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Kanshebbers Bernhezer Business Event 2019 zijn bekend
BERNHEZE - De kanshebbers voor de Bernhezer ondernemersprijs (BOP) en jonge ondernemersprijs (JOP) 2019 zijn bekend.
Kanshebbers voor de Bernhezer Ondernemersprijs:

Kanshebbers voor de Jonge Ondernemersprijs:

D.I.O. DROGISTERIJ/THE READSHOP SPARKLING

WIJKAMP FARMING SOLUTIONS

TOMCARS BV

BBQ RESTAURANT SMOOK

VAKANTIEPARK ZEVENBERGEN

ALPACAFARM VORSTENBOSCH

ZORGBOERDERIJ VAN DER WIJST

HANEGRAAF KEUKENS

RAVED MUSTHAVES

MAASHORST MAKELAARDIJ

Nistelrode, Kristel van Dijk
Heesch, Tom de Bruyckere

Nistelrode, Rico Wijgergangs en Stijn van de Bovenkamp

EIJNDERIC WORKSHOPS EN CURSUSSEN
Bernheze

FOLDER DEZE WEEK

Vorstenbosch, Mike en Linda van Heeswijk

Heesch, Twan en Tonny van Bakel

Vorstenbosch, Willem Matthijs en Anne van der Aa

Vorstenbosch, John, Marga en Renza van der Wijst

Heesch, Ton en Rosan Hanegraaf

Nistelrode, Vera van den Heuvel en Joost van der Heijden

Nistelrode, Iris Koekkoek

Lintje voor Frans
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Van harte gefeliciteerd! In de uitgave van 28 augustus volgt meer informatie over deze bedrijven. De kaartverkoop is intussen gestart,
zie www.bernhezerbusinessevent.nl

Maashorst Op díe Fiets: doe mee en
profiteer van het mooie weer
MAASHORST – Maashorst Op díe Fiets gaat zondag om 9.00 uur van start. Organisatielid Thea van Leeuwen: “Je kunt nog zo je best doen
als organisatie, maar het weer heb je niet in de hand. Zoals het er nu uitziet, staat ons een bijzonder mooie dag te wachten. En daarmee
ook voor de deelnemers aan Maashorst Op díe Fiets. De afgelopen weken zijn we er nog eens extra tegen aangegaan en hebben veel leuke
verrassingen, aan het al zo verrassende parcours, toegevoegd.” Vanaf vier startlocaties kunnen de deelnemers starten.

Lintje voor Gertjan
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bij Grave/Ravenstein. Ook na
een voorinschrijving kun je op
de dag zelf nog bepalen waar je
gaat starten.

MEEDOEN
Bij deelname krijg je een kaart
met daarop de route en een
polsbandje wat voor vele kortingen en extra’s zorgt onderweg.
Dit startbewijs kost € 5,- en is
aan de kassa op een van de vier
startlocaties te verkrijgen.
“De volledig uitgepijlde fietstocht van 45 kilometer zorgt
voor een onderhoudende zondag, die zeker met dit mooie
weer eens iets anders brengt dan
de gemiddelde fietstocht”, ver-

telt Thea enthousiast. “Langs de
route zetten de Maashorst Ondernemers de deuren van hun
bedrijf open voor een hapje of
drankje en de stempelkaartactie
maakt het bovendien nog een
sport om te zorgen dat je een
van de mooie Maashorst arrangementen gaat winnen.”
Thea is samen met haar collega’s van Maashorst Events, Sjaak
Thomassen, Rian van Schijndel,
Twan van Bakel, Marij van der
Leest én vele Maashorst ondernemers, verantwoordelijk voor

Glenn:
‘Die dagen
waarbij alles
klopt, een
heerlijk gevoel’
Zie pagina 23

de belofte die zij geven: ‘Proef,
Beweeg en Beleef De Maashorst’.

De highlights op een rij:
• 45 kilometer genieten
• 4 startlocaties
• Een groot aantal deelnemende
Maashorst Ondernemers
• Deelname € 5,• Maashorst arrangement om te
winnen! Meer informatie:
www.maashorst-events.nl.

KIES JE STARTLOCATIE
Kies een van de volgende startlocaties: Wilskracht Stadsbrouwerij
en Molen De Nijverheid in Ravenstein, Roompot Vakantiepark
in Schaijk, De Pannekoekenbakker in Zeeland en Informatiecentrum Keent Brabants Landschap

Maashorst Op díe Fiets is
natuurlijk ook actief op diverse
social media.
Volg jij ons al?
www.facebook.com/
Maashorstevents
www.instagram.com/
maashorstevents

Kim en Bo
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Bernheze Bouwt
pag. 18

ntje
Extra zakce ?
bijverdienen
Word
bezorger van
deze krant!
Meer informatie: 0412-795170
of bezorging@bernhezemedia.com

Akker zonwering
rolluiken & buitenleven

SpecialiSt in:
- Slopen van gebouwen / stallen
en openbaar groen
- Grondwerken woningen utiliteitsbouw

Onze kracht:
- Circulair denken en handelen
Nodig ons eens uit een offerte voor
u te maken. U zult versteld staan!

Heideweg
06-13386411 --info@cvanderven.nl
www.cvanderven.nl
Heideweg33--5472
5472 LC
LC Loosbroek
Loosbroek -- 06-613386411
info@cvanderven.nl -- www.cvanderven.nl

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Zoggelsestraat 21a, Heesch
T. 0412 - 45 3113
www.akker-zonwering.nl
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Onze Folder als bijlage
in deze krant!
Binnenkort gaan onze nieuwe workshops en cursussen
weer van start. Ook dit jaar hebben we weer veel
nieuwe cursussen en workshops!
Wat dacht je
van een cursus
brandschilderen
waarmee je kunt
kennismaken
met een oud
ambacht.
Of een cursus
Chinees om deze
wereldtaal te ontdekken? Of een ‘beginnerscursus koken’
of juist een club met kookfanaten? Dit en nog veel meer
kan allemaal bĳ de Eĳnderic.

Benieuwd naar ons aanbod?

Kĳk in onze folder in bĳlage en op onze
website www.eĳnderic.nl

Beleef de Beierse avond
bij deBAR
HEESWIJK-DINTHER - Ken je de Beierse bieren? Nee? De Beierse
avond, georganiseerd door Beleef Beieren in samenwerking met
deBAR, biedt de oplossing. Op deze avond krijg je een introductie in de rijke oeroude Beierse biercultuur. De Beierse avond vindt
plaats op donderdag 26 september bij deBAR, Plein 1969 82 in
Heeswijk-Dinther.
De start is om 19.30 uur. De
ontvangst in Beierse ambiance is
vanaf 19.00 uur met een verfrissende ‘Münchner Hell’. Het programma begint om 19.30 uur.
De toegangsprijs is € 27,50 en
is inclusief een bierproeverij van
zes bieren van authentieke Beierse brouwerijen en een Beierse
Brotzeit met culinaire verrassingen.
Nick Buermans, gastronoom/
bier- en wijnsommelier, Alex
van den Boom, erkend bierkeurmeester en hobbybrouwer en
Peter van den Boom, Beierenspecialist en eigenaar van Beleef
Beieren, leiden het programma
dat tweeënhalf uur duurt.
Stuur een mailtje vóór 15 september naar info@halte-5.nl of

info@beleefbeieren.nu om een
plaats te reserveren!

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

FILMHUIS DE PAS: WE GAAN WEER DRAAIEN!
Maandag 9 september start filmhuis De Pas weer om 20.00 uur
met een nieuw filmseizoen.
Openingsfilm is GREEN BOOK.
Volgende week in DeMooiBernhezeKrant het overzicht.
Wat is anders komend seizoen?
Vanaf komend seizoen wordt er
met een nieuw ticketsysteem gewerkt, waarin ook de filmabonnementen en filmkaartjes worden
verwerkt.
Als je nog in het bezit bent van
een filmabonnement en daar
nog niet alle films van hebt verbruikt, verzoeken wij je langs te
komen bij de theaterkassa. Je

kunt dan de resterende films van
jouw huidige abonnement laten verrekenen in FilmPASpoort.
In het nieuwe seizoen kun je je
huidige abonnement namelijk

Verkoop van ﬁlmtickets
volledig digitaal
niet meer gebruiken. Vanaf het
aankomende seizoen 2019-2020
zal de verkoop van de filmtickets
volledig digitaal gaan verlopen.
Het filmabonnement wordt gedigitaliseerd en deze kun je kopen
via de theaterkassa of website. Je
hoeft je nu niet meer op te geven

voor een film, maar koopt online
via www.de-pas.nl of via de theaterkassa een kaartje voor de film.
Het ticketsysteem herkent dat je
een FilmPASpoort hebt en je filmkaartje wordt aangeslagen voor
€ 0,-. Deze wordt dan gescand bij
de ingang van de theaterzaal.
Voorbeeld verrekenen huidig
abonnement naar nieuw abonnement:
Als je bijvoorbeeld nog zes films
in je huidige abonnement over
hebt, kun je een FilmPASpoort
kopen bij de theaterkassa en hierop worden zes films in mindering
gebracht. Je betaalt in dit geval
€ 15,- voor een FilmPaspoort van

Méér?...www.de-pas.nl/agenda/film

Bewaartip
Radijs is lang te bewaren in de
koelkast. Knip het loof eraf, maar
laat de worteltjes zitten. Doe ze
vervolgens in een bakje water en
je hebt er langer plezier van!

negen films. Films kosten vanaf
september 2019 € 6,- per film
en een FilmPASpoort kost € 45,voor negen films.
Even langs de theaterkassa van
De Pas voor de omzetting. De
kassa is geopend maandag tot
en met vrijdag tussen 10.00 en
16.00 uur.
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Snelheidsmeter met beloning
VORSTENBOSCH - Een snelheidsmeter die goed weggedrag beloont! Deze bijzondere meter staat sinds vorige week drie weken lang in de
Kerkstraat. Iedereen die zich in deze hoofdstraat aan de snelheid houdt, brengt geld in de spaarpot. Een spaarpot waarvan het totaalbedrag
ten goede komt aan de herstructurering van de Kerkstraat. Wethouder Peter van Boekel en John Groen, van dorpsraad Vorstenbosch, waren
present om als eersten het goede voorbeeld te geven en zorgden samen voor de eerste bijdrage in de spaarpot.

Het bord toont het gespaarde bedrag

Wethouder Van Boekel heet belangstellenden van harte welkom...

Schoolkinderen
De Kerkstraat wordt veel gebruikt
als sluiproute wanneer het op de
A50 vaststaat. Het is de hoofdweg van Vorstenbosch met veel
schoolgaande kinderen en hun
ouders en winkelend publiek. De
maximale snelheid is 30 kilometer
per uur, maar er wordt vaak veel
harder gereden. Reden voor de

gemeente, om in samenwerking
met provincie Noord-Brabant,
het eens anders aan te pakken en
deze snelheidsmeterspaarpot van
NUL verkeersdoden Brabant in te
zetten.
Sociaal
Iedere bestuurder van een motorvoertuig die de snelheidsmeter

en zorgde daarna als eerste voor een bijdrage

90% van alle ongelukken komt door menselijk
gedrag: niet opletten of te hard rijden
passeert met de juiste snelheid
zorgt ervoor dat het hem zelf
geen snelheidsboete oplevert én
dat er geld in de spaarpot komt.
Dit is direct zichtbaar op het bord.

De gemeente heeft een bedrag
van maximaal € 2.000,- beschikbaar gesteld voor de spaarpot. Bij
het bereiken van dat bedrag zal
de snelheidsmeter uitgaan.

De provincie Noord-Brabant is
eigenaar van de snelheidsmeter.
Gemeenten kunnen de meter inzetten op een locatie naar keuze.
In de provincie Noord-Brabant
werken gemeenten, provincie,
politie, Rijkswaterstaat en ook
scholen samen aan de verkeersveiligheid. Het motto is: Brabant
gaat voor NUL verkeersdoden.
Dat is hard nodig, want 90 procent van alle ongelukken komt
door menselijk gedrag: niet opletten of te hard rijden. Meer informatie? Ga naar
www.nulverkeersdodenbrabant.nl/

Frans benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau
Palmenweg 6 - 5388 SG Nistelrode - 0412-613960

Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar
Kom
gerust
langs!
Frans werd verrast door zijn familie en dat zorgde voor een mooie familiefoto

Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH - De heer F.P.M. van Peufflik (Frans) ontving uit handen van burgemeester Marieke Moorman,
de versierselen behorende bij zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse Mini Markt, onderdeel van Mini Heesch, in het Bomenpark.
Vanaf 1974 tot heden zet de heer
Van Peufflik zich belangeloos in
voor Mini Heesch in Heesch. Al
45 jaar is hij de drijvende kracht
achter deze jeugdvakantieweek.
In het begin als groepsleider en
later ook als bestuurslid. De eerste jaren was hij secretaris en
sinds dit jaar is Frans penningmeester.
Daarnaast zit hij in de commissie
Op- en Afbouw en de commissie Markt. Daarnaast was Frans
van 1988 tot 1999 vrijwilliger bij
Open Jongerencentrum Zaal 3
in Heesch. Hij bood daar een
helpende hand bij activiteiten

die door en voor jongeren werden georganiseerd. De jeugdvakantieweek Mini Heesch bestaat
sinds 1965 en is bedoeld voor alle
kinderen uit Heesch. Traditioneel
vindt het plaats in de laatste week
van de zomervakantie. Dit jaar
nam een record aantal van 600
kinderen deel. Tijdens een actief
programma gingen de kinderen
knutselen, spelletjes doen, hutten
bouwen, naar speeltuin Elckerlyc
in Oss en Hemelrijk in Volkel, op
vossenjacht en bereidden zij zich
voor op de jaarlijkse Mini Markt.
Het thema van dit jaar was Mini
Heesch en de Hisse Magiër.

Grunsven & Haerkens
Van GrunsvenVan
& Haerkens
Hoofdstraat 100 A, 5473 AT Heeswijk - Dinther
Heeswijk-Dinther,
Hoofdstraat 100A, 0413-291980
Julianastraat 12, 5258 NB Middelrode
Middelrode, Julianastraat
12,19073-7820167
T 0413 - 29
80 Heeswijk - Dinther
Den Dungen, Hoofdstraat
0413-291980
T 073 - 782100A
01 67(Heeswijk-Dinther),
Middelrode
I www.vangrunsvenhaerkens.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl

Frans van Peufflik
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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
De Vorssel
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
Gildestraat 1, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
Hoogstraat 53, 0412-451971
Gildestraat 1a, 0412-253158
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.

Woensdag 21 augustus 2019

Dagbesteding in De Pas:
er is plaats voor
nieuwe deelnemers
HEESCH - Laagdrempelige dagbesteding in Heesch is een initiatief
van Dorpsplein Heesch. De dagbesteding is opgezet voor mensen
die (nog) niet voor een indicatie voor dagbesteding in aanmerking
komen.
Deze dagbesteding vindt wekelijks plaats op woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur in De
Pas. De dagbesteding wordt geleid door professionals van Dien-

Zij bieden extra steun
en begeleiding
stencentrum Heelwijk en wordt
ondersteund door vrijwilligers
van Dorpsplein Heesch. Zij organiseren activiteiten en ontmoetingen en bieden extra steun en
begeleiding aan mensen die een
gezellige middag willen hebben.
Met deze vorm van dagbesteding proberen de organisatoren
ook de last van de mantelzorgers
voor een deel te verlichten.

Aanmelding
Als je belangstelling hebt voor
deze dagbesteding kun je contact opnemen met de activiteitenbegeleiding van BrabantZorg
Heelwijk: Contactpersoon Nel
Nap, telefoon 0412-465551,
e-mail
ab.heelwijk@brabantzorg.eu
Voor meer informatie over de
dagbesteding kun je contact
opnemen met de bestuursleden
van Dorpsplein Heesch: Sandy
Meeuwsen, via 06-38241901
of sandymeeuwsen@ziggo.nl, of
Peter Sleegers, via 06-29558106
of psleegers28@gmail.com.

Autismecafé begint aan
een nieuw seizoen

Start
Moedergroep
088 3742525
www.ons-welzijn.nl
Sociaal Team
Basis Team Jeugd en gezin
Cultureel Centrum de Pas
De Misse 4
5384 BZ Heesch
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
info@centrumjeugden
gezin-maasland.nl
J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
Ingrid Engelbart
06-57098584
ONS TALENT
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
Nol Braks
06-38333264
Ank Meertens
06-14342803
Vrijwilligerspunt
Femke Prince
06-14342428

Wij zijn met een aantal moeders
uit Heesch bezig om een ‘moedergroep’ op te zetten. De groep
is bedoeld om moeders samen te
brengen en onder andere samen
te bespreken waar we zoal tegenaan lopen in de opvoeding.
Bij voldoende animo kan er in de
toekomst ook gekeken worden
naar de mogelijkheid om sprekers uit te nodigen. En natuurlijk
staat gezelligheid voorop.
Wij komen iedere laatste woensdag van de maand bij elkaar van
9.30 tot 11.30 uur in het talentcentrum van ONS welzijn in
Heesch aan de De La Sallestraat
3. Wij starten woensdag 28 augustus.
Wij zijn nog op zoek naar andere
moeders die het leuk vinden om
met ons mee te gaan doen. Dus
lijkt het jou leuk of wil je meer
info? Stuur dan een mailtje naar
saskiaenraymond@gmail.com of
bel 06-45114252.

niet mogelijk is, moet iedereen
er wel aan denken om contant
geld mee te nemen voor de consumpties. Aanmelden hoeft niet
en later komen of eerder weggaan is geen probleem.

VEGHEL/BERNHEZE - De zomervakantie is voorbij gevlogen
en het werkende leven is voor
velen alweer begonnen. Dat
betekent ook de start van een
nieuw seizoen voor het Autismecafé.
Op maandagavond 26 augustus, van 19.30 tot 22.00 uur,
zijn de deuren van het café weer
geopend. In het PieterBrueghelHuis aan Middegaal 25 in Veghel
is er dan volop gelegenheid om
bij te kletsen over de vakantie,
of je nu naar een tropisch eiland bent afgereisd of dichtbij
huis bent gebleven. Ook staan
de bordspelletjes weer klaar,
evenals de koffie, thee en koude dranken. Alle mensen met
autisme vanaf 18 jaar en hun
naasten uit de regio Uden-Landerd-Meierijstad-Bernheze zijn
van harte welkom. De toegang
is gratis. Omdat pinnen helaas

Steeds meer bekenden
“Het is echt leuk om te merken
dat er nu, na goed een half jaar,
een band tussen bezoekers begint te ontstaan”, zegt Marjon
van Herpen, een van de initiatiefnemers van het Autismecafé.
“Het café begint te worden wat
wij in gedachten hadden.” Daarmee doelt ze op een ontmoetingsplaats voor en door mensen
met autisme, waar die kunnen
zijn wie ze zijn, zonder dat ze iets
uit hoeven te leggen.
De groep van bezoekers die regelmatig terugkomen wordt
langzaam groter en nog steeds
komen er iedere keer nieuwe
bezoekers binnenlopen. De organisatie is er in ieder geval klaar
voor om er weer een mooi seizoen van te maken en benieuwd
naar de verhalen van de bezoekers! Ook leuke ideeën voor het
Autismecafé horen ze graag, in
het café of via de Facebookpagina @Autismecafémeierij.

BERNHEZE ACTUEEL!

Langer zelfstandig thuis
blijven wonen
Ouderen vragen zich steeds vaker een aantal dingen af:
Kan en wil ik in mijn huidige woning blijven wonen?
En als ik in de toekomst minder mobiel ben en/of meer verzorging
nodig heb, is mijn huis dan levensloopbestendig?
Als ik in dit huis wil blijven wonen, moet daaraan wel het een en
ander veranderen. Welke aanpassingen zijn dan nodig om mijn
huis toegankelijk en veilig te maken? Wie gaat dat dan doen en
betalen?
En moet ik misschien wel verhuizen als mijn huis niet geschikt te
maken is? Hoe pak ik dat allemaal aan en wie helpt mij daarbij?
Waar moet ik beginnen? Welke keuzes heb ik en wie kan mij daarbij adviseren?
Een gecertificeerde woonconsulent van de ouderenorganisatie
ANBO kan jou hierbij helpen. Om te beginnen met een inspectie
(wooncheck) van je huidige woning. Deze woonconsulent loopt
samen met jou je woning door en maakt een beoordeling van de
woning aan de hand van een veertig punten tellende checklist. Op
basis van deze inspectie wordt er een op jouw persoonlijke situatie
gericht woonadvies uitgebracht.
Dit voorjaar werden een twintigtal van deze woonadviezen uitgebracht, waarmee ouderen hun voordeel konden doen. Met de
wooncheck wordt duidelijk of jouw huidige woning voor de toekomst geschikt is of geschikt te maken is en welke aanpassingen
nodig zijn.

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

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

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

Inwoners van Bernheze kunnen zich voor een wooncheck aanmelden bij de door ANBO gecertificeerde woonconsultent Henk Verschuur, 0412-852290 of henvers@gmail.com. Voor ANBO-leden is
de wooncheck gratis. Anderen betalen een onkostenvergoeding.
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Dertig jaar lid van de vrijwillige brandweer
Gertjan: ‘Ik ben aan de houdbaarheidsdatum’
HEESWIJK-DINTHERDe connecties en verbinding
waren er al dus sloot
Gertjan van Zutphen zich op
25-jarige leeftijd aan bij de
vrijwillige brandweer post
Heeswijk-Dinther. Na 30 jaar
vindt hij het tijd om ermee
te stoppen. Uiteraard lieten
zijn ‘bluskameraden’ hem
niet zomaar gaan en werd in
het bijzijn van collega’s en
familie het laatste ‘brandje’
geblust met een drankje in
de kazerne.


Hij kreeg het ‘brandweervirus’
met de paplepel ingegoten want
zijn vader Gerrit was al brandweerman. “Ik heb de pieper echter niet van ons pap gekregen”,
steekt scheidend brandweerman
Gertjan van Zutphen van wal om
te vervolgen: “Toen ik me aan
wilde sluiten was er een wachtlijst. Pas twee jaar later kwamen
er twee vacatures vrij en mocht ik
op sollicitatiegesprek met iemand
van de destijds nog zelfstandige
gemeente Heeswijk-Dinther en
toenmalig commandant Frans
van de Voort.”
Gertjan had voor zijn aantreden
al het nodige gezien en meegemaakt. “Kinderen van brandweermannen mochten mee bij
bepaalde evenementen zoals de
wegrace destijds. Met carnaval
liepen we mee met de optocht.
Als er brand was ging het luchtalarm af in het dorp. Dan ging je
achter die brandweerwagen aan.
Je kon toen nog heel dicht bij een
brand komen. Ik heb mijn vader
wel eens in een put zien zakken”,
blikt Gertjan terug. Ook zijn keuring was er een die anders is dan
de hedendaagse. “Destijds werd
er alleen gevraagd of je last hebt

Ik kreeg het
‘brandweervirus’ met de
paplepel
ingegoten

Tekst: Wendy van Lijssel

van hoogtevrees. Tegenwoordig
moeten aspirant brandweermensen mee in een hoogwerker 32
meter omhoog waarbij er vanuit het bakje een balletje in een
mandje geworpen moet worden
en moet er een zware fysieke
test binnen de normen volbracht
worden”, weet hij.
De toelatingseisen werden gerichter en de rangen veranderden. Vroeger waren er allerlei
specifieke functies. Tegenwoordig heet het manschap A of B.
Na aanname moet er een theoretische en praktische opleiding
gevolgd worden. Onveranderd is
dat alleen de aanmelding vrijwillig is en het overige niet bepaald
vrijblijvend. Als de semafoon
gaat dien je als een speer naar de
kazerne te gaan.
Omdat hij zijn vrachtwagenrijbewijs had, werd Gertjan al snel
chauffeur/pompenbediener. Ook
hierin veranderde veel. “Voorheen moest je jaarlijks een keer
laten zien hoe goed je met die
wagen overweg kon en je kreeg
slipcursussen aangeboden.
Dertien jaar geleden is ook dat
allemaal op de schop gegaan en
heb ik het prio-1 rijden gehaald.

Tijdens het afscheid ontving Gertjan een Koninklijke Onderscheiding

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding
Afgelopen zaterdag ontving Gertjan van Zutphen uit handen van
burgemeester Moorman de versierselen behorende bij zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde tijdens
zijn afscheid als lid van de vrijwillige brandweer Brabant-Noord,
post Heeswijk-Dinther.
‘Vanaf 1989 is de heer van Zutphen lid van de vrijwillige brandweer
Brabant-Noord, post Heeswijk-Dinther. Hij fungeerde in opeenvolgende klassen als brandwacht, later als manschap B, voertuigbediener en chauffeur. Van 1993 tot 2018 was hij tevens vrijwilliger bij en
jarenlang bestuurslid van Handbalvereniging Zephyr in Schijndel.’
Dat wil onder andere zeggen dat
ik me mag gedragen als voorrangsvoertuig met optische en
akoestische signalen”, legt Gertjan uit.
Samengevat zag hij veel veranderen maar de onderlinge gemoedelijkheid en het elkaar bijstaan na een brand of (ernstig)
ongeluk bleef ongewijzigd. De
maximum leeftijd werd vervangen, van 55 jaar naar ‘geschikt bij

de jaarlijkse keuring’. “Ik ben aan
de houdbaarheidsdatum”, lacht
Gertjan, terwijl dit geenszins het
geval is. Hij vindt het na 30 jaar
echter mooi geweest. De vriendschap en verbinding waarmee
het allemaal begon blijft: “Ik blijf
lid van de brandweervereniging
en oefeningen begeleiden.”
Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl
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Wandelen en gezellig alternatief
programma avonddriedaagse
NISTELRODE - Voor de bewoners van Kloosterhof Laarstede, afdeling kleinschalig wonen, was er afgelopen week een avonddriedaagse gepland. Helaas was het slecht weer en daarom werd er op dinsdagavond voor een alternatief programma gezorgd.
en spannend voor iedereen.
Hierna was er muziek van Maike Hendriks met vijf anderen;
allemaal in het bezit van een accordeon. Deze groep, ‘Ac Canton’ genaamd, waarbij Ac voor
accordeon en Canto voor zingen
staat, speelden veelal bekende
nummers, dus het was voor velen niet moeilijk om mee te neuriën of te zingen.

ACTIVITEITENAGENDA
VRIJ. 23
AUGUSTUS

PUBQUIZ

AANVANG: 20.00 UUR

Strijdtoneel is het café.
Een quiz met wisselende categorieën,
met open- en meerkeuzevragen,
een finaleronde en uiteindelijk een
winnaar. Teams bestaan uit maximaal
vijf personen en meedoen blijft belangrijker dan
winnen.
Aanmelden kan via: info@de-pas.nl en is gratis.

MA. 9 EN
DI. 10
SEPTEMBER

FILMHUIS DE PAS

GREEN BOOK

AANVANG 20.00 UUR

Op de donderdag waren de
weergoden de deelnemers aan
de avonddriedaagse wel goedgezind en kon er toch gewandeld worden.

Om 18.00 uur, de tijd dat eigenlijk gestart zou worden met de
wandeling, kreeg iedereen (de
bewoners en de begeleiders) in
de grote zaal van Laarstede een
kopje koffie met iets lekkers.

Hierna werden er drie rondes
bingo gespeeld met spelleider
Angela.
Er waren leuke prijzen te winnen en de deelnemers genoten
zichtbaar; een bingo blijft leuk

Dit alles kan natuurlijk niet mogelijk worden gemaakt zonder
de inzet van familie en de vele
vrijwilligers uit het dorp. Hartelijk
dank namens iedereen.
Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl

‘Green Book’ volgt een Italiaans-Amerikaanse uitsmijter, Tony Lip genaamd,
die tijdelijk zonder werk zit als zijn
nachtclub een paar maanden dicht
gaat. Vervolgens besluit hij als chauffeur rond te rijden voor een uiterst getalenteerde
pianist. De twee leven in een totaal andere wereld,
maar krijgen geleidelijk aan een band met elkaar.
Kaarten voor de films zijn te koop via www.de-pas.nl
of de theaterkassa en kosten € 6,-.

DO. 19
SEPTEMBER

THEATERVOORSTELLING:

KARIN BRUERS

Computer- en smartphone
inloop: Word handiger op je
computer en smartphone!

AANVANG 20.15 UUR

‘Love is wonderful!’ las Karin op de
boekentas van haar oudere broer.
‘Kaatje, wat is love?’ vroeg hij haar te
pas en te onpas en dan antwoordde
ze verrukt: ‘Wonderful’. ‘Kaat, wat
is love?’ vroeg-ie haar pas. Ze antwoordde bedrukt: ‘Gelul’ en begon
aan haar derde chocoladebol. Eten is
er genoeg in Karins leven, maar liefde... daar zal ze
geen obesitas van krijgen. Het is afgelopen met de
wild om zich heen schoppende en spugende cabaretière. Karin verwelkomt haar publiek in een warm
bad van liefde. Maar... Niet schrikken als Karin u af
en toe kopje onderduwt, da’s lief bedoeld. Er zijn
nog kaarten te koop voor deze voorstelling!

088 3742525
www.ons-welzijn.nl
Sociaal Team
Basis Team Jeugd en gezin
Cultureel Centrum de Pas
De Misse 4
5384 BZ Heesch
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
info@centrumjeugden
gezin-maasland.nl
J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
Ingrid Engelbart
06-57098584
ONS TALENT
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
Nol Braks
06-38333264
Ank Meertens
06-14342803
Vrijwilligerspunt
Femke Prince
06-14342428

De Misse 4 - 5384 BZ Heesch - 0412 - 45 16 34
info@de-pas.nl - www.de-pas.nl

De digitale wereld is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Het bezit van een computer, laptop en/of mobieltje is zo langzamerhand een vanzelfsprekendheid bij jong en oud. Toch lopen we
nog regelmatig tegen kleine probleempjes aan die we niet altijd zelf
kunnen oplossen.
Voor deze probleempjes
waar je thuis niet uitkomt
organiseren wij een inloop.
Neem je laptop of smartphone mee, dan zoeken we
het samen uit en leer je je
eigen apparatuur (nog) beter kennen! Indien nodig
zijn er laptops aanwezig
waar gebruik van gemaakt
kan worden. Je kunt tijdens de inloop zelf oefenen, maar ook hulp
vragen als je dat prettig vindt.
Om te voorkomen dat de inloop te druk wordt bezocht is het
handig als je je van tevoren even aanmeldt bij Karin Maatman via
06-12099165. Ook voor vragen kun je bij haar terecht.
De inloop wordt gehouden op iedere maandag vanaf 26 augustus
van 11.00 tot 12.30 uur in het gebouw van ONS talent aan de De la
Sallestraat 3 in Heesch.
Voor deze activiteit kunnen wij nog enkele vrijwilligers gebruiken.
Lijkt het je leuk om mensen te helpen met hun vragen? Ook dan kun
je je aanmelden!
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In de pedalen voor KWF
met Ride for the Roses
KIM EN BO: ‘DIT RAAKT ONS PERSOONLIJK’

Aanbiedingen geldig van
22 tot en met 28 augustus
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vezelrijk Voordeel pakket, bestaande uit:

- 1 vezelrijk brood (naar keuze)
- 6 eierkoeken
Samen voor
- 6 volkorenpuntjes
- 1 pakje volkoren
crackers

8,50

Kim en Bo

Van Mook

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

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

HEESWIJK-DINTHER – Op initiatief van de sportieve zusjes Bo en Kim van Zutphen uit Heeswijk-Dinther
neemt op zondag 15 september een 25-koppig team uit genoemde plaats en omgeving deel aan Ride
for the Roses in Goes. Een fietsevenement waarbij geld ingezameld wordt om kankeronderzoek in een
hogere versnelling te zetten. Speciaal daarvoor is het team op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus bij de
plaatselijke Jumbo om rozen te verkopen. Ook de retouremballage in de maand augustus valt hen ten
deel en er is van huis uit de verkoop van eieren.
Verleden jaar namen de 22-jarige Kim en 23-jarige Bo met
het hele gezin deel aan de Alpe
d’HuZes; het loop-/fietsevenement waarmee geld ingezameld
wordt voor KWF. Een intensief
traject omdat naast trainen ook
een behoorlijk bedrag ingezameld moet worden. De fietsen
verdwenen daarna in de schuur.
Nadat Kim in mei hoorde van
de Ride for the Roses, kroop het
bloed toch waar het niet gaan
kan. “Dat is een fietsevenement
waarbij óók geld ingezameld
wordt voor KWF. Jong en oud
kan eraan deelnemen omdat er
afstanden zijn van 10, 25, 50
en 100 kilometer en je op elke
denkbare fiets kan deelnemen”,
legt ze bijgestaan door haar zus
uit en vervolgt: “The Ride is wat
minder intensief omdat er één
dag gefietst wordt en er geen

bedrag opgelegd wordt wat je
moet inzamelen.”
Samen met zus Bo kwam ze in
actie. In no time werd een maar
liefst 25-koppig team geformeerd dat als ‘Team Heeswijk’
mee gaat doen. Het team klimt
specifiek voor KWF in de pedalen. “Dit raakt ons persoonlijk.
De moeder van een goede vriendin is ziek. Ook onze moeder is
ziek geweest. Dat is gelukkig
onder controle. Verder kent iedereen wel iemand die de ziekte
heeft of heeft gehad. We vinden
het belangrijk om iets te doen
en willen op deze manier ons
steentje bijdragen”, motiveren
de meiden.
Team Heeswijk is verdeeld in
een grote groep die 50 kilometer
gaat fietsen en een veel kleinere groep die 100 kilometer aandurft. In laatstgenoemde zitten

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

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

WWW.FINOVION.NL

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

de zussen die, net als de overigen, volop in training zijn. Om
geld in te zamelen worden er
vanuit huis (gesponsorde) eieren
verkocht. Tien stuks voor € 3,en twintig voor € 5,-. Dat is niet
het enige. “De retouremballage
bij de plaatselijke Jumbo is in de
maand augustus, voor mensen
die ons willen steunen, voor het
team. Verder staan we er op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus
tussen 11.00 en 15.00 uur met
een stand om rozen te verkopen en te vertellen wat we gaan
doen”, besluiten Bo en Kim. Uiteraard wordt op steun gehoopt.
Elke euro telt.
Voor informatie of donatie zie
www.ridefortheroses.nl Team Heeswijk - Voor informatie
of eieren mail naar
bovanzutphen@hotmail.com.

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

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Satévlees
100 gr.

Gebraden
rosbief
100 gr.

€ 1,40

Gebakken
drumsticks

€ 2,40 4+1 gratis
Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�

GESNEDEN SPITSKOOL 500 gram € 0.99
REINE VICTORIA PRUIMEN 500 gram€ 0.99
WITTE DRUIVEN 500 gram € 0.99
Groot assortiment rauwkostsalades
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

Zo geschrokken, zo onwerkelijk.
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor alle steun
en medeleven na het overlijden van

Willy van Bakel
* Heesch, 8 januari 1945

† Herwijnen, 23 juli 2019

Joke van Bakel-van Nistelrooij
Helen, Jan † en Kees-Jan
Sara, Jan
Deken van der Cammenweg 48, 5384 LW Heesch

PAROCHIENIEUWS
Verwondering op weg naar
Santiago de Compostella
NISTELRODE - Zondag 1 september is het de Wereldgebedsdag voor de Zorg om de Schepping. Deze
mondiale dag biedt katholieken wereldwijd een passende gelegenheid tot herbevestiging van hun persoonlijke roeping om rentmeester van de schepping te zijn, om God te danken voor het wonderlijke
werk dat Hij aan onze zorg heeft toevertrouwd en om zijn hulp in te roepen bij de bescherming ervan.
Iedere dag is te zien hoe rijk en
gevarieerd God de schepping op
deze planeet, en tegelijkertijd in
de hele kosmos, heeft gemaakt.
Maar deze prachtige creatie van
God is ook uitermate kwetsbaar.
Het is onze verantwoordelijkheid
om als goede rentmeesters met
de schepping om te gaan.
Als christenen moeten we ons
beste beentje voorzetten om
steeds meer te leven naar het
groene Hart van God.
Vanuit de diaconie van de paro-

chie De Goede Herder willen we
daarom op dinsdag 3 september
de bioloog Antoon van Tuijl op
de Nistelrodese kerklocatie laten spreken over zijn twee pelgrimstochten naar Santiago de
Compostella waarin hij elke dag
werd geconfronteerd met zijn
verwondering en bewondering
voor Gods scheppingswerk.
Zijn presentatie begint om 19.30
uur, ingang Lindestraat.
Voor

meer

informatie

bel

0412-451215 of mail
a.bergsma@parochiedgh.nl.

MIVA-Collecte 2019
Geef meisjes in Kameroen een toekomst
HEESWIJK-DINTHER/
LOOSBROEK - In het weekend
van 24 en 25 augustus vindt de
MIVA-collecte in de kerken van
HDL plaats.
Dit jaar vraagt MIVA aandacht
voor een bijzonder project: ‘Auto
bezorgt meisjes weer een toekomst’. Voor de meisjes in Kameroen is gezondheidszorg en
onderwijs onbereikbaar. Vervoer
is hier van levensbelang.
Het is onrustig in Kameroen. Van
de burgeroorlog in dit land horen wij via de media nauwelijks
iets. Het leven wordt er echter
niet gemakkelijker op. Gelukkig
zijn er inspirerende mensen als
zuster Clementine, die zich het
lot aantrekken van weeskinderen, vooral dat van de meisjes.
De generatie van hun ouders
is vrijwel helemaal verloren gegaan door de aidsepidemie.
Mede dankzij zuster Clementine
hebben deze kinderen weer een
toekomst.
Zuster Clementine bezoekt daar-

naast ook kansarme gezinnen en
kinderen. Ze spoort kinderen op
die zorg nodig hebben en geeft
ze bijstand. Via hobbelige, bijna
onbegaanbare wegen kan zuster
Clementine deze gezinnen alleen met een auto bereiken.
Clementine: “De auto brengt
ons dicht bij de families en gemeenschappen. Nu kunnen we
deze mensen begrijpen, voeden,
onderwijzen en ondersteunen.
De omstandigheden zijn primitief, het gebied is afgelegen

en onherbergzaam. Een auto
is noodzakelijk om dit werk te
doen.”
In Kameroen zijn er gelukkig
meer mensen als zuster Clementine. Voor hen zijn er in 2019
nog zes auto’s nodig. Help jij hen
op weg met jouw donatie via de
collecte in de kerk?
Wil je een donatie overmaken?
Dat kan op
NL 42 INGB 0000 0029 50 ten
name van Miva in ’s-Hertogenbosch.

Zonnemiddag bij Halley
HEESCH - Aanstaande zondag
is Sterrenwacht Halley voor belangstellenden geopend. Het
programma begint om 14.00
uur en duurt tot 16.00 uur.

Tel. 0413 820390
7 dagen per week
24 uur per dag

Als het niet bewolkt is worden
verscheidene grote en kleine telescopen op de zon gericht. Die
zijn voorzien van speciale filters
tegen het felle zonlicht. Dankzij
die filters zie je zonnevlekken,
indrukwekkende zonnevlammen
en protuberansen op en aan de
rand van de zon. Halleyleden
geven daarbij tekst en uitleg.
Sint Jorisplein 1-A, Schijndel
www.mijlanduitvaartzorg.nl

Voor u, naast u, met u

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1

In het auditorium zijn er publiekspresentaties over de zon;
boeiend voor jong en oud.
De zon is veel meer dan een gro-

20/04/16 10:25

te, gloeiend hete witte bol. Met
speciale filters kun je het witte
zonlicht splitsen in het spectrum
van kleuren: rood, oranje, geel,
groen, blauw, indigo en violet.
En de zon zendt ook licht uit, dat
wij niet met onze ogen kunnen
zien: infrarood en ultraviolet en
zelfs radio-, röntgen- en gammastraling. Elke kleur vertelt iets
over de materie waarvan de zon
is gemaakt, de temperatuur, de
dichtheid en nog veel meer. Met
behulp van de radiotelescoop
van de sterrenwacht kun je de
zon zelfs horen!
De entree is € 5,-. Kinderen tot
en met 12 jaar betalen € 3,-.
Sterrenwacht Halley vind je aan
de Halleyweg 1 in Heesch.
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Bijzonder dinerconcert
Voor iedereen die van
houdt
‘Heeswijk-Dinther 75 jaar bevrijd’ zingen
Zangles in Nistelrode
HEESWIJK-DINTHER – Muziekvereniging Servaes gaat zaterdagavond 21 september een dinerconcert
uitvoeren met als thema ‘Heeswijk-Dinther 75 jaar bevrijd’. Het belooft een speciale avond te worden
waar prachtige muziek, een heerlijk diner en een krachtig thema samenkomen.

Op deze avond krijg je tijdens
een heerlijk verrassingsdiner
een mooi concert aangeboden
waaraan onder andere de slagwerksectie, het harmonieorkest
en verschillende ensembles uit
het orkest zullen meewerken.
Het moge duidelijk zijn dat er
die avond veel aandacht zal zijn
voor de bevrijding van Zuid-Nederland en in het bijzonder van
Heeswijk-Dinther in de vorm
van muziek uit die tijd, maar ook
muziek die te maken heeft met
oorlog en bevrijding in het algemeen.
Het verrassingsdiner, dat uit
5-gangen bestaat met als voorafje een amuse en als afsluiting
koffie, is samengesteld en zal
worden verzorgd door chefkok
Maurice Bissels met hulp van

zijn van een plaatsje? Reageer
dan snel! Toekenning van de entreekaarten gebeurt op volgorde van binnenkomst. Let op! Je
aanmelding is pas definitief als je
een bevestiging hebt ontvangen.

een aantal mensen in en rondom
de vereniging. De kosten voor
dit muzikale diner bedragen per
persoon € 45,- (exclusief drankjes).
Het dinerconcert vindt plaats
in De Muziekfabriek en begint
om 19.00 uur. In totaal kunnen
ongeveer 100 mensen aan het
diner deelnemen. Wil je zeker

Wil je entreekaarten voor dit dinerconcert bestellen? Of heb je
een vraag? Neem dan contact
op met Mandy Verhoeven,
voorzitter@muziekvereniging
servaes.nl of 06-48103687.
Wij maken, zodra alle aanmeldingen binnen zijn, een tafelschikking. Als je graag bij vrienden of bekenden aan tafel zou
willen zitten dan mag je dit kenbaar maken bij de aanvraag voor
kaartjes. We proberen zoveel
mogelijk rekening te houden
met je wensen.

Aftrap van nieuwe seizoen
met Angela Groothuizen
NISTELRODE – Seizoen 2019-2020 gaat op zaterdag 14 september van start met niemand minder dan
Angela Groothuizen!
een strippenkaart die Angela zestien jaar geleden van haar dochters kreeg. Nu ze zestig wordt
en haar dochters volwassen zijn,
is het hoog tijd om die strippenkaart te gaan innen!

Zangeres en actrice Angela
Groothuizen is nog altijd één brok
creativiteit.
Ze staat dit seizoen op de planken met een nieuw, meeslepend
theaterprogramma ‘Lueke Binge’.
‘IK GA MET JE LUEKE BINGE
‘Ik ga met je lueke binge’ staat op

Samen met haar muzikale kompaan Nico Brandsen viert Angela
haar 25-jarig bestaan in de theaters. Alleen: Angela is niet van
de jubilea, van het omzien in nostalgie. Welnee, da’s zonde van
de tijd. Voorwaarts! Maar toch,
hoe nu verder de komende dertig
jaar? Moet het roer niet radicaal
om? In ‘Lueke Binge’ bepaalt ze
haar positie in deze steeds sneller
draaiende wereld. Deze rasverteller pakt je bij de kladden met een
prachtig verhaal en wondermooie
nieuwe liedjes die je in je kern raken.

“Groothuizen is een zeldzaam
innemende en vakkundige zangeres. Ze kan een in humor verpakt serieus verhaal overbrengen.
Ze doet dat zo overweldigend en
met zoveel energie en oprechte
emoties. Je kunt slechts ademloos luisteren.” (De Stentor)
“Haar van nature dramatische en
licht hese stem met een karakteristiek timbre en een vol geluid
komt goed tot zijn recht.” (NRC).
CC Nesterlé - 14 september aanvang 20.15 uur.
Tickets à € 15,- zijn verkrijgbaar
via www.nesterle.nl.

HEESWIJK-DINTHER - Komende zondag heeft het ‘Uurtje Klassiek’ het geluk een internationale pianist te
kunnen ontvangen, Jesús Lepe Rico. Je kunt dit concert voor een vrijwillige bijdrage bijwonen. De aanvang is 15.00 uur en het vindt plaats in de interne kapel van zorginstelling Laverhof, Zijlstraat 1.
van de staat Tamaulipas’.
Jesús concerteert regelmatig in
Mexico en de Verenigde Staten.
Hij gaat in september op tournee door Azerbeidzjan. Op weg
daarheen geeft hij in Nederland
enkele concerten, waaronder
dus het Uurtje Klassiek zondag
25 augustus.
Op het programma staan werken van Bach, Beethoven en
Chopin, maar ook van de Mexicaanse componisten Belisario de
Jesús Garcia en Ricardo Castro.

In 2002 werd Delian dirigent
van het kinderkoor in Nistelrode
en tijdens de lessen koordirectie
raakte ze gefascineerd door de
werking van de zangstem.
Om zich verder te ontwikkelen
volgde ze in 2010 een opleiding
ensemblezang aan het conservatorium in Tilburg. De opgedane
kennis en vaardigheden wilde ze
graag overdragen aan de volgende generaties.
Delian

VAN ZINGEN WORD JE
VOORAL HEEL ERG BLIJ
EN ONTSPANNEN
Sindsdien timmert Delian aan de
weg als koordirigent, is zij coach
van twee zanggroepen en werkt
als zanglerares. Iedereen die van
zingen houdt, kan intussen een
beroep op haar doen.
Delian sluit altijd aan bij het niveau en de muzieksmaak van
de leerling. De lessen beginnen
standaard met stemoefeningen
en oefeningen voor het gehoor
en daarna wordt er gewerkt aan
een lied dat de leerling zelf heeft
gekozen.

Zingen is goed voor de ontwikkeling van de taal, de muzikaliteit en de ademhaling. Maar van
zingen word je vooral heel erg
blij en ontspannen.
Wil je graag een proefles volgen,
neem dan gerust contact op.

Tramstraat 9, Nistelrode
06-20608256
delian@zangstudioday.nl
www.zangstudioday.nl

Te koop
Heuvelstraat 78 Nistelrode
Vrijstaande woning in de
Heuvelstraat in Nistelrode
Voor plattegronden en meer informatie
www.heuvelstraat78.nl

www.mooibernheze.nl

INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT

Internationale pianist in Uurtje Klassiek
Jesús Lepe Rico is in 1975 in
Mexico geboren. Hij studeerde
daar piano aan de conservatoria van Tamaulipas en Veracruz.
Na zijn studie doceerde hij piano
aan verschillende muziekinstituten in Mexico. Lepe Rico richtte
in 2011 het concervatorium van
Papantla op en het Internationaal Pianofestival aldaar. Hij soleerde met de orkesten van het
theater en de universiteit van
Tamaulipas. In 2012 won hij de
prijs ‘Beste podiumkunstenaar

NISTELRODE - Op verzoek van een aantal jongeren begon Delian
ruim 5 jaar geleden met het geven van zangles. Intussen heeft ze
haar eigen zangstudio achter het huis.

Jesús Lepe Rico
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Gratis Zomernacht festival Gratis benefietmiddag voor Gambia

bij Camping de Meerdonk
HEESWIJK-DINTHER - Op 25
augustus start om 15.00 uur
een gratis toegankelijke benefietmiddag voor Gambia. Het
thema voor deze middag is het
Hollandse lied.

NISTELRODE - Het Zomernacht festival Nistelrode zal zaterdag 31
augustus vele bezoekers uit Nistelrode en omstreken naar het Raadhuisplein trekken. Na een zeer succesvolle editie vorig jaar zullen
onder andere The Velvet Roses, Hard2Get en the Partysquad het
plein op z’n kop komen zetten.
Rond 19.00 uur wordt gestart
met een DJ die zorgt dat de eerste bezoekers hun dansbenen al
op kunnen warmen. Om 20.00
uur zal the Velvet Roses, een
band met roots in Heesch, met
hun covers Nistelrode laten trillen op haar grondvesten.
Hierna zal Lanterfantje de sfeer
verder uitbouwen. Later op de
avond komt Hard2Get. Met hun
deelname aan The Voice of Holland was Hard2Get de eerste coverband ooit aan het populaire
tv-programma! De beste tracks
van het moment in één medley,
wat wil je nog meer?
The Partysquad natuurlijk! The
Partysquad is al tien jaar één van
de meest populaire dj-formaties
in Nederland. Buiten alle platen
is het eigenlijk de show van The
Partysquad die maakt dat ze nog
steeds de bazen van de club zijn:
je moet ze meegemaakt hebben!

Een gruwelijk
gezellig
en knallend
festival

Een ding is zeker; het gratis Zomernacht festival staat vanaf de
vroege avond, net zoals voorgaande jaren, weer garant voor
een gruwelijk gezellig en knallend festival!
Zomernacht festival Nistelrode zaterdag 31 augustus - 19.00 tot
1.00 uur - Entree gratis

De opbrengst van deze middag
gaat naar Stichting Brufut Vooruit die in het arme Gambia een
kraamkliniek wil bouwen. De
eigenaar van camping de Meerdonk, Jos Vissers, rijdt samen
met Willy Bevers in oktober de
Antwerpen Banjul Challenge.
Doel hierbij is een auto naar
Gambia (7.200 kilometer) rijden
die na aankomst geveild zal wor-

den en waarbij de opbrengst ook
naar de kraamkliniek in Brufut
zal gaan.
DJ Maik van Combi Sound zal
als sfeermaker, samen met een
zestal live zangers, deze Hollandse middag verzorgen. Op
het gezellige terras wordt natuurlijk voor de inwendige mens
gezorgd!
Ook voor de kinderen is er volop
vermaak in de vorm van springkussen, grote zandbak en allerlei
speeltoestellen.
Dus GRATIS, GEZELLIG en een
GOED DOEL; 25 augustus is

Camping de Meerdonk de plaats
waar je moet zijn! Zorg dat je er
bij bent op deze gezellige middag!

Tweede editie Weilandgames 2019
HEESCH - Wat was het een mooie eerste editie. Naast het vertrouwde oogstfeest organiseerde buurtvereniging Heesch-Vinkel voor het eerst de weilandgames; een sportief spektakel voor jong en oud. Dit
jaar is de organisatie van plan het succes te overtreffen met nog mooiere spellen en vooral veel plezier
op de ‘plak’ van Hanegraaf aan de Vinkelsestraat.
Wat zijn dat Weilandgames?
René van den Hanenberg, voorzitter van de buurtvereniging,
legt uit: “Het is een boerenzeskamp voor teams van minimaal zeven personen, die allemaal ouder zijn dan 14 jaar. De
games worden gehouden op een
‘gewone’ wei met gras, of wat
daarvan over is, na deze droge
zomer. De games bestaan uit
spellen voor jong en oud, deze
keer nog spectaculairder en uitdagender dan tijdens de eerste
editie. Na het succes van de eerste editie leggen we de lat deze
keer hoger en hopen we er een
‘internationaal’ evenement van
te maken, met teams uit omliggende dorpen. Dus aarzel niet en
schrijf je voor 1 september in via
weilandgames@outlook.com.”
Vet, Veul en Vlug
“Voor het publiek is er ook van
alles te doen. Je kunt natuurlijk
je favoriete team aanmoedigen,
maar er is ook van alles te bekijken in diverse kraampjes. In
de pauze en na afloop van de
weilandgames is er een ludie-

ke dienstenveiling waarbij vele
prachtige zaken onder de hamer
gaan. Ook aan de kleinste be-

‘We leggen de lat
deze keer hoger’
zoekers is gedacht met voor hen
een springkussen, een ‘speultoestel’, de grootste zandbak van
His-Vinkel en een spijkerbroekhangwedstrijd met geweldige

prijzen. Ook hoef je aan eten en
drinken niets tekort te komen,
want de 3 V’s van Vet, Veul en
Vlug staan op His-Vinkel hoog
in het vaandel. Kortom; ‘unnuh
skone dag uit’ voor het hele gezin en voor de entree hoefde het
niet te laten, want die is er nie.”
Tot 8 september op de Vinkelsestraat 54.
Groeten Buurtvereniging
Heesch-Vinkel

• Anoniem
• Gratis
• In 3 minuten

Van Bernheze
voor Bernheze
Ga naar
www.tipmooibernheze.nl
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200 Nisseroise kinderen
Vorstenbosch in de ban
in drie dagen de wereld rond! van familie Flodder
Van Azië naar Europa en ten slotte glitter en glamour in Amerika
relddeel Azië. Ook werden er snoepveters
met stokjes gegeten en waren er leuke
spellen die de kinderen konden doen.
Dinsdag werden de deelnemende kinderen ontvangen in Europa. Bouwen, knutselen en spellen stonden te wachten. Even
moest er geschuild worden voor onweer,
maar ook dat was een feestje! De workshops van Beat It voor iedere leeftijdsgroep waren super!
NISTELRODE- In drie dagen de wereld
rond was het thema dit jaar van de kindervakantieweek. Alle 200 kinderen werden door Sharona en Mirella opgewacht
bij de douane. Met een speciaal paspoort
mochten zij mee op reis!
Werelddelen
De groepjes kozen zelf een thema uit. Dit
thema zag je in de hutten terug. Er verre-

En woensdag was het glitter en glamourdag in Amerika waarbij er onder andere
frietjes en snacks bezorgd werden door
cafetaria ‘t Tramplein.

VORSTENBOSCH - Drie dagen lang hebben de kinderen de familie Flodder gevolgd in het verkrijgen van een kavel in
Vorstendael.

Het zijn vaak de kleine d
die het grote verschil m

Om 13.30 uur werd de slagboom open- Tijdens de inschrijving in mei kwam de fagedaan om alle ouders, opa’s en oma’s en milie Flodder samen met Sjakie al op de
broertjes en zusjes binnen te laten voor de informatieavond over de kavels die vrijgegeven zouden worden in Vorstendael.
grote show.
Er was een loterij, grabbelton, een leuke De burgemeester probeerde hen al duideMAT
photobooth van Feestphotobooth enSTOER:
de lijk
te ZWART
maken dat de wijk Vorstendael niet
Extreem voor
mat zwart
met een was,
reflectiehenfront
bedoeld
maar daar dachten
arm oppervlak.
Voelt
warm
en
aangenaam
de kinderen en de familie Flodder toch
aan. Is extreem robuust, sterk met hoge
echt anders over!

‘Het waren drie geweldige dagen’

belastbaarheid en krasbestendig. Voorzien

van anti-fingerprint-technologie en is een-

Op maandag kregen alle kinderen een
glittertattoo van Yessyvents in het we-

geweldige show met alle vijf de optredens
van de kinderen.
Het waren drie geweldige dagen en bij
deze een grote dank aan iedereen voor
hun bijdrage en fijne samenwerking.
Check de website en de Facebookpagina
voor de foto’s!

De familie Flodder ging
meteen allerlei illegale
activiteiten organiseren

Naast het volgen van het verhaal van de
familie Flodder, zijn de kinderen ook actief geweest met allerlei opdrachten in het
dorp. Er waren vele spelletjes, waaronder
een indrukwekkende stormbaan en vlot
varen, bij Vakantieboerderij De Leijgraaf.

Aan het begin van de kindervakantieweek
kwam de familie Flodder dan ook een kavel opeisen met al hun koffers en huisraad.
De burgemeester beloofde ze een kavel Hierbij een grote dank aan alle vrijwilligers
inclusiefkonden
inbouwapparatuurvoor hun inzet en enthousiasme. Mede
als ze binnen 24 uur € 900.000,betalen. De familie Flodder ging meteen door jullie was het ook dit jaar weer een
allerlei illegale activiteiten organiseren en geweldig evenement!
het geld was dus geregeld. Maar... de
koffer met geld werd gestolen door een De foto’s van de KVW kun je bekijken op
als dief verklede burgemeester terwijl opa de Facebookpagina kindervakantieweek
inclusief inbouwapparatuur
erop zou
passen! Aangezien opa niet kan Vorstenbosch.

voudig te reinigen.

zen onder andere een Eiffeltoren, Tower
Bridge, een iglo en een Afrikaanse hut.
Dit jaar kon iedereen meeluisteren tussen
13.00 en 15.00 uur via radio NosTos en
razende reporter Nick.

praten tekende hij de burgemeester na en
wist de familie Flodder toch te achterhalen
waar het geld gebleven was en mocht ze
gelukkig toch een kavel kiezen.

9583,-

7815,-

zwarte metalen steunen
voor panelen

MULTIFUNCTIONELE RUIMTES
TE HUUR

werkblad met stijlvol
marmerdecor

heel subtiel...
smal 20 mm kader

Het Dorp 58,
5384 MC Heesch
T: 0412 - 202849
info@hanegraafkeukens.nl

Perfectie
tot in detail

www.hanegraafkeukens.nl

Lindestraat 5

Lindestraat 7

Lindestraat 9

T.L. Verlichting
C.V. Installatie
Binnenplaats
(afsluitbaar)

T.L. Verlichting
C.V. Installatie
HR++ beglazing

T.L. Verlichting
C.V. Installatie
HR++ beglazing

Inl.: Is te huur@gmail.com

tel.: 06-23 64 50 85

Uw droom is onze ambitie
‘t Dorp 58, 5384 MC Heesch
0412-202849
info@hanegraafkeukens.nl
www.hanegraafkeukens.nl

Openingstijden:
Maandag: op afspraak.
Dinsdag t/m vrijdag: 9.00-17.00 uur.
Zaterdag: 10.00-17.00 uur.
Zondag: gesloten.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 0412-45 88 88
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06-53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 0412-45 88 88
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

AGENDA
15 september 2019
Open Monumentendag
www.omd.nl
28 en 29 september 2019
25 jaar Bernheze
Kleur en klank
Verenigingsgebouw Fanfare
Aurora, ’t Dorp 138, Heesch
28 september 2019
75 jaar bevrijding
Loosbroek
Volg ons op www.facebook.com/
gembernheze

Woensdag 21 augustus 2019

75 jaar vrijheid
In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in
vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om
vrijheid door te geven.
Eind vorig jaar is een werkgroep
‘75 jaar Bevrijding’ opgericht,
met vertegenwoordigers uit
alle kernen. De oranjecomités,
heemkundekringen,
scouting,
Stichting Jong Nederland en enkele andere inwoners hebben
een programma samengesteld
voor jong en oud. Daarnaast zijn
er nog verenigingen/organisaties
die zelf een activiteit organiseren.
Start op 28 september
In Bernheze begint het programma rondom 75 jaar vrijheid op
28 september. Om 19.30 uur
start vanaf drie verschillende
locaties een wandeltocht naar
het centrum van Loosbroek;
een startpunt voor inwoners uit
Heeswijk-Dinther, een startpunt
voor Nistelrode en Vorstenbosch
en een startpunt voor Heesch en
Loosbroek.
De tocht duurt een klein half uur.
De wandelaars komen om 20.00
uur samen op het plein bij De
Wis in Loosbroek.

VACATURE

Bevrijdingsvuur
Een groepje lopers met vertegenwoordigers uit alle kernen haalt
’s morgens het bevrijdingsvuur
op in Eindhoven, dat eerder die
week is opgehaald in Bayeux in
Frankrijk. Burgemeester Moorman ontsteekt om 20.00 uur het
bevrijdingsvuur in Loosbroek.
Vanaf 20.30 uur is er een programma met onder andere een
bevrijdingsconcert, een tentoonstelling over de oorlog en bevrijding, een film en toneelstuk.
Meer informatie hierover vindt
u binnenkort onder andere in
DeMooiBernhezeKrant, op onze
website en op Facebook
(www.facebook.com/
gembernheze).

Naar de gemeente?

We zijn op zoek naar:
- Bedrijfscontactfunctionaris
Meer info en solliciteren op
www.werkeninnoordoost
brabant.nl

Maak altijd een afspraak

Sjors Sportief en Sjors
Creatief weer van start
Alle kinderen uit het basisonderwijs in de gemeente Bernheze ontvangen volgende week weer het Sjors Sportief/Creatief boekje. In
dit boekje staan sportieve en creatieve workshops waaraan leerlingen kunnen deelnemen om (vaak gratis) kennis te maken met één
of meerdere activiteiten. Vorig schooljaar schreven zich maar liefst
1.300 kinderen in.
Inschrijven kan vanaf 28 augustus via www.sjorssportief.nl. Je
kunt je voor zoveel activiteiten
inschrijven als je wilt en het kan
het hele schooljaar door.
Sportievelingen en crea-bea’s
Kinderen kunnen kennismaken
met meer dan 90 activiteiten zoals atletiek, badminton, dansen,
lasergamen, paardrijden, turnen,
scouting en tennis. Ook is er een
creatief aanbod. Denk hierbij
aan astrologie, muziek maken,
tekenen en schilderen, taartjes

maken en knutselen. Voor meer
informatie neem je alvast een
kijkje op de website www.sjorssportief.nl. Of stuur een e-mail
naar info@sjorssportief.nl.

Uw foto in de laatste
gemeentegids?
Doe mee aan de fotowedstrijd
In december 2019 verschijnt voor de laatste keer de gemeentegids
van Bernheze, natuurlijk met foto’s uit de gemeente. Daarom organiseren we een fotowedstrijd. Heeft u een mooie plek of een leuk
evenement in onze gemeente gefotografeerd? Stuur de foto dan
voor 24 augustus naar ons op en maak kans op een prijs.
Meedoen
Stuur maximaal twee digitale foto’s (JPG-formaat, minimaal 300
dpi of 1,2 MB) vóór 24 augustus 2019 naar communicatie@
bernheze.org. Zet duidelijk de

gefotografeerde locatie en de
naam, adresgegevens en telefoonnummer van de fotograaf
in uw e-mail. Meer info over de
voorwaarden staat op
www.bernheze.org.

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 en 7b zijn van
toepassing.

Heesch
- Strausslaan 10
Dichtmaken overkapping
Datum ontvangst: 12-08-2019
Loosbroek
- Schaapsdijk 27
Vervangen van handelsreclame
Datum ontvangst: 15-08-2019
Vorstenbosch
- Schoolstraat 14
Vervangen van handelsreclame
Datum ontvangst: 15-08-2019
Procedure 1a en 6 zijn van toepassing.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN
telefoon 14 0412 of
gemeente@bernheze.org.

Wet ruimtelijke ordening

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens
De volgende persoon woont
niet meer op het adres waar hij
volgens de Wet basisregistratie
personen staat ingeschreven.
Dit blijkt uit het adresonderzoek
van de afdeling Burgerzaken.
Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Bernheze heeft daarom besloten
om zijn persoonsgegevens niet

meer bij te houden en hem uit te
schrijven uit Nederland. Hierop
volgt een inschrijving in het RNI
(Registratie Niet Ingezetenen)
met onbekende verblijfplaats.
- Zavala Ancona, Maria Fernanda, geboren 012-08-2001
Besluitdatum: 17-07-2019
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing.
Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze,

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Koffiestraat 15 en
omgeving Heeswijk-Dinther
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat
de gemeenteraad in de vergadering van 27 juni 2019 het bestemmingsplan ‘Koffiestraat 15
en omgeving Heeswijk-Dinther’
gewijzigd heeft vastgesteld. Het
plan is te raadplegen op
www.ruimteljikeplannen.nl onder code NL.IMRO.1721.BPKoffiestraat15-VG01.
Tevens
besloot de raad geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan
vast te stellen.
Inhoud: Het bestemmingsplan
maakt de huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk.
Inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Nistelrode
- Plan Zwarte Molen fase 2,
kavel 07
Bouw vrijstaande woning met
aanbouw
Datum ontvangst: 13-08-2019
Heeswijk-Dinther
- Sint Servatiusstraat 9a
Omzetten winkel naar woning
Datum ontvangst: 12-08-2019

Besluit
Onderstaande
omgevingsvergunning is verleend. Dit besluit
treedt daags na verzending van
het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Aa-brugstraat 1a
Bouwen woonhuis
Verzenddatum:15-08-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

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

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

Ziekenhuis Bernhoven is er voor de regio; word jij obligatiehouder?
UDEN - Ziekenhuis Bernhoven houdt op 3 september en 12 september informatiebijeenkomsten over de mogelijkheid om te participeren in Bernhoven middels converteerbare obligaties, uitgegeven via
platform AndersFinancieren. De obligatielening Bernhoven 2019
maakt het voor (onder andere) alle inwoners in de regio mogelijk
om obligatiehouder van Bernhoven te worden.
Vergroten van uw betrokkenheid
Bernhoven is jouw ziekenhuis;
zorg dichtbij waar met grote
betrokkenheid uit liefde voor
mensen de allerbeste gezondheidszorg wordt gecreëerd. Niet
alleen de mensen die in Bernhoven werken voelen zich bij

hun ziekenhuis betrokken. Een
ziekenhuis heeft ook voor de
inwoners van de regio grote betekenis, het gaat over leven en
dood. Een plaats waar belangrijke gebeurtenissen in het leven
plaatsvinden.
Om jouw betrokkenheid tastbaar

te maken, is het mogelijk om
obligatiehouder te worden. De
converteerbare obligatielening
Bernhoven III kent een looptijd
van negen jaar en je ontvangt
hierop jaarlijks 4 procent rente.
De minimale inleg is € 500,-.
Op de obligatielening zit een
conversieplicht. Dit betekent
dat, zodra de wet het toelaat,
jouw inleg omgezet wordt in
aandelen.
Als deelnemer dien je je goed te

realiseren dat je de inleg na conversie niet terugkrijgt, maar aandelen ontvangt. Hierdoor ben
je daadwerkelijk mede-eigenaar
van Bernhoven. Als de wet niet
binnen negen jaar aangepast
wordt, krijg je aan het einde van
de looptijd je inleg uitbetaald.
Wilt je meer weten over wat dit
precies betekent? Kom dan naar
een van de informatiebijeenkomsten! Je bent van harte
welkom op 3 en 12 september
in restaurant Bernhoven aan de

Nistelrodeseweg 10 in Uden. De
aanvang is 19.30 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.bernhoven.nl. Hier kun je
je ook aanmelden voor de bijeenkomsten.

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

1. Wat is Altior sinds het nieuwe seizoen?

2. Wat voor activiteit is er vrijdagavond 23 augustus in CC De Pas?

3. Hoe lang is Gertjan van Zutphen brandweerman geweest?

Bos bloemen
t.w.v. € 15,-

4. Voor welke stichting gaan Bo en Kim van Zutphen in de pedalen?

5. Wat heeft Juul van de vriendenloterij gekregen?

Sint Servatiusstraat 37 - Heeswijk-Dinther
0413 292 117 - www.mirandasbloemensalon.nl
365 dagen open van 8.00 tot 20.00 uur*
(*zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00 uur)

6. Welke activiteit organiseert Muziekvereniging Servaes op 21 september?

Winnaar vorige week:
Wim van Gogh
Het antwoord was:
KRANT
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Brief fiscus voor passieve BTW-ondernemers
De Belastingdienst stuurt een brief aan ondernemers die minimaal 1 jaar geen btw
hebben afgedragen of in aftrek hebben gebracht, de zogenoemde nihil-aangevers. De Belastingdienst gaat ervan uit dat de onderneming is gestopt en trekt het
btw-nummer in tenzij de ondernemer uiterlijk 2 september reageert.

OP WEG NAAR OPEN MONUMENTENDAG:
In het weekend van 14 en 15 september is het
weer Open Monumentendag! Het thema van 2019
is Plekken van Plezier: naar welke monumentale
plekken gingen en gaan mensen voor hun plezier?
Het barst in ons land van de monumenten van
ontspanning, vermaak en vrije tijd.
De amusementswaarde van monumenten staat dit

jaar centraal.
Op 15 september openen de monumenten in Bernheze gratis hun
deuren. Open Monumentendag is veel meer dan alleen het bekijken
van monumenten. We willen dat iedereen de monumenten kan beléven.
Daarom zijn er tal van bijzondere activiteiten op en rond de monumenten.

PLEKKEN VAN PLEZIER

Huis te koop?
Anita Fransen

Indien u uw huis te koop heeft staan en dit aan het einde van het jaar verkoopt
met overwaarde en u nog geen ander huis gekocht heeft, kunt u er beter voor
kiezen de transportdatum in het nieuwe jaar te laten vallen. De overwaarde telt
op 31 december dan nog niet mee in box 3.

Bij overlijden niet drie maar zes maanden onbelast uitkeren
Indien er sprake is van een DGA, die samen met zijn of haar echtgenoot of echtgenote in loondienst is bij de eigen bv, dan kan bij overlijden van een van hen een onbelaste uitkering volgen. Deze uitkering
bedraagt driemaal het maandloon van de erflater plus driemaal het
maandloon van de echtgeno(o)t(e). Uitgangspunt is het fiscale loon
(dus inclusief bijtelling auto) exclusief incidentele beloningen, verhoogd met 1/12 van de vakantiebijslag.

VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES OP MAAT

Fransen

ACCO U N TA N CY
& A D VIES

Benedictuslaan 8 - 5343 NB Oss
06-28636086
info@faara.nl - www.faara.nl

Nieuwe kippen
John v.d. Akker, raadslid Lokaal

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

Het gaat lang niet iedereen altijd snel genoeg, maar als je beetje om je heen
kijkt zie je de vruchten van wat er de afgelopen jaren is ingezet op meer natuurontwikkeling. In mijn dagelijkse werk zie ik het op en aan de Maas. De
bevers die langs komen zwemmen, de diversiteit aan roofvogels die je niet
zo maar af toe een keer tegenkomt maar gewoon iedere keer als je op pad
gaat, of alle dieren en sporen die je tegenkomt tijdens een wandeling door
de Hemelrijkse Waard.
De Kilsdonkse Molen, Kilsdonkseweg 4-6, Heeswijk-Dinther
Eigenlijk was er in vroegere tijden maar weinig plezier op de
molen. Er moest vreselijk hard gewerkt worden om de kost te
verdienen. Maar het was natuurlijk wel een ontmoetingsplaats
voor de boeren die hun graan kwamen brengen. En dan werden
de mooiste ware en onware verhalen verteld. De Kilsdonkse
Molen heeft het ‘plezier’ naar zich toegetrokken door het
prachtige bezoekerscentrum, dat nu een echte ontmoetingsplek
is geworden. En dan de fluisterboot, waarop je met veel plezier
kunt genieten van een tocht over de Aa. Speciaal voor Open
Monumentendag voert een aantal vrijwilligers een wagenspel
op. Het is een bekend stuk van Bredero, ’De Klucht van de
Meulenaer’. Speeltijden worden later gepubliceerd.
De Kilsdonkse Molen is een combinatie van een watervluchtkorenmolen en een watergedreven oliemolen; uniek in Europa.
Van 2003 tot 2009 zijn de molens in oude glorie hersteld.

Er zit ook een keerzijde aan. Vandaar die nieuwe kippen. De oude
zijn ten prooi gevallen aan een
troep hongerige vossen die aan
het begin van de zomer hun jongen leren hoe ze zelf aan voedsel
kunnen komen. Sindsdien is het
maar stil in onze achtertuin.

Die kippen hielpen ons ook bij
een ander probleem. Namelijk
met al het afval wat we produceren.
Alles wat nog eetbaar was aan
ons afval gaven we aan de kippen en daar kregen we heerlijke
eieren voor terug. Als je dat niet

Maasland

’t Dorp 142 - 5384 ME Heesch

FNV spreekuur op afspraak:
Maandag- en woensdagavond: 19.00-20.00 uur.
1e woensdagochtend van de maand: 11.00-12.00 uur.
Belastingservice: 1e en 3e dinsdagavond van de maand:
19.00-20.00 uur. Bel of mail voor een afspraak: 088-3680368,
spreekuurheesch@vereniging.fnv.nl

meer kunt zie je opeens hoeveel
dat is. Zo ook met ons overige
afval. Door telkens kritisch te
blijven kijken en veel te scheiden
wordt het steeds minder. Beter
nog: al bij je aankopen rekening
er mee houden dat het niet ontstaat.

Spreekuur Locatie Heesch:
Individuele Belangen Behartiging
’t Dorp 142, 5384 ME Heesch
0412-763700
Inloopspreekuur:
Maandag- en woensdagavond:
19.00-20.00 uur
1e woensdagochtend van de maand:
11.00-12.00 uur.

Denk jij ook mee over de leefbaarheid in Nistelrode?
NISTELRODE - Nederlanders zijn, vergeleken met mensen in veel andere landen, een gelukkig volk. Dat blijkt keer op keer uit allerlei onderzoeken. Tegelijkertijd zijn er ook
mensen die het wat minder getroffen hebben en er zijn problemen in de samenleving die om een oplossing vragen. Ook in Nistelrode.
Om een goed beeld te krijgen
van de leefbaarheid in de dorpskernen heeft ONS welzijn, in
opdracht van de gemeente, een
gebiedsscan gemaakt. Zes thema’s zijn bestudeerd: veiligheid,
sociale cohesie, financiële stabiliteit, opvoedingsklimaat, voorzieningenniveau en mantelzorg.
Uit de scan blijkt bijvoorbeeld

dat inwoners van Nistelrode tevreden zijn over de voorzieningen in het dorp en dat veel mensen zich erg betrokken voelen bij
hun buurt. Dat is positief. Er zijn
ook minder positieve uitkomsten. Bijvoorbeeld: bijna de helft
van de ouderen ervaart eenzaamheid en veel ouders hebben
last van stress bij het opvoeden

van hun kinderen. En jongeren
missen eigen ontmoetingsplekken in de buurt.
De gebiedsscan heeft nog veel
meer interessante en opvallende uitkomsten opgeleverd. ONS
welzijn wil deze graag met inwoners, professionals en vertegenwoordigers van organisaties

in Nistelrode bespreken. Samen
met GGD Hart voor Brabant, de
Dorpsraad Nistelrode en Burenhulp Nisseroi organiseert ONS
welzijn een bewonersavond op
donderdag 19 september vanaf
19.00 uur in CC Nesterlé. Aan
de deelnemers wordt gevraagd
hoe de leefbaarheid van Nistelrode verbeterd kan worden.

Voor meer informatie en voor
aanmelding voor de bewonersavond mail naar
leny.janssen@ons-welzijn.nl.
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Het VerhAal 2019
HEESWIJK-DINTHER - Van Heeswijk-Dinther naar Veghel en andersom, dat was de een route van 6 km
van het literaire festival Het VerhAal dat afgelopen weekend plaatsvond. Helaas waren de weergoden
niet zo goed gezind, maar er waren toch veel bezoekers die het weer trotseerden en op zoek gingen
naar de poëzie, muziek, beeldende kunst, dans en sprekers zoals onder andere Jules Deelder, Björn van
de Doelen en Özcan Akyol.
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Extra
zakcen
bijverd tje
ienen!

We zijn op zoek naar

EEN INVALKRACHT
voor onderstaande wijken

Woensdag 2 oktober
HEESCH – Ongeveer 265 kranten

Antenburgt, Biecamp, Bijlesteel, Doornbos, Elleboog,
Heelwijkstraat, Heilige Eik, Hooge Camp, Kogelpot,
Leekenstraat, Stricklaan, ’t Zand, Torfcamp en Woutkensstraat.
Björn van de Doelen

Pastoor Jansen

De Eg, De Gaffel, De Ploeg, De Rijf, De Sikker, De Wisboom,
De Zeis, De Zicht en Landerstraat.

Op zaterdagavond zijn tevens
de nieuwe gemeentedichters
bekendgemaakt: voor Meierijstad is dat Rick Terwindt en voor
Bernheze Rebecca Laputereissa.
Twee jonge talentvolle mensen
waar we de komende jaren nog
veel van zullen horen.

HEESCH – Ongeveer 200 kranten

Beellandstraat, Binnenpas, Buitenpas, Geerhof, Langenhof,
Louisehof, Maasstraat, Meursstraat, Muldershof, Osseweg,
Pasgraaf, Serg. Thompsonstraat, Steldershof en Stokkenhof.

INTERESSE?

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

Poëzie, muziek,
beeldende kunst,
dans en sprekers
Meer foto’s op
www.mooibernheze.nl/albums

HEESCH – Ongeveer 285 kranten

Jules Deelder in gesprek

Wat zijn jouw
werkzaamheden?
Een stratenmaker legt voornamelijk straten, erven,
stoepen en pleinen aan, maar
ook het repareren van gaten en het leggen van siertegels is
geen probleem. Je kunt omgaan met maatvoering.

Als stratenmaker heb je kennis van de
verschillende soorten bestratingen.

BEN JIJ 13 JAAR OF OUDER?

We zijn op zoek naar
BEZORGERS IN HEESCH
We zijn op zoek naar een tijdelijke vervanging voor onderstaande wijk:

Extra
zakcen
bijverd tje
ienen!

Week 35 t/m week 44, dit is van 26 augustus t/m 3 november

HEESCH – ongeveer 300 kranten

Adriaan Poirterstraat, Hadewychstraat, Hildebrandstraat, John F. Kennedystraat, Kuipershof,
Ludovicushof, Plantsoen, Schoonstraat en ’t Vijfeiken.

Per direct
HEESCH – ongeveer 290 adressen

Broekhoek, Tillardhof, Brede Akker, Moerbosch, Stockhekken, Oliemeulen, Krabbenhoek,
Cruijsberg, Dijnakker, Paasakkers, Hekkesteeg en gedeelte Bosschebaan.

INTERESSE?

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

Wij vragen jou
• Je hebt relevante ervaring met straten;
• Je bent in het bezit van een VCA-certificaat
of bereid deze te halen;
• Je hebt een goed uithoudingsvermogen;
• Je bent zorgvuldig en stressbestendig;
• Je werkt goed zelfstandig, maar ook in teamverband;
• Je spreekt Nederlands zonder gebreken;
• Je bent een doorzetter en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.
• Kunt overweg met GWW machines.
• Bent bekend met machinaal bestraten.
Wij bieden jou
• Een salaris conform markt (afhankelijk van ervaring);
• Zichtbare waardering voor je inzet;
• Ruimte voor persoonlijke groei (gratis cursusmogelijkheden);
• Vast en helder contract bij een goede samenwerking;
• Regelingen zoals vervoer en verlof goed geregeld;
• Uitdagende baan in een bedrijf waar professionaliteit en humor de toon
zetten (het motto is: een dag niet gelachen is een dag niet geleefd).
Interesse?
Wim-Jan Thijssen: 0412-612153 of 06-55126033 - info@stratenmakers.com
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MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP

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

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Camiel Bissels uit
Heeswijk-Dinther

Winnaar:
Maartin van Vught
kan de staatsloten
ophalen bij
Kantoorboekhandel
Paperpoint
Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.
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Je kunt bij Puur Berkshire
terecht voor HEERLIJK MALS,
GEVACUMEERD
BERKSHIRE VARKENSVLEES
& BBQ-VLEES.
Maar ook voor de lekkerste
scharreleieren en aardappelen
van eigen bodem. Kom naar Puur
Berkshire***** aan de Kaathovensedijk 5 in Heeswijk-Dinther.
www.puurberkshire.nl.
06-10640503.

Heistraat 8 Oss.
www.slagerijvandinther.nl
NETTE TUSSENWONING
CENTRUM
HEESWIJK-DINTHER
Vragen: 06-25107089.

TE HUUR
OPSLAGUNITS IN
NISTELRODE
Afmeting 24, 40 of 48 m2
Geïsoleerd en verwarmd.
Eigen toegang door batch.
Informatie 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

KOM EENS KIJKEN BIJ
PUUR BERKSHIRE IN
HEESWIJK-DINTHER
Onze 5 sterren buitenvarkens
hebben een heerlijk leven. Ze
groeien op in een natuurlijke omgeving en worden top verzorgd.
‘We spelen en leven lekker buiten, geef ons een kans zodat wij
ook lekker buiten kunnen blijven’.
Kijk op www.puurberkshire.nl.

250M2 OPSLAGLOODS
+ 20M2 ZOLDER
Roldeur van 250(h) x 290(b) cm.
Delst 5 Nistelrode.
Info: 06-53210106.

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

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

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

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.

DE ALLERLEKKERSTE KIP
BIJ KIPSALON BERNHEZE
Voor al uw kipproducten.
Open woensdag van 14.00 tot
18.00 uur of op afspraak.
06-120 33 685.
Jan v.d. Boomstraat 9
Heeswijk-Dinther.
Wij zijn weer geopend.
GYROSREEPJES
500 GRAM € 4,50
SAUCIJZEN HOH
150 GRAM € 1,- PER STUK
Slagerij Bert van Dinther

AANGEBODEN

- Flexibele inschrijving en
deelname: overdag en
’s avonds
- Gevarieerd lesaanbod
Evelyne van Uden
06 53 97 56 76
www.ikspreekfrans.nl
www.nederlandsopmaat.nl.
HEEFT U DE LAATSTE
JAREN OOK LAST GEHAD
VAN EEN TE DROGE TUIN?
Wilt u graag uw tuin sproeien,
bewateren met grondwater?
Neem dan contact op met
06-15446091. Wij maken voor
u alle soorten waterputten
eventueel met sproei-installatie.

GEVRAAGD
ANSICHTKAARTEN VAN
HEESWIJK-DINTHER EN
LOOSBROEK
Dick van de Leest 06-55325484.
KERKELIJKE BEELDEN,
ROZENKRANSEN EN
DEVOTIEPRENTJES ENZ.
Albert Dominicus, Vorstenbosch
0413-362343
BIDPRENTJES
H. Leeijen, John F.
Kennedystraat 90 Heesch.
0412-451357.
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik haal
ze graag bij u thuis op.
OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES

PEDICURE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
CURSUS FRANS OF
SCHRIFTELIJK NEDERLANDS
VOLGEN IN VINKEL
- Individueel/groep tot
maximaal vier personen

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

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

Puzzle #12662

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

TERRASJE PIKKEN
Tekst?

Zie oplossing pagina 22

17

Woensdag 21 augustus 2019

Een DJ-workshop voor Juul
dankzij VriendenLoterij

Muzikale fietstocht voor
het hele gezin
Toer Mee 2019
HEESWIJK-DINTHER - De Toer Mee fietstocht staat weer op de
fietsagenda. Op zondag 1 september is er opnieuw een bijzondere
route uitgezet door de omgeving van Heeswijk.
De route is ideaal voor gezinnen
met jonge kinderen, want elke
5 kilometer is er een pauzestop
en na 20-25 kilometer is er gelegenheid om de kinderfiets per
auto terug te laten brengen naar
de start-/eindpost.

OOK IDEAAL VOOR
VRIENDENGROEPEN EN
BUURTVERENIGINGEN

Jelmer en Juul

HEESCH - Een muzikale verrassing voor Juul van den Brink (16) uit Heesch van de VriendenLoterij. Juul
zet zich als kind-ambassadeur van Spieren voor Spieren al jaren in voor alle kinderen met een spierziekte. Om hem hiervoor te bedanken deed de stichting een bijzondere aanvraag bij het VriendenFonds van
de VriendenLoterij. Daarmee gaat zijn hartenwens in vervulling: Juul krijgt een professionele DJ-workshop.
Jelmer Huigen van Spieren voor
Spieren: “Juul heeft de spierziekte Myasthenia Gravis en een
stofwisselingsziekte. Hierdoor is
de overgang van zijn zenuwen
naar zijn spieren niet goed en
voelt hij zich zonder medicatie
slap en moe. Juul laat zich hierdoor niet uit het veld slaan. Als
kind-ambassadeur van Spieren
voor Spieren komt hij vaak in

actie met als uiteindelijk doel zoveel mogelijk geld op te halen,
zodat de stichting kan investeren in wetenschappelijk onderzoek en diagnose, behandeling
en zorg voor kinderen met een
spierziekte.
Om hem hiervoor te bedanken,
willen wij onze kind-ambassadeur Juul in het zonnetje zetten.
Juul is fan van muziek en hij zou

heel graag goed willen kunnen
‘dj-en’. We zijn blij dat we hem
via het VriendenFonds van de
VriendenLoterij een professionele DJ-workshop aan kunnen
bieden.”
“Wow, wat gaaf! Wanneer mag
ik?!”, reageert Juul enthousiast als hij zijn verrassing in ontvangst neemt.

Ook is de fietstocht ideaal voor
vriendengroepen en buurtverenigingen omdat er op de rustpost en eindpost live muziek is
en de maag gevuld en de dorst
gelest kan worden.
Ten slotte is Toer Mee ook ideaal
voor de fietser die vóór de herfst
losbarst nog een keer een lange
route wil fietsen.
Deze tocht heeft als doel geld bij
elkaar te fietsen voor de fanfare. Ook dit jaar hebben veel lokale ondernemers gezorgd voor
prijzen voor de deelnemers die
actief sponsors hebben gezocht.
Via speciale sponsorlijsten is het
mogelijk om je te laten sponsoren. Hoe meer sponsorgeld je
ophaalt, hoe meer kans je maakt
op een fraaie prijs.

De start is tussen 12.00 en 13.30
uur bij Cultureel Centrum Bernrode in de Abdijstraat waar de
route ook begint. Inschrijfgeld
is € 3,50 per persoon (kinderen
tot groep 5 gratis) en dan krijg je
een bijzondere fietsroute rondom Heeswijk én een consumptiebon. Gesponsorde fietsers betalen geen inschrijfgeld.
De fietsroute is opgeknipt in korte etappes van vijf kilometer zodat er ruim tijd is om uit te rusten
en te buurten. Na 20 kilometer is
er een rustpost met live muziek
van blaaskapellen en volop eten
en drinken voor lage prijzen. Op
de eindpost zorgen blaaskapellen ook voor een sfeervolle afsluiting.
Toer Mee; de muzikaalste gezinsfietstocht voor jong en oud!
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BERNHEZE BOUWT
Klustip:

Kraanleertje
Kwaliteit
verwisselen
Kwaliteit VOOR EEN
VOOR EENSCHERPE PRIJS

waliteitSCHERPE PRIJS
OR EEN
HERPE PRIJS

Compleet E
nieuwe gro
te
showroom
!

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord
T 0413 - 27 01 10

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord
T 0413 - 27 01 10

Compleet
nieuwe gro
te
showroom
!

Compleet
nieuwe grot
e
showroom
!

info@vanschijndeltegels.nl
www.vanschijndeltegels.nl
www.tegelprofshop.nl

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord
T 0413 - 27 01 10

E info@vanschijndeltegels.nl
www.vanschijndeltegels.nl
www.tegelprofshop.nl

Allround en veelzijdig in elektro
/ Agro / Industrie / Utiliteit /
Woningbouw / Camera-systemen / Inbraak-beveiliging / Zonnepanelen
Heeswijk-Dinther / T 0413 29 29 05 / www.vanzutphenelektro.nl

E info@vanschijndeltegels.nl
www.vanschijndeltegels.nl
www.tegelprofshop.nl

Om ervoor te zorgen dat je de
kraan niet beschadigt met een
tang tijdens het verwisselen
van het kraanleertje, kun je
dezelfde druk uitoefenen met
twee aan elkaar geschroefde/
gebonden latten. Zo kun je
evenveel kracht zetten zonder
de kraanuitloop te beschadigen.
Bron: www.skil.nl

Bedrijvenweg 16
5388 PN Nistelrode
0412 612594

Meer info:
info@beeten.nl
www.beeten.nl

GROEP BV
■

GROND- EN SLOOPWERKEN • CONTAINERVERHUUR •
ZAND EN GRANULATEN • INNAME PUIN EN BOUWAFVAL
Heeswijkseweg 7, 5473 KV Heeswijk-Dinther
T: 0413-291391 • E: info@dijkhoff.nl DIJKHOFF.NL

BETONBOOR- EN
ZAAGTECHNIEK

■

SLOOPTECHNIEK

■

GEVELRENOVATIE

:
Ontzorgen
g,
in
r
e
d
r
a
Uw wa
vatie
onze moti
Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek
T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327
E info@rw-groep.nl
WWW.RW-GROEP.NL

Haal de
zon in
huis

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

Geen btw voor particulieren

Kozijnen
Kozijnen
Kozijnen
n Ramen
n
Ramen
n Ramen
n
n
Deuren
Deuren
n Deuren
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Vouwwanden
n Vouwwanden
Vouwwanden

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

Noorderbaan
- Nistelrode
T. 0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl
Noorderbaan
8-8
Nistelrode
- T. -0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.
Klustip:

van den berg en zn.

Behangen
zonder
luchtbellen

tegelwerken & tegelhandel

• Kozijnen Deuren Ramen

Al sinds
1973 het vertrouwde
Al sinds 1973
het vertrouwde
adres voor adres
het vakkundig
voor het
vakkundig
leveren
plaatsen
en leveren
van plaatsen
tegels en en
natuursteen!

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

van tegels en natuursteen!

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Breng eens een bezoek aan onze showroom

en
Uw wens
Uw thuis!

Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther • tel. 0413-291249 • fax 0413-293952

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291249

Breng met een stanley-mesje (of scheermesje) een klein
sneetje aan en smeer met een
klein, smal kwastje vervolgens
wat nieuwe behangerslijm
achter het sneetje. Druk het
papier goed aan en dep de
overtollige lijm weg met een
vochtige doek
Bron: www.skil.nl

www.jmeulendijk.nl

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

Meulendijk

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

Kerkstraat 26a - Vorstenbosch
06-53899928
info@vanzogelbouwbedrijf.nl
www.vanzoggelbouwbedrijf.nl

Bouwplannen? Bestemmingsplan nodig? Planschade?

Graafsebaan 31 Heesch
onno@roconnect.nl

06-2909 9005
www.roconnect.nl

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411

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

Vorstenbosch
www.hansvandervelden
Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101
aannemersbedrijf.nl
E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom
open op zaterdag van
10.00 - 14.00 uur
* Trespa-keralit-houten
dakkapellen
Binnen
1 dag
geplaatst!

Cereslaan 12a - 06-22692338
Info@vanderheijdendakkapellen.nl
www.vanderheijdendakkapellen.nl

John F. Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch
0412-486277 - info@erveza.nl - www.erveza.nl
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Nieuwe gemeentedichter in Bernheze
BERNHEZE – Met de aanstelling van de gemeentedichter willen Het
VerhAal, Bernheze en Meierijstad hun inwoners enthousiasmeren
voor poëzie, schrijverstalent stimuleren en de gemeenten vanuit een
nieuw perspectief etaleren. De gemeentedichter schrijft en draagt
voor over de keren en over gebeurtenissen gerelateerd aan de gemeente. Dit op een ludieke, kritische of anderszins verrassende wijze.
Dat past bij Rebecca Latupeirissa,
een singer-songwriter, die is geboren in Den Bosch en sinds drie
jaar in Nistelrode woont. Schrijven is haar passie, vandaar de
bundels Zonne-TaaL, en VierTaaL.
Het is de bedoeling dat het stokje na een periode van twee jaar
wordt overgedragen aan een
volgende gemeentedichter.

Rebecca Latupeirissa

Peuteruurtje in de
bibliotheek

ste donderdagochtend van de
maand van 10.00 tot 11.00 uur
gegeven in de drie bibliotheken
van Bernheze. Peuters zijn van
harte welkom om met hun ouders, oma’s, opa’s of oppas naar
deze voorleesactiviteit te komen.
De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

BERNHEZE - In de nacht van 30 augustus vindt voor de vijftiende
keer de Nationale Nachtvlindernacht plaats. Verspreid door heel Nederland worden excursies georganiseerd om de pracht van de onderbelichte soortgroep te laten zien. Dit jaar vindt de nacht laat in
het jaar plaats en gaat de zon al om 20.30 uur onder. Hierdoor is
de activiteit ook toegankelijk voor de minder actieve nachtbrakers.

Heb jij wel zin in een verrassende avond? Dan ben je van harte
welkom vanaf 20.30 uur.
De Nationale Nachtvlindernacht
wordt gecoördineerd door de

Jos Korsten, die zelf 25 jaar leerkracht van groep 7/8 is geweest,
ontwikkelde een prachtig lespakket en zoals hij zei: “Zo betrek je de jeugd bij een belangrijk deel van onze geschiedenis
en dat betreft niet alleen WO II.
Ook de gevolgen van deelname
aan vredesmissies en uitzendingen naar Afghanistan en andere
oorlogsgebieden staan centraal
in het lespakket.”

krijgen over de afgelopen periode.
De speelfilm ‘De Ondergrondse
Vergeet niet’ en de documentaire ‘De Schakel’, zijn opgenomen
in deze regio, zoals in Veghel,
Schijndel, Heeswijk-Dinther, Berlicum en Den Dungen. Ook cast
en crew van de films komen uit
de regio en zelfs ex-burgemeester Jan Pommer speelt een rol
in de film. De bedoeling is dat
de scholen hiermee aan de slag
gaan en tijdens een van de feestelijkheden in 2020 resultaten
laten zien van wat ze met het
lespakket hebben gedaan.
Zo kan er een presentatie als
werkstuk worden getoond of
wellicht een tentoonstelling van
gevonden materiaal. De heemkundekringen uit de regio zullen hun medewerking verlenen,
daar waar dat nodig is. Naast
het Prins Bernardfonds hebben
zowel de gemeente Bernheze

als de gemeente Sint-Michielsgestel het lespakket financieel
gesteund.
Hopelijk is de jeugd net zo enthousiast als de makers ervan
en kan er volgend jaar een leuk
resultaat verwacht worden. Het
lespakket kan nog altijd worden
besteld door de scholen en kan
de komende jaren worden gebruikt.
Voor meer informatie mail naar
Ton Lunenburg:
info@regiofilmproducties.nl.

Golftoernooi van Lions Club Bernheze:
€ 4.500,- voor de kindervakantieweken

Vijftiende Nationale
Nachtvlindernacht

Het IVN Oss en Bernheze doen
dit jaar ook weer mee. Er wordt
naar nachtvlinders gekeken met
behulp van lakens, lampen en
stroop. De locatie is nabij het
Bomenpark in Heesch. Om
20.00 uur wordt er begonnen
met het laken opzetten en zal
er stroop op de bomen worden
gesmeerd.
Het is altijd weer een spannende gebeurtenis. Wat zal er op
het laken komen? Misschien wel
een grote pijlstaartvlinder en het
rood weeskind wil ook nog wel
eens graag van het stroop komen snoepen.

BERNHEZE - 75 jaar na de bevrijding hebben de twee films
die de Stichting Regio Filmproducties heeft gemaakt over de
oorlog, geïnspireerd om daar
een lespakket van te maken
voor de basisscholen.

Het lespakket heeft de titel meegekregen ‘Boven Water’, mede
omdat er in de film een belangrijke kluis boven water gehaald
wordt en omdat er nog dagelijks
feiten boven water komen waardoor we weer nieuwe inzichten

BERNHEZE - De bibliotheken
van Heesch, Heeswijk-Dinther
en Nistelrode starten donderdag
29 augustus weer met een Peuteruurtje.
Deze leuke en leerzame activiteit
wordt speciaal voor peuters van
2 tot 4 jaar georganiseerd om te
laten zien hoe fijn voorlezen kan
zijn.
Tijdens het Peuteruurtje genieten peuters van het voorlezen
van een prentenboek en worden
er liedjes gezongen of een spelletje gedaan. Ook wordt er rond
het thema van het prentenboek
geknutseld.
Leuk extraatje is dat de peuters
bij het peuteruurtje een stempelkaart krijgen. Bij een volle kaart
ontvangen ze een vingerpoppetje om de verhalen van het prentenboek thuis na te spelen.
Het Peuteruurtje wordt elke laat-

Lespakket voor groep 7/8
met daarin opgenomen twee
films van Regio Filmproducties

BERNHEZE - Vorige week vrijdag vond de Bernheze Open, het jaarlijkse golftoernooi van Lions Club
Bernheze voor het goede doel, wederom plaats in het glooiende landschap van businessclub The Duke
in Nistelrode. Maar liefst 75 deelnemers streden in diverse categorieën om de titels. De winnaar bij de
heren is Ynno van Erp geworden die in een bloedstollend duel (een play-off was nodig) maar nèt Hans
Joore van zich wist af te schudden. Bij de dames was Hermie Verheijen net iets sterker dan Karin van
Schijndel.
Wim Tolboom, president van
Lions Club Bernheze, kon een
mooie cheque van maar liefst
€ 4.500,- overhandigen aan de
vertegenwoordigers van alle
Bernhezer kernen voor de organisatie van de kindervakantieweken. Lions Bernheze bedankt alle deelnemende golfers
en sponsoren: Coolen Expertise,
The Duke, OOvB adviseurs en
accountants, Nobra Cars Uden
(BMW), Jumbo Golfwereld en
TEN advocaten voor hun ruimhartige bijdragen.

President Lions Bernheze Wim Tolboom (rechts) met de gelukkige
vrijwilligers van de Bernhezer Kindervakantieweken

Igoa
Igoa is een ontzettend lief en zachtaardig meisje, geboren
in juni 2018. Ze is bij ons binnengebracht omdat het mensen opviel dat ze wat moeilijk liep. Na uitgebreid onderzoek kwamen we erachter dat er een klein scheurtje in
een spier van haar schouder zat.
Pyreneeën vlinderreis

vlinderstichting en heeft als
doel om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met
nachtvlinders en tegelijkertijd
verspreid in het land gegevens
van deze soort te verzamelen.
Voor meer informatie kan er
contact opgenomen worden met
Cun Wijnen via 06-29261779.

Ze is in een pleeggezin helemaal hersteld en nu op zoek
naar een gouden mandje. Igoa is nog wat verlegen maar
wel ontzettend lief. Ze is gek op knuffelen en als ze je eenmaal vertrouwt is ze een supermaatje. Als ze eenmaal over de
drempel is wil ze ook heel graag spelen.
Igoa houdt niet van drukte en veel prikkels. We zoeken daarom voor
haar een rustig huisje, zonder kleine kinderen en andere huisdieren, omdat ze zich dan het
fijnst voelt!
Kun jij dit haar bieden? Stuur dan een mail naar dierenasiels@hokazo.nl zodat je haar kunt
ontmoeten.
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paardensport

Alexander Vincentius
geplaatst voor WK
ERMELO/HEESCH - Alexander
Vincentius heeft zich bij de
KWPN Kampioenschappen in
Ermelo weten te plaatsen voor
het WK Jonge Springpaarden.

zweefvliegen

Sjors Schoenmakers wint
nationale juniorenwedstrijd
zweefvliegen
VENLO/VORSTENBOSCH - De
Nederlandse Kampioenschappen zweefvliegen voor junioren
zijn afgelopen.

Hij deed dit met het 6-jarige
paard Irocco Grey S. Dit WK,
voor de beste 5-, 6- en 7- jarige
springpaarden, zal plaatsvinden
van 18 tot en met 22 september
in Lanaken, België.

RSV Vorstenbosch in sprookjessferen
VORSTENBOSCH - Ruitersportvereniging Vorstenbosch organiseert zondag 1 september
voor de tweede keer Bixie Outdoor Vorstenbosch.
Dit evenement is speciaal bedoeld voor de jonge en beginnende ruiters en amazones om
op een vertrouwde en plezierige manier kennis te maken met
de ruitersport. Deze dag heeft
het thema ‘sprookjes’. De laatste voorbereidingen zijn in volle gang. Voor de allerkleinste
deelnemers (van 3 tot 6 jaar) is
er een minibegeleidingsproef.
Naast het bixie dressuur is er
voor de oudere kinderen de rubriek BB dressuur.
Verder is er een sprookjesparade,
zijn er leuke spelletjes te doen

21

Op vijf wedstrijddagen legde de
jonge aanwas vele kilometers af,
ondersteund door zowel ervaren
wedstrijdvliegers als coaches.
De uit Vorstenbosch afkomstige
Sjors Schoenmakers is de winnaar geworden van Aeroclub
Nistelrode.
Bron: www.njw.zweefportaal.nl

met de pony en geeft Henk Diks
een leerzame springclinic.
Ook voor de niet-rijdende kinderen is er vermaak in het strodorp. Inschrijven is nog mogelijk,

kijk op www.rsvvorstenbosch.nl
voor meer informatie.
Aanvang: 10.00 uur - Locatie
Brakkensedijk - Toegang is gratis.

Sjors op het erepodium

Al uw sport- en verenigingsnieuws
wordt gratis geplaatst.
info@demooibernhezekrant.nl
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DE OPLOSSING

VV Heeswijk Loop
HEESWIJK-DINTHER - In Heeswijk-Dinther vindt zaterdag 31 augustus voor de tweede keer de VV
Heeswijk Loop plaats. Deze wedstrijd wordt georganiseerd in samenwerking met voetbalclub VV Heeswijk en is de achtste in het Maasland Run Classic circuit 2019. Naast een vijf en een tien kilometer is
er speciaal voor de jongere hardlopers een jeugdloop van één kilometer. Na afloop van de wedstrijd is
er een prijsuitreiking.
De start van de vijf en de tien
kilometer is om 17.30 uur. De
jeugdloop start om 17.00 uur.
De start- en finishlocatie is bij
het clubhuis van VV Heeswijk
op Sportpark De Balledonk aan
Droevendaal 6. De kosten voor
deelname aan de vijf en tien kilometer bedragen € 5,-. Deelname aan de jeugdloop is gratis.

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

Voor de VV Heeswijk Loop
kan worden ingeschreven op
evenementen@vvheeswijk.nl,
onder vermelding van naam,
geboortedatum en afstand. Ook
op de dag zelf (tot een kwartier
voor aanvang van de wedstrijd)
kan in het clubhuis van VV Hees-

wijk worden ingeschreven. Kijk
op www.maaslandrunclassics.nl
voor meer informatie over het

Maasland Run Classic circuit
2019 en voor alle uitslagen en
het tussenklassement.

Altior vanaf dit seizoen rookvrij!
HEESWIJK-DINTHER - Korfbalvereniging Altior is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen en zij geeft kinderen graag het goede voorbeeld. Het bestuur van Altior heeft daarom
besloten vanaf de start van het nieuwe seizoen, 1 augustus 2019, de stap naar een rookvrij sportterrein
te zetten.
Hiermee wordt de jeugd beschermd tegen de verleiding om
te gaan roken en het schadelijke meeroken. Zo biedt Altior iedereen een gezonde en veilige
sportomgeving.
Als kinderen anderen zien roken,

lijkt dat normaal en misschien
zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij
mensen zien roken naar wie zij
opkijken, zoals andere sporters,
trainers en ouders. Zien roken,
doet roken. Sporten is gezond,
terwijl (mee)roken schadelijk is

voor de gezondheid.
Vanaf 1 augustus is Altior dus
rookvrij. Iedereen is en blijft natuurlijk wel welkom bij Altior,
ook rokers! Echter aan de rokers
wordt wel vriendelijk gevraagd

buiten het zicht te roken. Hiervoor is op het terrein een speciale
rookzone gecreëerd. De andere
plekken binnen het sportterrein,
zoals langs de lijn en het terras,
zijn rookvrij. Om dit goed duidelijk te maken zijn er op diverse
plekken bordjes opgehangen.
Met een rookvrij sportterrein
draagt Altior bij aan het realiseren van een Rookvrije Generatie.

Een generatie kinderen die zélf
kan en zal kiezen voor een gezonde, rookvrije toekomst.

kaarten/bridgen
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motorcross

Glenn Coldenhoff wint MXGP
van Italië
IMOLA/HEESCH - Glenn Coldenhoff van het Standing Construct
KTM team heeft een ijzersterke vijftiende wedstrijd van het wereldkampioenschap MXGP in het Italiaanse Imola gereden. Coldenhoff
wist beide manches naar zijn hand te zetten en won voor de eerste
keer in zijn carrière beide manches van een Grand Prix!
motorsport

“Vandaag is te vergelijken met
vorig jaar Red Bud; daar won ik
ook beide manches. Het zijn van
die dagen waarbij alles klopt,
een heerlijk gevoel”, zegt Glenn.
Met een dubbele manchezege

won Glenn de Grand Prix en is
hiermee in de tussenstand opgeklommen naar een 5de plaats.
Volgend weekend gaat het wereldkampioenschap verder in het
Zweedse Uddevalla.

Biljarten voor de jeugd
HEESWIJK-DINTHER - Biljartvereniging Royal is vorig jaar
gestart met jeugdbiljarten. Onder deskundige leiding van vrijwilligers van de club gaven we
biljartles aan de jeugd.
Ook hebben we vorig jaar vanaf
oktober competitie gespeeld op
zondagochtend. We speelden
zelfs al een interland in Roozendaal tegen België en een interland in Hengelo tegen Duitsland
en België.
Ben je een jongen of meisje tussen de 10 en 18 jaar en lijkt het
je leuk om te biljarten? Meld je
dan aan. Op vrijdagavond geven biljartinstructeurs op professionele wijze les in CC Servaes te
Heeswijk-Dinther; van 18.00 tot
19.00 uur voor de iets jongere

Glenn:
‘Die dagen
waarbij alles
klopt, een
heerlijk gevoel’

en van 19.00 tot 20.00 uur voor
de oudere jeugd. De lessen starten op 6 september en kosten
€ 25,- voor tien lessen. Ga je
straks competitie spelen? Dan
vragen we € 20,- omdat dit afgedragen moeten worden aan
de KNBB.
Voor vragen en aanmeldingen
kun je contact opnemen met
Mari van Berloo,
mmvanberloo@gmail.com
of 06-20134912.

jeu de boules

Jos Bongers en Gerard Kézér prolongeren titel
Nistelrodese kampioenschappen jeu de boules
NISTELRODE - Voor de 21ste
keer vonden afgelopen zaterdag
de door gilde Sint Anthonius
Abt-Sint Catharina georganiseerde Nistelrodese kampioenschappen jeu de boules plaats.
Evenals vorig jaar wist Jos Bongers samen met zijn schoonbroer
Gerard Kézér met alle vier gewonnen wedstrijden dit toernooi te winnen. Zij mogen zich
opnieuw een jaar lang jeu de
bouleskampioen van Nistelrode
noemen. De 2de prijs was voor
Henk en Patric v.d. Loop en de
3de prijs ging naar Rien en Anneke Verstegen.

Patric en Henk, Jos en Gerard en Anneke en Rien

Lees het volledige verslag op www.mooibernheze.nl.
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Fotograaf:
Marcel van der Steen
Mini Heesch
Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl

DONDERDAG 22 AUGUSTUS
Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

Uurtje klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 8

Nachtvlindernacht
Bomenpark Heesch
PAGINA 20

Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Theatergroep Kersouwe
Lang en Gelukkig
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Douwe Bob & Band
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

VRIJDAG 23 AUGUSTUS
24-Uurs Solexrace Festival
Heibloemsedijk Heeswijk-Dinther

HEESCH • HEESWIJK-DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

Evenementen

Reiki 3A
Centrum MAIA Nistelrode
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Muziekweekend: The Click
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
Davina Michelle
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Belgisch bierfestival
De Leygraaf Heeswijk-Dinther
PAGINA 2
ZATERDAG 24 AUGUSTUS
MIVA-Collecte 2019
Kerken Heeswijk-Dinther
en Loosbroek
PAGINA 8
24-Uurs Solexrace Festival
Heibloemsedijk Heeswijk-Dinther
Muziekweekend: Dreamfield
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
Theatergroep Kersouwe
Lang en Gelukkig
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Belgisch bierfestival
De Leygraaf Heeswijk-Dinther
PAGINA 2
ZONDAG 25 AUGUSTUS
MIVA-Collecte 2019
Kerken Heeswijk-Dinther
en Loosbroek
PAGINA 8
Maashorst Op díe Fiets
Maashorst
PAGINA 1

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Belgisch bierfestival
De Leygraaf Heeswijk-Dinther
PAGINA 2
Zonnemiddag
Sterrenwacht Halley Heesch
PAGINA 8
MAANDAG 26 AUGUSTUS
Spreekuur computeren smartphone
De la Sallestraat 3 Heesch
PAGINA 6
BC De Klotbeek: Vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Autismecafé
Pieter Brueghel Huis Veghel
PAGINA 4
Poedja-Bardo Onderricht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DINSDAG 27 AUGUSTUS
Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
WOENSDAG 28 AUGUSTUS
Moedergroep
De la Sallestraat 3 Heesch
PAGINA 4

ZATERDAG 31 AUGUSTUS
Zomermarkt
Heelwijk Heesch
VV Heeswijk Loop
Sportpark De Ballendonk
Heeswijk-Dinther
PAGINA 22
Theatergroep Kersouwe
Lang en Gelukkig
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
ZONDAG 1 SEPTEMBER
Open huis bij Praktijk
Gabriellic Voetreflex
Praktijk Gabriellic Voetreflex
Heeswijk-Dinther

Verwondering op weg naar
Santiago de Compostella
Kerklocatie Nistelrode,
ingang Lindenstraat
PAGINA 8
Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
WOENSDAG 4 SEPTEMBER
Repair Café
Dagkerk Heesch
Kienmiddag KBO Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DONDERDAG 5 SEPTEMBER
Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

Nirvana les van Just Be
De Nistel Nistelrode

Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Bixie Outdoor Vorstenbosch
Brakkensedijk Vorstenbosch
PAGINA 21

Ziekenzalving
Zorgcentrum Heelwijk Heesch

Parochiedag
H. Augustinusparochie
Heeswijk-Dinther en Loosbroek
Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
Toer Mee 2019
CC Bernrode Heeswijk-Dinther
PAGINA 17
Theatergroep Kersouwe
Lang en Gelukkig
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

The Tempest - Illyria
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Vipassyana Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

MAANDAG 2 SEPTEMBER
Spreekuur computeren smartphone
De la Sallestraat 3 Heesch
PAGINA 6

24-Uurs Solexrace Festival
Heibloemsedijk Heeswijk-Dinther

DONDERDAG 29 AUGUSTUS
Peuteruurtje
Bibliotheek Heesch,
Heeswijk-Dinther en Nistelrode
PAGINA 20

Strand Jeu de Boules
Achter de Berg Nistelrode

Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

Dopen, wat is dat?
Parochiecentrum Heesch

Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Benefietmiddag voor Gambia
Camping de Meerdonk
Heeswijk-Dinther
PAGINA 10

VRIJDAG 30 AUGUSTUS
Keeztoernooi voor goed doel
Café-Zaal ‘t Tramstation
Nistelrode

Poedja-VisualisatiesMeditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Cursus Studievaardigheden
V-O Klasse-RT Nistelrode

DINSDAG 3 SEPTEMBER
Creatief Café KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
VRIJDAG 6 SEPTEMBER
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Kledingbeurs
De la Sallestraat 3 Heesch
Kaartavond KBO Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Start jeugdbiljart
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 23
ZATERDAG 7 SEPTEMBER
Rockin’ Wood
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
ZONDAG 8 SEPTEMBER
Weilandgames
Vinkelsestraat Heesch
PAGINA 10
Jeugdzeskamp HDL
Droevendaal 2 Heeswijk-Dinther
Open Dag bij Hedilo
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
Uurtje klassiek
Laverhof 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

