg wezen en het overige verkeer regelden.
De snelsten finishten na ruim 17
minuten en aan de finish werd
iedereen voorzien van fruit en
drinken. Om 19.00 uur werd bij
de kantine de prijsuitreiking gehouden en sloot een tevreden
organisatie daarmee het evenement af. Met dank aan alle
vrijwilligers op naar een tweede
editie in 2019!
De uitslagen zijn te vinden via
link www.avoss78.nl/
pages/111/Uitslagen-wedstrijden

Toppers van J8E1 MHCH zoeken versterking
HEESCH - MHCH, Mixed Hockey Club Heesch is een superleuke hockeyclub. Jong/oud, fanatiek/minder fanatiek, jongen/meisje; kortom een echte MIX van van alles. Wekelijks zijn er veel meisjes/dames
actief op de kunstgrasvelden van deze club. Hartstikke top natuurlijk!
De jongens/mannen die ook
voor de oh zo belangrijke ‘M’
van MHCH zorgen zijn duidelijk in ondertal. Daarom worden
jullie hierbij voorgesteld aan de
toppers van J8E1 van MHCH.
Deze stoere jongens vormen samen een superleuk, gezellig en
gedreven jongensteam.
Brent: heeft vorig jaar het team
verstrekt en wat een ontwikkeling heeft hij laten zien; een
kanjer
Daan; onze keeper, rots in de
branding, (haast) niet te passeren
Dani; onze kilometervreter, super fanatiek
Finn; techniek waar je stil van
wordt
Joep; de benjamin en doet voor
niemand onder
Luca; de beste mandekker en 8
september ‘Man of the match’

Matthijs; als een pitbull vliegt hij
op de tegenstander af en flatsen
dat hij kan; top
Merlijn; onze koelbloedige verdediger en de rust zelve
Rick; gedreven en hem maak je
niet gek
Coach Mark; chill, positief, gezond fanatiek en een top trainer.
Deze jongens zouden het super
vinden als ze dit jaar versterking
krijgen. Dit team is op zoek naar

jongens van 9 en 10 jaar oud uit
Heesch, Nistelrode, Schaijk en
omgeving. Dus... kom eens lekker mee trainen of kom ons aanmoedigen op een zaterdag.
De training is op dinsdag van
17.00 tot 18.00 uur en vrijdag
van 17.30 tot 18.30 uur.
Je bent van harte welkom.
Mocht je meer info willen over
dit team dan kun je contact opnemen met
tcjongens@mhcheesch.nl.

DE OPLOSSING

BERNHEZE SPORTIEF

Woensdag 12 september 2018

39

Tennisclinic om mensen met elkaar te verbinden
EEN BALLETJE SLAAN, BIJZONDERE GASTEN, SPELLETJES EN GEZELLIGHEID
Terwijl de vereniging haar sponsorgeld ook kan inzetten voor
bijvoorbeeld nieuwe rackets, belijning of al wat verder nodig is
om de club te laten draaien, is
bewust gekozen voor deze tennisclinic die, zo melden Marga en
Jan, ook met een kleine financiële
ondersteuning van de Rabobank,
gerealiseerd wordt. “Dit is een
mooie manier om iedereen met
elkaar in contact te brengen. We

GEEN
LEDENWERVING
MAAR GEZELLIG
VOOR JONG EN OUD

HEESWIJK-DINTHER – Om ook mensen met een (licht) lichamelijke of geestelijke beperking, asielzoekers, statushouders en mensen die het financieel wat zwaarder hebben uit Heeswijk-Dinther en
Loosbroek op ongedwongen wijze met elkaar te verbinden, organiseert Tennisvereniging De Balledonk
op zaterdag 22 september van 14.00 tot 16.30 uur een tennisclinic voor alle leeftijden op het sportpark
aan de Droevendaal. Naast gelegenheid om een balletje te slaan, zijn er bijzondere gasten en spelletjes.
Hoewel de focus ligt op de doelgroep is echt iedereen welkom voor een stukje gezelligheid.

constateerden een drempel voor
met name mensen uit de doelgroep. We hopen hen met deze
tennisclinic over die hobbel heen
te helpen en heten hen hartelijk
welkom”, zeggen Marga en Jan.
Ze benadrukken dat het hele gebeuren niet bedoeld is om leden
te werven, maar er echt op gericht is om jong en oud op een
leuke manier, een gezellige middag te bezorgen.

“We willen onze maatschappelijke verantwoording nemen,
buiten de kaders denken en iedereen de gelegenheid geven om
in een relaxte sfeer kennis te ma-

De opening wordt verricht door
wethouder Rein van Moorselaar waarna een gevarieerd programma begint met voor elk wat
wils. “Onze trainer gaat speluit-

Jan Habraken en Marga Goossen

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

ken met elkaar”, vertellen Marga
Goossens en Jan Habraken.
Beiden zijn aangesloten bij Tennisvereniging De Balledonk en

actief in onder andere de sponsorcommissie die aan het roer
staat van de tennisclinic die de
club speciaal voor genoemde
doelgroep organiseert.

Open Dag Schietsportvereniging Hedilo
Met de officiële ingebruikname van de nieuwe elektronische schietbanen

Patrick

leg geven en er kan een balletje
geslagen worden. Wij zorgen
voor rackets. Verder verzorgen
wheeler Kenny van Weeghel en
paralympisch schutter Joep van
Lankveld een aantal demonstraties. Tot slot kunnen er spelletjes
gespeeld worden. We hebben
onder andere een tafelvoetbalspel, tafeltennis en een aantal
bordspelen. Uiteraard is er een
hapje en een drankje”, wordt
opgesomd.
De tennisclinic is, wat Marga en
Jan betreft, het eerste, maar zeker niet het laatste wat georganiseerd wordt ‘buiten de club om’,
lees: zonder dat het de bedoeling is om de club te promoten.
“Misschien kunnen we volgend
jaar iets op poten zetten met andere verenigingen. Dat zou mooi
zijn”, wordt voorzichtig hardop
gedacht, om resoluut te besluiten
met: “We trappen echter hiermee af en hopen op een gezellige
drukte.”
Ben jij of ken jij iemand uit de
doelgroep? Geef hem/haar of
jezelf op. Deelname is kosteloos.
Voor materialen wordt gezorgd.
Inschrijven kan tot en met zondag 16 september via sponsorcommissie@tvdeballedonk.nl.
Voor inlichtingen:
habraken9@hotmail.com of
marga.goossens@gmail.com.

badminton

Ibon en Merijn winnen
vriendentoernooi

Iedereen heeft een eigen monitor waarop de schoten direct zichtbaar zijn
Ibon en Merijn

HEESWIJK-DINTHER - Bij Schietsportvereniging Hedilo in het Willibrordcentrum in Heeswijk is komende zondag een open dag. Belangstellenden kunnen dan kennis maken met de verschillende facetten van
de (lucht)schietsport.
Onder begeleiding van deskundige instructeurs kun je zelf ondervinden hoe het is om met de
allermodernste luchtgeweren te
schieten. Op deze dag staat ook
een Scatt, een trainingsysteem,
opgesteld. Op dit systeem kun
je niet alleen het resultaat van
het schot zien maar ook hoe
je schiet, zoals de bewegingen
voor het schot maar ook de bewegingen na het schot. Je krijgt
een complete analyse van jouw
schotbeeld.
Ook wordt er door de ‘blinde’

schutter Patrick Schuurmans elk
uur een demonstratie gegeven
hoe hij, zonder iets te zien, hele
goede resultaten behaalt. Na vijf
jaar op rij tweede geworden te
zijn, werd hij 28 juni Nederlands
Kampioen op het NK in Arnhem.
Patrick richt niet met zijn ogen,
maar met zijn oren! Daarom
wordt er ook wel eens gezegd
“hij schiet met zijn oren.” Speciaal voor jou ligt er een geweer
voor visueel gehandicapten klaar
zodat je ook zelf eens kunt ervaren wat het betekent om met je
oren te schieten.

Om 14.00 uur worden de nieuwe elektronische schietbanen
met een welgemikt schot van
de 18-jarige Iris van Oosterhout,
officieel in gebruik genomen.
Vanaf nu geen schietkaarten
meer, maar heeft iedereen een
eigen monitor waarop de schoten direct zichtbaar zijn.
Loop gerust vrijblijvend binnen;
de mensen van Hedilo zullen jou
graag alle informatie geven.
Van 11.00 tot 17.00 uur is iedereen van harte welkom. Graag
tot dan!

HEESCH - Vorige week vrijdag organiseerde de Heesche Badminton Vereniging haar jaarlijkse vriendjes/vriendinnetjestoernooi. Tijdens het vriendjes/vriendinnetjestoernooi neemt ieder jeugdlid een
vriend of vriendin mee waarmee de hele avond een duo gevormd
wordt in de strijd om de dagprijzen. Voor jeugdleden van de Heesche vereniging hét moment om te laten zien hoe leuk de snelste
racketsport ter wereld kan zijn én hoe gezellig hun vereniging is.
Dat gebeurde volop. Zo’n 25
duo’s kwamen op de vrijdagavond, vaste speelavond van de
de badmintonvereniging, naar
sporthal ’t Vijfeiken om deel te
nemen aan het toernooi. Oude
bekenden maar ook nieuwe gezichten waagden zich fanatiek in
de strijd.
Na acht speelrondes kon de
einduitslag worden opgemaakt.

Daarbij kwamen Ibon en Merijn als beste badmintonvrienden
van dit seizoen uit de bus. Aiara
en Laava namen de troostprijs
mee naar huis.
Meer informatie over speelmomenten en activiteiten van de
Heesche Badminton Vereniging
is te vinden op
www.hbv-heesch.nl.
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Evenementen

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

DONDERDAG 13 SEPTEMBER
Studiegroep Nagarjuna Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Themadag: assertiviteit
Interpunctie Veghel
Lezing: Sjaak van Schijndel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Meditatie-avond
Kloosterkapel Vorstenbosch
Workshop Werken met energie
Centrum MAIA Nistelrode
VRIJDAG 14 SEPTEMBER
Herinner je wie jij bent,
Module 2
Centrum MAIA Nistelrode

ABBA Fever
CC De Pas Heesch
Rock ‘n Roll helden K5½
CC Nesterlé Nistelrode
ZONDAG 16 SEPTEMBER
RV De Valianten HDL
kampioenschap 2018
Heibloemsedijk 10B
Heeswijk-Dinther
Alpacafarm open &
Alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Open dag: Schietsportvereniging Hedilo
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
PAGINA 39
By Boo shopping event
Number3 Heeswijk-Dinther

Flessenactie leden
Dance Team Nistelrode
Nistelrode
PAGINA 16

Koffieconcert:
Het Carminis Consort
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

Op weg naar je kracht
Praktijk Gabriellic Voetreflex
Schijndel

Zanggroep Stanza
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Keez-avond
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Dansen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

BLØF in Concert
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

ZATERDAG 15 SEPTEMBER
World Cleunup Day
Bernheze

MAANDAG 17 SEPTEMBER
Poedja-visualisaties-meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Film: Three Billboards
Outside Ebbing, Missouri
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 12

Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek
PAGINA 8
VIPdag
DressUp Instyle Heesch
Open dag KDV Klein Drakenstein en BSO de Draken
Burgemeester Breukelstraat
Heeswijk-Dinther
Open dag Kookstijl
Heescheweg 29 (Strijbosch)
Nistelrode
Dag van de luchtsport
Aeroclub Nistelrode

DINSDAG 18 SEPTEMBER
Boekstartcoach
Consultatiebureau Nistelrode

Herinner je wie jij bent,
module 3
Centrum MAIA Nistelrode
Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Film: Three Billboards
Outside Ebbing, Missouri
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 12
WOENSDAG 19 SEPTEMBER
Chakradance - Reiki-oefenavond
Centrum MAIA Nistelrode
Revalidatie na een
heupprothese
Vijverlaan 3 Uden
PAGINA 4
Op weg naar je kracht
Praktijk Gabriellic Voetreflex
Schijndel
Liederentafel
CC De Pas Heesch
PAGINA 36
Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Rikmiddag
Willibrorduscentrum
Heeswijk-Dinther
PAGINA 25
DONDERDAG 20 SEPTEMBER
Oud papier
Buitengebied/ Zwarte Molen
Nistelrode
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Chocolade workshop:
High Heels
Creatief & Lekker Nistelrode
Workshop Biotensor
Centrum MAIA Nistelrode

Taijiwuxigong - Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Lotgenotenbijeenkomst
prostaatkanker
Bernhoven Uden

VRIJDAG 21 SEPTEMBER
Reiki 1
Centrum MAIA Nistelrode

Inloopspreekuur Fysio Steins
Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Cursus ‘Natuur doet je goed’
voor mantelzorgers
Natuurcentrum Slabroek
Nistelrode

Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Workshop: ‘Hoe maak ik
goede poep?’
Bibliotheek Heesch
PAGINA 18
Shinrin-Yoku wandeling
Start: Schaijksedreef 6 Nistelrode
ZATERDAG 22 SEPTEMBER
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Viering Godinnen
Solstick-Herfstequinox
Centrum Timmers Hartje
Nistelrode
PAGINA 15
Hondenplons
Zwembad ‘t Kuipke Heesch
Chocolade workshop
High Heels
Creatief & Lekker Nistelrode
Lôsbroekwist
Loosbroek
An Irish night
CC De Pas Heesch
Chaja kennismakingsdag
beeldhouwen
Galerie De Buffel Vinkel
PAGINA 6
ZONDAG 23 SEPTEMBER
Alpacafarm open &
Alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Open dag
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Koffieconcert: Uit de wind
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
Zangmiddag Kabelgat
Ramblers
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
Dansen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

