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Uitslag VAKANTIE-FOTOWEDSTRIJD
1E PRIJS: EEN JAAR LANG ELKE WEEK
EEN BROOD NAAR KEUZE
Aangeboden door Van Mook De Echte Bakker uit
Nistelrode, Jumbo Wiegmans uit Heesch en Coop
Heeswijk-Dinther.
* Marloes Becht-van Driel
* Jeannette Schets
* Melanie en Didi van de Pas
2E PRIJS: CANVAS 90X60 CM
MET FOTO NAAR KEUZE
Aangeboden door Hema Heesch.
* Henry Dortmans
3E PRIJS: MUISMAT MET FOTO NAAR KEUZE
Aangeboden door Hema Heesch.
*Caroline Lunenburg
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Boomrooierij

Sinds 1937 een begrip in Nederland!

Hema Heesch

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

WONING VERKOPEN?

Van Weert Rondhout B.V.
Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek

• Bomen rooien
• Bomen snoeien
• Stobben frezen

• Klepelen takhout-begroeiing
• Ophalen groenafval
• Biomassa - Rondhout

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl
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0412-74 53 52 - info@kom-wonen.nl
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Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

2

ETEN, DRINKEN EN UITGAAN

Woensdag 28 augustus 2019

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag/donderdag
Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode
0412-795170
info@demooibernhezekrant.nl
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Henriëtte Maas
Tamlyn van Lanen
Milène Putters
Carlijn van de Ven
Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Driel-van Linder

Opnieuw tweede
podium Zomernacht
festival Nistelrode

Administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven
Vormgeving/DTP
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud
Fotografie
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Edwin Hendriks
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.

NISTELRODE - Zaterdag aanstaande zal het Zomernacht festival Nistelrode vele bezoekers uit Nistelrode en omstreken naar het Raadhuisplein trekken. Na een zeer succesvolle editie vorig jaar heeft de
organisatie besloten het Zomernacht festival op dezelfde voet voort
te zetten. Daarom zal er dit jaar net als bij de vorige editie weer een
tweede podium ingericht worden.
Waar vorig jaar flink gefeest
werd op de deuntjes van het
Bossche concept ‘SMERRIG’, zal
dit jaar ‘Lick It’ het tweede podium komen hosten. Lick It staat
bekend als het meest sexy feestje
uit het zuiden wat jou de nodige porties heupbewegingen gaat
bezorgen.
Verwacht een avond vol dancen,
shaken, likken & glijden op de
smerigste hits en hardste kneiters
van toen en nu.
Je kunt DJ’s verwachten als Jailhouse Jimmy, Kruzo en Wallraver. De laatste is een echte
Nisseroise act. Wij verwachten
natuurlijk dat het dak eraf gaat!

Buiten het muzikale gedeelte zijn
er natuurlijk ook verschillende
andere activiteiten op het festival
te beleven en ook culinair zul je
niks tekort komen.
Hierdoor zullen jong en oud zich
heel de avond vermaken! Een
ding is zeker: het gratis toegankelijke 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.

FILMOVERZICHT 2019

De komende tijd kun je genieten
van deze fims (onder voorbehoud):
Maandag 9 september en
dinsdag 10 september
20.00 uur: GREEN BOOK
Zondag 29 september
19.00 uur: EDIE
Maandag 30 september en
dinsdag 1 oktober
20.00 uur: THE WIFE

Dinsdag 15 en
woensdag 16 oktober
13.30 uur: CORGI (kinderfilm)
Maandag 21 oktober
20.00 uur: COUREUR
Zondag 27 oktober
19.00 uur: THE WHITE CROW
Maandag 28 oktober
20.00 uur: EDDIE THE EAGLE
Maandag 11 november en
dinsdag 12 november
20.00 uur: CAPHARNAUM.

Zondag 24 november
19.00 uur: YESTERDAY.
Zondag 1 december
19.00 uur: ROCKETMAN.
Maandag 9 december en
dinsdag 10 december
20.00 uur: WILD ROSE
Maandag 30 december
20.00 uur: THE GUERNSEY
LITERARY
Donderdag 2 januari en
dinsdag 3 januari
13.30 uur: BUURMAN EN
BUURMAN (kinderfilm).

Denk je ook nog aan het omzetten van jouw abonnement naar het digitale filmPASpoort? Van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur kun je dit
doen aan de kassa van CC De Pas. Voor alle films geldt een vrije plaatskeuze!

Méér te weten willen komen? Zie www.de-pas.nl/agenda/film

75 jaar bevrijding
gevierd met muziek
‘The Proms of Liberty’
Koninklijke Fanfare St. Willibrord viert 75 jaar
bevrijding Bernheze met een concert van de vrijheid
HEESWIJK-DINTHER - Op vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober
zal de vrijheid worden gevierd
met een bijzonder concert genaamd ‘The Proms of Liberty’.
Dit concert wordt om 20.30 uur
uitgevoerd door de koninklijke
fanfare St. Willibrord in de Heeswijkse kerk. Aanleiding voor dit
speciale concert is de herdenking
van het einde van de Tweede
Wereldoorlog, 75 jaar geleden.
Middels een anderhalf uur durend programma zal niet alleen
de bevrijding worden herdacht,

concertzaal en de nieuwste technieken op het gebied van licht,
geluid en beeld worden ingezet
om muziek en zang te ondersteunen. Een totaalbelevenis
met spectaculaire beelden die
worden geprojecteerd op de gewelven van de kerk.

Het thema vrijheid in al haar facetten loopt
als een rode draad door dit concert
maar zal met name de vrijheid
worden gevierd en bezongen.
Het thema vrijheid in al haar facetten loopt als een rode draad
door dit concert heen en de
daarbij geselecteerde muziek is
geschikt voor jong en oud.
‘The Proms of Liberty’ kent een
uniek concept. De kerk wordt
omgebouwd tot een moderne

De kaartverkoop is gestart en de
toegangsprijs in de voorverkoop
bedraagt € 18,- inclusief twee
consumpties te besteden bij de
afterparty in café de Zwaan
Kaarten zijn te koop bij Paperpoint, maar zijn ook online te
bestellen via
www.koninklijkefanfare.nl.
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Rockin’Wood, dé vakantie
afterparty midden in
de Heeswijkse bossen
HEESWIJK-DINTHER – Nu voor velen de vakantie er weer (bijna) opzit heb je natuurlijk zin om iedereen
weer te zien. En waar kun je dat beter doen dan op dé vakantie afterparty; Rockin’Wood! Een kleinschalig en intiem festival midden in de Heeswijkse bossen, waar de sfeer hoog en de drempel laag is!
Na vijf succesvolle edities blijft
de formule ongeveer gelijk. We
gaan voor het gemak uit van
een lekkere zomeravond, een
aantal goede bands, aangevuld
met Dj’s, gezellig volk en dit alles in de fraaie ambiance van de
Kersouwe.
Met dit jaar op het podium:
Killed by Martians Staccato rock trio.
Hou’t simpel Pop folk & rock covers.
Rebel Eenmalig Reünie optreden!.
Koyle (B) Een explosieve rockervaring!.
Verdraaid Rocking vinyl Altijd into the groef.
Dusss we zien jullie graag op zaterdag 7 september vanaf 19.00
uur op dé vakantie afterparty!

Rockin’Wood, een ouderwets
gezellig festival in de Heeswijkse
bossen.
Iedereen die zijn duimpje op-

steekt op onze Facebookpagina,
maakt kans op gratis tickets voor
Rockin’Wood! Zo zijn wij dan
ook wel weer…

Notenkrakers met
Gerard van Maasakkers
VORSTENBOSCH - Gerard van Maasakkers treedt zaterdag 5 oktober op met de Notenkrakers in Vorstenbosch. Het optreden vindt plaats in MFA De Stuik. De nieuwe multifunctionele sportzaal wordt
daarvoor ingericht als theaterzaal. Plaatsen zijn te reserveren via www.notenkrakervorstenbosch.nl.
Gerard zingt onder begeleiding van het orkest van
de Notenkrakers onder leiding van dirigent Marc
Thijssen veel van zijn bekende nummers. In zijn
40-jarige carrière heeft Gerard regelmatig opgetreden met Brabantse harmonieën en fanfares. Zijn
liedjes krijgen nóg meer kleur als er een gloed van
koper overheen komt.

‘Nog meer kleur door
een gloed van koper’
Gerard neemt zelf ook nog een paar muzikanten
mee; het belooft een bijzonder Brabants onderonsje en een heerlijke muzikale avond te worden!
Na het concert is er in de foyer een afterparty met
muzikale begeleiding.

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

Golfbad-buurvrouw-voor-een-dag
Ik weet niet of mijn Golfbad-buurvouw-voor-een-dag het met
opzet deed, maar het had er alle schijn van. Haar man en haar
kinderen waren denk ik op vijftien meter van haar vandaan,
maar ze vond het toch nodig om ze met een kinderlijk hoge stem
quasi-verontwaardigd toe te schreeuwen, in plaats van naar
ze toe te lopen. Ze had ook zo graag willen deelnemen aan het
zwembadspelletje, maar die sufferds waren al begonnen zonder
haar en dat wilde ze tot vervelens toe aan alle bezoekers van
het Berenbad en misschien wel het hele Golfbad laten weten. Ik
had pech, want ik was nog geen meter bij ze vandaan, dus mijn
ergernis groeide bij elke herhaling van de retorische vraag ‘en ik
mag niet meedoen van jullie?’
Ik heb mijn tong er ongeveer afgebeten, zeker toen ze me ongeveer
smekend om reactie aan bleef kijken. Ze was zo overduidelijk op
zoek naar medestanders of in ieder geval naar mensen die zich
herkenden in deze voor haar vervelende gezinssituatie en waar ze,
misschien maar voor één dag, vrienden mee kon worden. Ik gok dat
haar man niet zo meelevend was, anders had hij wel even op zijn
vrouw gewacht voordat hij het spelletje met zijn kinderen begon.
Hij was denk ik blij even van dat schreeuwend sekreet af te zijn.
Ik kon me zo voorstellen dat dit moment ook voor hem even een
welkome afleiding was van een ellenlange zomervakantie met zijn
vrouw.
Ik had wel sterk de neiging om mijn Golfbad-buurvrouw-vooreen-dag te vragen of er, de afgelopen weken op de camping, wel
iemand ingetuind was. Ik was heel erg nieuwsgierig naar of het
haar überhaupt gelukt was vrienden te maken deze zomervakantie.
Ik hoopte voor haar dat ze de afgelopen tijd toch een
vriendelijke buurman had gevonden, die het niet
had kunnen laten te reageren op haar smekende
blik en die ze nu als vriend kon beschouwen. Ik
ben er alleen van overtuigd dat deze vriendelijke
buurman de volgende ochtend zijn caravan al
lang en breed had ingepakt en zijn heil ergens
anders heeft gezocht.

blieker@bernhezemedia.com
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GEZONDHEID IN BALANS

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
ONS Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
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.
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Avila coaching

COLUMN

20 JAAR, WAAR BLIJFT DE TIJD?

HEESWIJK-DINTHER - Leven is voortdurend veranderen, groeien
en bewogen worden door een stroom van ervaringen. Soms kun
je daarbij wel wat hulp gebruiken. Onze cursussen en persoonlijke
begeleiding helpen je om je vaardigheden te versterken voor meer
autonomie en persoonlijke groei.
Cursussen communicatie &
bewustwording
* 13 september: Start Verbindend communiceren/Geweldloze communicatie.
Grenzen stellen én de relatie
goed houden.
* 19 september: Start avondcursus NLP.
Effectiever communiceren.
* 23 september: Start Mindfulness/Mindful Energy Training
Bewuster leven, meer ontspanning.
* 20 september: De helende
kracht van je emoties.
Stressvermindering en grip op
je emoties.
* 9 november: Start Verbindend
onderhandelen.
Onderhandelen doe je overal,
thuis en op het werk. Creëer
win-win situaties.
Kijk op: www.avilacoaching.nl/
home/agenda

Persoonlijke begeleiding.
Gratis kennismakingsgesprek!
* Klachten als chronische vermoeidheid, stress, burn-out,
relatieverslaving, angsten, onzekerheid.
* Relaties verbeteren, met je
partner, kinderen of collega’s.
* Versterken van zelfhelend vermogen en herstel. Psychosomatiek. Klachten als kortademigheid, eczeem, fibromyalgie,
hoofdpijn, prikkelbare darmsyndroom en hartkloppingen.
* Vergoedingsmogelijkheden
door zorgverzekeraars.
Lees het boek ‘De helende kracht
van je emoties’ en ontwikkel acceptatie, kracht en rust in jezelf.
Via: info@avilacoaching.nl
of boekhandel te bestellen.
0413-303848
06-43475558 / 06-21139270
info@avilacoaching.nl
www.avilacoaching.nl

Waarom ga je van een
academisch ziekenhuis de
natuurgeneeskunde in?
Heel simpel, door eigen
ongemak, een chronisch
vermoeidheidssyndroom.
Na een jaar heen en weer
geschoven te zijn, tussen
specialisten die het niet
meer wisten, kwam ik
via een collega bij een
natuurgeneeskundig therapeut
terecht en tot mijn grote
verbazing wist zij eigenlijk
meteen wat ik mankeerde.
Maar wat nog mooier was,
ze had ook een oplossing!
Dat steekt natuurlijk wel voor
iemand die in een academisch
ziekenhuis werkt! Hoe is dat
mogelijk?
En zie daar: de interesse is
geboren en de eerste opleiding
‘acupunctuur’ was een feit. De
rest ging vanzelf en High Care
3000 werd op 16 augustus
1999 opgericht. Nu zijn we
20 jaar verder en denk ik dat
High Care 3000 zijn plek in de
zorg wel verdiend heeft. Door
de combinatie van therapieën
zijn we in Nederland uniek.
In die 20 jaar is er niet veel
veranderd, de reguliere
geneeskunde is een
symptoombestrijder en de
natuurgeneeskunde probeert
de oorzaak te vinden. De
voeding is alleen maar slechter
van kwaliteit geworden en
onze patiëntengroep wordt
steeds jonger. Kinderen met
melk- en glutengevoeligheid,
allergieën, buikpijn, eczeem,
hypersensitiviteit en ga zo

High Care
3000 BV

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

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

maar door. Ouderen met
aandoeningen die onder de
vlag van de leeftijd worden
verstopt. Pijn die met medicatie
behandeld wordt en de
kwaliteit van leven die door
de bijwerkingen alleen maar
verslechtert. Vermoeidheid?
Iedereen is moe; kinderen,
pubers, jonge moeders,
ouderen. Hoe komt dat?
Vitaminegebrek? Een darm
die de voeding niet goed
opneemt? Medicijngebruik?
Bij ouderen vooral door slecht
eten, geen eetlust. Nou ja, bij
jongeren ook hoor!

De gemakzucht, het snelle
eten, even wat halen, is
niet het meest gezonde
Al die jaren is er dus niets
veranderd, kennis over voeding
was en is nog steeds niet
optimaal. De gemakzucht, het
snelle eten, even wat halen,
is niet het meest gezonde.
Ook ik heb met dit probleem
geworsteld, een gezin met zes
kinderen, een fulltime baan,
dieren, een boomgaard en een
moestuin. En dan toch binnen
het half uur een verantwoorde
maaltijd op tafel zetten?
Het kan echt wel, maar vergt
wel wat voorbereiding en
oefening.
De eerste lezing van dit seizoen
start op zaterdag 7 september
met het thema voeding. Deze
gratis lezing is bij High Care
3000 aan de Loonsestraat 17
in Neerloon achter op het
terrein. De lezing begint
om 11.00 uur en duurt tot
ongeveer 12.30 uur.
Wel graag even aanmelden via
info@highcare.nl of
0486-416530.
Denkt u ook aan ons gratis
spreekuur iedere maandag
van 13.00 tot 14.00 uur,
ook hiervoor graag
aanmelden!

Specialist
in acne,
laseren en
oedeem

•
•
•
•
•
•

Kinderwens
Zwangerschap
Centering Pregnancy
Bevalling
Kraambed
Anticonceptie

Neem voor meer informatie
gerust contact met ons op
of meld je aan via
www.verloskundigenridderhof.nl

Nieuw in Heesch - Huidtherapie

0412-627560
maandag tot en met zondag
9.00-17.00 uur.
24/7 voor dringende zaken:
06-55884455
info@verloskundigenridderhof.nl

Gevestigd in het nieuwe Gezondheidscentrum
aan de Gildestraat.
• Ook voor het aanmeten van steunkousen
• Tevens werkzaam in Gezondheidscentrum Nistelrode:
De Beekgraaf 58a, 5388 CV, Nistelrode
073-7113193
• Mogelijk vergoed door uw zorgverkeraar
info@huidgericht.nl
www.huidgericht.nl
• Gratis intake op beide locaties
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Stilleven onthuld met
aangrijpend verhaal
over de oorlog

75 jaar na de bevrijding
komen de verhalen weer
tot leven in De Kersouwe
HEESWIJK-DINTHER - Twee jaar geleden gingen twee films tegelijkertijd in première. Intussen hebben ruim 2.000 mensen de films gezien, verdeeld over negen
theaters in de regio. Nu is het openluchttheater De Kersouwe de plaats waar de
films getoond gaan worden; in de buurt waar 75 jaar geleden de eerste bevrijders
van ons land met een parachute naar beneden kwamen.
Mien Potters uit Heeswijk herinnert zich
dat nog als de dag van gisteren en zij
vertelt daar dan ook met vreugde en
verdriet over. Zij was er getuige van
dat een parachutist werd gedood in dit
strijdtoneel en sinds het maken van de
documentaire heeft ze nu ook het graf
bezocht in Margraten van de soldaat die
toen, op slechts 40 meter afstand, voor
haar ogen sneuvelde.

Burgemeester Moorman en Jeanne Hoevenaars-Voets

Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH/HEESWIJK-DINTHER – Vorige week woensdag onthulde burgemeester
Moorman samen met mevrouw Jeanne Hoevenaars-Voets uit Heeswijk-Dinther een
STILLEVEN in de hal van het gemeentehuis. Dit STILLEVEN vertelt het verhaal van de
dappere familie Voets uit Heeswijk-Dinther.
Het gaat over een Joods echtpaar dat vanaf 1942 was ondergedoken in hun snoepwinkel. Brabant Remembers beeldt de
impact van de Tweede Wereldoorlog op
de Brabantse samenleving uit. Deze verhalen vormen het uitgangspunt voor een
Brabantbreed programma en een (inter-)
nationale campagne, genaamd ‘Brabant
Remembers’. Het doel is om zoveel mogelijk mensen, en dan vooral de jongere
generaties, de verhalen te laten ervaren.
De bedoeling was een ‘lifechanging’ verhaal op te tekenen.
Eén van de 75 verhalen speelt zich af in
Bernheze. Een Joods echtpaar verblijft in
een vertrek op de begane grond, in een
kamer achter de winkel van de familie Voets. Er is niemand die weet van de
onderduikers, behalve twee personen.
Dankzij de oplettendheid en de moed van

Anna en Marinus Voets overleven zij de
oorlog en emigreren in 1951 naar Brazilië.
Het volledige verhaal kun je lezen op
www.brabantremembers.com/verhalen.
Dit verhaal is verbeeld in een STILLEVEN.
Het is nu tijdens de openingstijden te bezichtigen in de hal van het gemeentehuis.
Van 13 tot en met 27 september staat het
in de bibliotheek in Heeswijk-Dinther.

Waargebeurde
verhalen en een film
over een (fictieve)
verzetsgroep
Een hele impact voor een kind van 9 jaar
ten tijde van de oorlog. Zo worden er
nog diverse verhalen opgetekend in de
documentaire ‘De Schakel’, een van de
getoonde films.
De tweede film is een fictief verhaal,
bedacht door regisseur Henny van der
Burgt uit Schijndel. Henny stak meer
dan vijf jaar van zijn vrije tijd in het maken van deze film.
De film gaat over een verzetsgroep uit
de regio die bewijsmateriaal wil verzamelen waardoor de politiecommissaris
na de oorlog zijn verdiende straf zal

krijgen. Er wordt een overval op zijn
kantoor beraamd waarbij een kluis buit
wordt gemaakt en tijdens een wilde
achtervolging wordt de kluis overboord
gegooid.
Hoe dit afloopt kun je zelf komen bekijken op 12 september in De Kersouwe.
De avond begint om 21.00 uur.
Kaartjes à € 7,50 zijn verkrijgbaar via
www.kersouwe.nl of aan de kassa van
dit openluchttheater.

Henny stak meer dan vijf jaar van zijn vrije tijd
in het maken van deze film
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KBO BERNHEZE

KBO Bernheze

Iedereen welkom

Theatervoorstelling
‘...En ze leefden nog
lang en gelukkig’
We willen mensen bewustmaken van hun gezondheid en wat je nog kunt, ook al ben je ouder!

Het bestuur bedankte de vrijwilligers met een bloemetje

Afscheid
barteam
KBO Heesch
HEESCH - Enkele weken geleden is een aantal leden gestopt
als barmedewerker in D’n Herd.
Vrijdag 19 juli vond er een leuke
bijeenkomst plaats voor startende, blijvende en vertrekkende
barleden.
Kartrekker Jan Wassenaar heeft
gezien zijn leeftijd te kennen gegeven dat het tijd werd om te
stoppen. Jan was een fanatieke kartrekker die vele jaren zorg
heeft gedragen voor een goedlopende bar. Ook zijn ‘hulpje’ Bernard Heesakkers (een bekend gezicht in D’n Herd) gaat stoppen.
Deze maand is zijn laatste maand
als barman.
Mientje van Oort stond haar
mannetje op donderdagmorgen
en vroeg zich af ‘Hoeveel jaar
doe ik dit al!’ Met andere woorden; het is genoeg geweest, maar
altijd met plezier de bar bewaakt!
Frans Adriaans, Sjaak van den
Hoogen en Henk van de Rakt
stoppen ook. Zij vormden jarenlang een trio dat veel mensen
zag komen en gaan. Gezien hun
leeftijd stoppen de heren er ook
mee en gaan het wat rustiger aan
doen.
Het bestuur bedankt al deze leden hartelijk voor hun geweldige
inzet en tijd die zij aan de KBO
hebben besteed. Wij wensen hen
vooral een gezonde tijd toe.

deze middag gepland op 25 juni,
maar deze werd in verband met
de heersende hittegolf geannuleerd. Maar deze keer waren de
weersomstandigheden perfect
om sportief bezig te zijn.
De middag werd weer prima begeleid door Rien Verstegen. Er
werden twee rondes gespeeld.
Na afloop bleken er drie deelnemers ex aequo als eerste te zijn
geëindigd: Ben Elschot, Ignace
van Dommelen en Jos Bongers.
De prijzen werden door loting
verdeeld. Het is waard te vermelden dat Ben Elschot met 88 jaar
tevens de oudste deelnemer was,
hulde! Jan Heijmans keek in zijn
slotwoord terug op een geslaagde middag. Een bijzonder woord
van dank had hij voor het echtpaar Verstegen voor de gastvrijheid.

Speelfilm
‘Teenbeat’ nu
ook in Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Na vele
voorstellingen in de regio komt
de speelfilm ‘Teenbeat’ nu ook
naar Heeswijk. De belangstelling is overweldigend. Blijkbaar
herkennen veel mensen zich in
het verhaal dat de kijker door
het tweede deel van de jaren
60 voert. De tijd van brommers,
dancings, ‘moeilijke ouders’ en
opstandige jeugd.
Hans is voorbestemd om de

In totaal is er zeven jaar aan deze
film gewerkt. Zo’n 400 mensen
uit deze omgeving hebben er aan
meegewerkt, waaronder 39 acteurs. Productie: Antoon Kerkhof
en Wiljan van Lankvelt uit Erp.
In ruim 60 vertoningen kwamen
er al duizenden bezoekers naar
deze film kijken.
Datum van de 2 vertoningen: 16
oktober 2019 om 14.00 uur en
om 19.30 uur.
In de aula van gymnasium Bernrode, Zijlstraat 1a te Heeswijk.
Graag minimaal 15 minuten voor
aanvang aanwezig zijn. De kaarten kosten € 5,-.
Kaartverkoop via KBO Heeswijk.
0413-296008 of 0413-294142
of per mail:
kboheeswijk.pen@gmail.com
(wel vermelden om welke voorstelling het gaat).
Uw reservering is pas geldig na
ontvangst van uw betaling op
bankrekening
NL90RABO0120119161
t.n.v. KBO Heeswijk.
Kaarten afhalen bij de kassa voor
aanvang van de voorstelling.
Zaal open vanaf 13.30 en 18.45
uur

De voorstellingen zijn vrijdag 13
september in CC Nesterlé Nistelrode en vrijdag 4 oktober in
Gemeenschaphuis De Stuik in
Vorstenbosch. De inloop bij elke
voorstelling is vanaf 13.00 uur en
de aanvang van de voorstelling
is 14.00 uur. Alle voorstellingen
zijn gratis en iedere 55-plusser
uit Bernheze is welkom op een
dag naar keuze. Er zijn onder de
KBO-verenigingen in Bernheze
flyers verspreid.
“Het gaat een leuke en leerzame middag worden”, vertelt Ben
Cornelissen, voorzitter van Overleggroep Ouderen Bernheze.

ruimte is om met professionals
én vrijwilligers in gesprek te gaan
of vragen te stellen over bijvoorbeeld gezondheid, voorkomen
van eenzaamheid en voor welke
activiteiten mensen zich bijvoorbeeld in Bernheze kunnen opgeven.

De theatervoorstelling is één
van de innovatieprojecten van
de GGD. Door de voorstelling
worden mensen op een luchtige
en humoristische manier bewust
gemaakt over gezond en actief
ouder worden. Hierbij komen
thema’s aan de orde zoals met
pensioen gaan, vrije tijdsbesteding, bewegen, gezond en ziek
zijn, voeding, alcohol, medicijngebruik én eenzaamheid.

Aanmelden via de flyer die verspreid is onder de KBO-leden of
digitaal. Nistelrode via
kbonistelrode@gmail.com
en
Heesch, Heeswijk-Dinther, Loosbroek en Vorstenbosch via
ekamp68@ziggo.nl.

Na de voorstelling is er tijd voor
een gezellige nazit, waarbij er

Aanmelden
De inloop is vanaf 13.00 uur en
de voorstelling start om 14.00
uur. Vanaf 15.00 uur start de nazit die tot 16.30 uur duurt. Het
bijwonen van de voorstelling is
gratis, inclusief koffie of thee en
een consumptie tijdens de nazit.

Voor vragen kun je terecht bij
Ben Cornelissen
bencornelissen2@gmail.com
of 06-53844435 of
Evelien Specken
e.specken@ggdhvb.nl of
06-22394215.

Inloopochtend in
Bernhoven voor mensen
met een stoma
UDEN - In Ziekenhuis Bernhoven vindt dinsdag 3 september
weer een inloopochtend plaats
voor mensen met een stoma.

De nieuwe kartrekker Annie
Fransen reikte aan de vertrekkende (bar) leden een bloemetje uit
en de fotograaf maakte weer tijd
om plaatjes te schieten.

Jeu de boules
middag KBO
Nistelrode
NISTELRODE - Vorige week
dinsdag waren veertig leden
present voor een ontspannende middag jeu de boulen op de
Gildenhof. Oorspronkelijk was

kwekerij van zijn vader over te
nemen. Maar als zanger van
beatband ‘The Supertones’ gaat
hij zich meer vrijheid verschaffen, waarbij het bedrijf van thuis
steeds verder uit beeld raakt. Als
dan ook nog een meisje zijn weg
kruist waar ze thuis niet zo gek
op zijn, neemt het verhaal een
heel andere wending.

BERNHEZE - Op een interactieve manier 55-plussers bewustmaken
van hun eigen gezondheid. Dat willen de initiatiefnemers Overleggroep Ouderen Bernheze (OOB) met ondersteuning van de gemeente Bernheze en de GGD Hart voor Brabant bereiken met de
theatervoorstelling ‘...En ze leefden nog lang en gelukkig’.

‘Teenbeat’

Vrijwilligers van de Stomavereniging regio Zeeland-Brabant
heten iedereen die belangstelling heeft welkom. Tijdens deze
inloopochtend kunnen mensen
met een stoma vrijblijvend binnenlopen om met lotgenoten
hun ervaringen te delen. Zij kunnen problemen met elkaar bespreken en eventuele oplossingen aan elkaar uitreiken.
De bijeenkomst begint om 10.00
uur en eindigt om 12.00 uur in

vergaderruimte 1. Aanmelden is
niet nodig.
Wie geïnteresseerd is kan gewoon binnenlopen.
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ETEN OVER? Regio Bernheze
viert geen feest
‘Er is
overal (veelal
verborgen)
armoede’

Aanbiedingen geldig van
29 augustus t/m 4 september
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Gemarineerde kipfilet
100 gr.

Toscaanse
filetlapjes
Heidi van Pinxteren

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

100 gr.

BERNHEZE - Speciaal voor alle mensen die maandelijks maar net de eindjes aan elkaar kunnen knopen
werd in september 2015 de besloten Facebookpagina ‘Eten over? Regio Bernheze’, in het leven geroepen.
De groep bestaat intussen vier jaar, maar reden voor een feestje is er niet, want: “Het is nog steeds hard
nodig. Er is overal - veelal verborgen - armoede. Echt niet alleen in grote steden, maar ook in Bernheze”,
weet grondlegster Heidi van Pinxteren uit Nistelrode. Zij roept derhalve mensen en bedrijven op om overtollig voedsel te doneren en de doelgroep om zich te melden zodat zij geholpen kunnen worden.
Nadat ze in contact kwamen met
een soortgelijke Facebookgroep
elders besloten Heidi en Erik van
Pinxteren uiteindelijk om zelf iets
dergelijks van de grond te tillen,
gericht op hun eigen gemeente.
‘Eten over? Regio Bernheze’, is
er voor iedereen die net of net
niet rond kan komen en daaruit
voortvloeiend moeite heeft om
dagelijks eten op tafel te zetten.
“We helpen wekelijks tientallen
gezinnen en alleenstaanden”,
vertelt Heidi.
Dat doen zij door het verstrekken van brood, groente en/of
fruit en al wat ingezameld wordt
bij iedereen die iets over heeft.
“We zijn heel blij met Heerkens
Groente en Fruit uit Nistelrode
en COOP in Heeswijk-Dinther.
Daar mogen we elke donderdag
producten ophalen, die wij dan
diezelfde dag uitreiken aan onze
leden. Afhankelijk van wat we

krijgen, kunnen we mensen helpen”, zegt Heidi. Afnemers komen met een lege en gaan met
een zo goed mogelijk gevulde
tas weg. Zij betalen daarvoor
€ 0,50 als bijdrage in de brandstofkosten die het echtpaar heeft
om de producten op te halen.
Hoewel minima terecht kunnen
bij de voedselbank, leert de ervaring Heidi dat wat zij doen, ook
nodig is. “De voedselbank is gebonden aan strikte regelgeving
waarbij je hele financiële handel
en wandel eerst op tafel moet.
Als je een euro teveel inkomen
hebt, dan val je buiten de boot.
Wij werken op basis van vertrouwen. Dat is eerlijk gezegd ook
wel eens beschadigd, maar dat
gebeurt niet vaak”, stelt Heidi.
De leden die momenteel bij haar
aankloppen wonen in Heesch en
Nistelrode. Heidi wil ‘Eten over?

€ 1,25

Gebraden
fricandeau

€ 1,25 100 gr.

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

Regio Bernheze’ echter graag
uitrollen over alle kernen in
Bernheze. Ze weet dat het moeilijk is. “Er is misplaatste schaamte, want er zijn altijd omstandigheden waardoor je (tijdelijk) in
de problemen kunt komen. Laat
je helpen en meld je aan”, roept
ze op.
Dat doet ze ook aan iedereen die
bij het opruimen van de (koel- of
kelder-)kast houdbare producten heeft staan die over zijn.
Het hoeft geen betoog dat ook
bedrijven uit de voedselbranche
zich te allen tijde mogen melden.
Heidi: “Wij zijn hier 24/7 mee
bezig en hebben er echt veel
werk mee. Het geeft echter ook
veel voldoening om te helpen.”
Voor informatie of aanmelding
stuur een persoonlijk bericht (pb)
via de gelijknamige Facebookpagina of
heidivanpinxteren@ziggo.nl

€ 1,30

WATERMELOEN per kilo € 0.98

WITTE PITLOZE DRUIVEN 500 gram € 1.95
FRIESLANDEN AARDAPPELS 5 kilo € 2.95
GROOT ASSORTIMENT RAUWKOSTSALADES
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

Zonnegloed
2e brood nu voor

1,00

Met paarse
tarwe &
zonnebloempitten
Lactosevrij!

Kokosmakronen
4+2 GRATIS
Weekendknaller!

Broodpizza

Brooddeegbodem gevuld met tomaten, ui, paprika,
(room)kaas, oregano & zeezout
Nu

3,99

Alleen geldig op
vrijdag en zaterdag

Van Mook

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

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

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN
Dankbetuiging

“Samen waren we heel gelukkig”
Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd tijdens
de ziekte en na het overlijden van mijn vrouw,
ons mam en onze oma,

Miet van den Akker-van Oort
Uw steun en medeleven en aanwezigheid tijdens het afscheid
ervaren wij als een enorme steun. Hartelijk dank daarvoor.
Tevens willen wij Huisartsenpraktijk Hiemstra, Thuiszorg Pantein,
Pastoor Ouwens en Uitvaartzorg van Lith bedanken voor de
goede zorgen.

Tien van den Akker

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.
Heesch, augustus 2019
Mededeling

We hebben bericht ontvangen dat ons erelid

Gerrit Broeksteeg
21 augustus 2019 is overleden
We wensen de familie veel sterkte met het verlies
van vader, opa en overgrootvader.
Sociëteit Zonder Naam
Heesch

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

Tom van den Berg Uitvaartzorg
Steun

toeverlaat

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

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Rikmiddagen in het
Willibrordcentrum
HEESWIJK-DINTHER - Zin om een potje te rikken? Je bent van harte
welkom in het Willibrordcentrum in Heeswijk. Samen met Vrouwen
Samen Actief (VSA) organiseren de vrijwilligers van het Willibrordcentrum iedere derde woensdagmiddag van de maand een kaartmiddag (rikken). De middagen zijn altijd erg gezellig en er zijn zelfs
hele mooie prijzen te winnen!
Voor wie?
Iedereen die zin heeft, mag komen. Er is geen lidmaatschap
vereist en het is ook geen verplichting om alle kaartmiddagen
mee te doen. Kom wanneer je
zin hebt!
Welkom!
De rikmiddagen zijn mooie ontmoetingsmomenten voor iedereen die er graag even uit is. Bovendien maak je kans op mooie
prijzen. De middag begint om
13.30 uur en eindigt om 16.30
uur. Inschrijfgeld per middag is
€ 2,50. Bij binnenkomst krijg je

gratis een kopje koffie of thee.
De eerstvolgende kaartmiddag is
18 september. Daarna is het op:
16 oktober, 20 november en 18
december. En in het nieuwe jaar
op 15 januari, 19 februari, 18
maart, 15 april en 20 mei.
Je bent van harte welkom!

PAROCHIENIEUWS
Parochiedag H. Augustinusparochie
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Via flyers ben je misschien al geattendeerd op deze Parochiedag.
Op zondag 1 september 10.45 uur is de start met een Eucharistieviering in de kerk van Dinther. Daaraan verlenen mensen uit de vier geloofsgemeenschappen (Heeswijk, Dinther, Loosbroek en Berlicum/
Middelrode) hun medewerking. Pastoor Joost Jansen en pastor Isabel van Baal gaan samen voor en het
mannenkoor zingt de vaste gezangen.
Na de viering staan in de Ontmoetingstuin links achter de kerk
koffie/thee en broodjes klaar.
Kort daarna geeft Jan van den
Broek een uiteenzetting over
Groot Servaes. Bekend of niet?
Velen hebben er wel eens over
gehoord en hebben juist daarom
behoefte er meer over te horen.
Er is gelegenheid de kerk met
een gids te verkennen. Begeleid beklimmen van de toren in
groepjes kan ook. Meld je daarvoor aan tussen 12.30 tot 13.15
uur.
Kinderen kunnen met hun
(groot-)ouders meteen na de
lunch aan de slag voor het bou-

wen met hout, wilgentenen, karton en touw. Ook is er een zandbak met voldoende water, dat ter
plekke wordt opgepompt. Bouwen jullie mee aan een zandkerk?
Wie er zin in heeft kan tuinschaken, sjoelen, pannenkoeken eten, een kijkje nemen in
de IVN- presentatieruimte in het
Knekelhuis of kennisnemen van
de doelstelling en de ecologische
teelt in de Ontmoetingstuin.
Bij slecht weer verplaatsen we
een aantal activiteiten naar CC
Servaes. Met de hulp van eigen
vrijwilligers en mensen van CC
Servaes en de Ontmoetingstuin
hopen we er tot 14.00 uur een

gezellige middag van te maken.
Je bent van harte welkom.

Ziekenzalving in gezamenlijke viering
HEESCH - Ouderen onder ons
zullen nog wel weten dat er
vroeger vanaf de preekstoel
werd afgelezen dat sommige
mensen het sacrament van de
stervenden hadden ontvangen.
Die waren ‘ten volle bediend’,
heette dat toen. Daar wachtte
men dan zo lang mogelijk mee.
Het was ook altijd min of meer
een lastig onderwerp om aan
te snijden. Want het betekende
toen zoiets als een doodsaankondiging en dat was niet prettig.
Toch is het sacrament van de zieken in de regel geen sacrament
van de stervenden maar, kort samengevat, een sacrament ‘voor
onderweg’. Het sacrament kan
dan ook opnieuw ontvangen
worden. Het is een sacrament
dat een concreet teken van zorg

en liefde stelt in het bijzijn van
naasten en andere betrokkenen.
De ziekenzalving is een sacrament om God bemoediging te
vragen om onze ziekte, handicap, zwakte en de ongemakken
van het ouder worden te dragen.
Wij mogen er op vertrouwen
dat God bij ons wil zijn en dat
wij in onze situatie niet ten onder zullen gaan. Dit sacrament
kan meer privé gevierd worden,
maar ook in een gezamenlijke
viering.

wijk. Het Caeciliakoor zal de
samenzang ondersteunen. Aansluitend wordt er koffie en thee
geschonken door leden van de
ziekenvereniging De Horizon.
Voor meer informatie bel
0412-451215 of mail naar
a.bergsma@parochiedgh.nl.

In Heesch wordt ieder jaar vanuit de parochie De Goede Herder rond ziekenzondag zieken
en ouderen de gelegenheid
geboden zo de ziekenzalving
te ontvangen. Dit jaar is dat
op donderdag 5 september om
19.00 uur in zorgcentrum Heel-

Dopen, wat is dat?
HEESCH - Dopen is iemand onderdompelen in of besprenkelen
met water. Dat is wat de meesten van ons nog wel weten van
dopen en dat zoiets in een kerk
gebeurt.
Dopen is niet iets van vroeger,
maar een eeuwenoude christelijke traditie die nog altijd springlevend is en gelovigen wereldwijd
met elkaar verbindt, zelfs over de
grenzen van kerken heen. Maar
wat is eigenlijk de betekenis ervan? Waarom laten ouders hun
kinderen dopen? En waarom zijn
er nog altijd volwassenen die
zich laten dopen? Hoe verloopt
de toediening van zo’n doopsel?
En welke symbolen spelen daarin een rol?
Als dit jouw vragen zijn, kom dan
eens naar de informatieavond
over dopen van de parochie De
Goede Herder. Wie (vrijblijvend)

eens iets wil weten over dopen
is van harte welkom op maandag 2 september om 20.00 uur
in het parochiecentrum aan de
Kerkstraat 2. Wil je als gedoopte jouw kennis over dopen opfrissen, uitdiepen of verbreden?
Dan zien we je ook graag.

De bijeenkomst is eveneens bedoeld voor ouders die binnenkort hun kind laten dopen of die
hierover nadenken.
Voor meer informatie bel
0412-451215 of mail naar
a.bergsma@parochiedgh.nl.
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Zonnebloem Nistelrode viert 70-jarig
bestaan met iedereen
‘We hebben echt een grote en actieve vereniging’
NISTELRODE – Gelijktijdig met de oprichting van de landelijke
organisatie werd in Nistelrode 70 jaar geleden een plaatselijke
afdeling van De Zonnebloem opgericht; een vereniging die,
met hulp van vrijwilligers, eenzame en zieke mensen steunt
en hulp biedt middels een bezoekje thuis en het organiseren
van talloze activiteiten. De Nationale Ziekendag op zaterdag
7 september wordt aangegrepen om het jubileum te vieren met
gasten en iedereen die de Nisseroise Zonnebloem een warm hart
toedraagt.
Nadat 70 jaar geleden De Zonnebloem werd opgericht, waren er
landelijk slechts enkele afdelingen
die gelijktijdig van start gingen
om plaatselijk de doelstellingen
van de landelijke organisatie na
te streven, hetzij het welzijn te
bevorderen en hulp te bieden
aan iedereen met een fysieke
beperking. Nistelrode hoorde bij
die plaatsen. Stiekem zijn ze daar
best trots op en dat niet alleen:
“We hebben echt een grote en
zeer actieve vereniging”, meldt
het bestuur dat bestaat uit Rosemarie van Ark, Piet van de Ven,
Maike van den Bogaart, Annie
van Lokven en Ria van den Akker.
Laatstgenoemde wordt onderschreven met circa 100 vrijwilligers, ongeveer 160 gasten en
een waslijst aan zaken die ondernomen worden. “De pijler
van De Zonnebloem bestaat uit
het bezoeken van mensen thuis
en het organiseren van activiteiten waardoor mensen elkaar

Gezellige
zomermarkt
op Heelwijk
HEESCH - Komende zaterdag is
er van 14.00 tot 17.00 uur op
de parkeerplaats van de aanleunwoningen bij Heelwijk een
gezellige zomermarkt. Er zullen
diverse kraampjes zijn met leuke spulletjes en voor elk wat
wils.
Ook zal er een loterij worden
gehouden waarvan de opbrengst geheel ten goede komt
aan de binnentuin van Heelwijk,
zodat de bewoners weer van
een mooie binnentuin kunnen
genieten.
Diverse lokale ondernemers
hebben hiervoor leuke prijzen
beschikbaar gesteld en ook
wordt er natuurlijk aan de inwendige mens gedacht.
Deze markt is voor iedereen toegankelijk, dus niet alleen voor de
bewoners van Heelwijk, maar
ook voor andere belangstellenden!
Bij deze is iedereen van harte
uitgenodigd om de markt te bezoeken.

ontmoeten”, zo wordt verteld.
Naast bezoek aan huis is er een
Paas- en Kerstviering, bingo en
iedereen is twee keer per maand
welkom op de Zonneochtend.
Elke twee maanden worden er
tijdens zogenaamde Zonneritten, tochtjes door de omgeving
gemaakt, er zijn wandelingen,
muziekmiddagen, een keur aan
uitstapjes en eigenlijk te veel
om op te noemen. “We zijn het
hele jaar actief. Aan de hand van
het budget maken we een jaarprogramma. Gasten krijgen dat
en kunnen zich aanmelden voor
dat waar zij interesse in hebben.
Er wordt doorgaans een kleine
financiële bijdrage gevraagd”,
legt het bestuur uit. Het jaarprogramma wordt door de activiteitencommissie in overleg met het
bestuur samengesteld waarbij
ook de door vrijwilligers voorgedragen ideeën worden meegenomen.
Met het oog op het 70-jarig
bestaan is het programma het

V.l.n.r.: Ria, Rosemarie, Piet, Annie en Maike

Het hele
jaar extra
feestelijk,
met een
hoogtepunt
op
7 september

Miryanne Ruijs derde
tijdens WK in Rusland
RUSLAND/HEESWIJK-DINTHER - Van 22 tot 27 augustus vonden in Kazan (Rusland) de WorldSkills plaats. Zestienhonderd
MBO-leerlingen uit 80 verschillende landen streden daar om het
wereldkampioenschap. Zij namen deel aan 56 competities binnen
verschillende vakgebieden, van timmerman tot bloembinder, van
kapper tot elektrotechneut en van kok tot gastvrouw/gastheer. Het
was een ongekende happening.
Miryanne Ruijs uit Heeswijk-Dinther ging als beste Nederlandse horeca-gastvrouw mee
met Team NL. Zij was de eerste
vmbo-leerling ooit die meedeed
aan deze MBO-wedstrijden. Ze
vertegenwoordigde ons land én
was de ambassadrice voor het
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.
Ze heeft niet alleen die rollen
glansrijk vervuld, maar is ook
nog eens derde geworden binnen haar discipline gastvrouw/
gastheer horeca. Een zeer knappe prestatie van de enige vmbo
-leerlingen tussen al die mbo-ers.
Miryanne behaalde afgelopen
schooljaar op het Fioretti College
haar kaderdiploma HBR (Horeca,
Bakkerij en Recreatie). Op 19 augustus vertrok zij samen met een
grote groep MBO-deelnemers
en -begeleiders naar Kazan.

Miryanne werd begeleid door
haar HBR-docent Will Hanegraaf. Hij was één van de 1.500
juryleden tijdens de WorldSkills. Op woensdag 28 augustus keert de groep met
Miryanne Ruijs en Will Hanegraaf terug naar Nederland. Er
zijn meerdere wereldtitels behaald, maar deze van Miryanne
is wel heel bijzonder. Wij feliciteren haar van harte.

hele jaar extra feestelijk. Na onder andere een uitstapje naar de
Keukenhof en vertier van het
magische duo Rob & Emile, het
Kwartjesvolk en de Theetantes,
is het zaterdag 7 september tijd
voor wat gezien wordt als het
hoogtepunt van de jubileumviering. “We grijpen Nationale Ziekendag aan om uit te pakken.
Iedereen is welkom tijdens de
Heilige Mis om 10.30 uur, aansluitend is er een lunch met alle
gasten en van 14.00 tot 16.00
uur is er in het Tramstation in
Nistelrode een receptie waar ie-

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

dereen die De Zonnebloem een
warm hart toedraagt bij deze van
harte voor is uitgenodigd”, zegt
het bestuur enthousiast.
Er voelen zich veel plaatselijke
inwoners betrokken bij de vereniging. Iets wat De Zonnebloem
zeer waardeert. “We hebben altijd ruimte voor nieuwe vrijwilligers en die melden zich gelukkig
ook aan”, laat het bestuur weten. Dan opgewekt: “We gaan
er voor en met iedereen een fijne
jubileumdag van maken en hopen velen te begroeten.”
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24-uurs Solexrace Festival
beleeft in alle opzichten topeditie
HEESWIJK-DINTHER - Alle
ingrediënten voor een geweldige editie van het 24-uurs
Solexrace Festival waren aanwezig, maar dan moet het nog
wel ‘even’ gebeuren. En het gebeurde, met verve. Afgelopen
weekend kwam een recordaantal bezoekers uit alle windstreken naar Heeswijk-Dinther
om te genieten van drie dagen
lang feest en spektakel! Dat
resulteerde onder meer in rode
lichamen en katers, maar ook
in een geweldige opbrengst
van € 21.703,70 voor Stichting
Kinderen Kankervrij (KiKa)!
De zaterdag is al jaren de drukstbezochte dag van het weekend en
dat was dit jaar niet anders. 5 dagen voordat het zover was, waren
alle kaarten verkocht. Om 11.00
uur in de ochtend werd het startschot van de eerste Brascross-klasse gegeven. De kleinste mannen
(5 t/m 11 jaar) mochten openen.
Om 17.00 uur volgde de start van
de strijd der titanen, de naamgever van het festival: de 24-uurs
Solexrace! 76 teams, bestaande
uit 3 coureurs en een mecanicien,
streden een volledig etmaal om de
prijzen.
Het 24-uurs Solexrace Festival is
voor alle leeftijden, maar op de
zondag zijn kinderen extra wel-

Mee
www.m r foto’s op:
ooibern
heze.nl

Foto’s: Edwin Hendriks

Foto’s: Michel Roefs

kom. Op de afsluitende dag was
er ook nog een volledig brascross-programma en was er entertainment van onder andere een
Biergoochelaar, The King of Bingo

en andermaal WC Experience, ditmaal akoestisch.
Tussen 19.00 en 20.00 uur werden de prijzen verdeeld. De mannen van De Pruttelaers II en de La-

dies on Tour mochten de hoogste
trede van het podium beklimmen.
Na de prijsuitreikingen volgde een
stevige afterparty waarna het aftellen naar de 2020-editie kon

beginnen. Volgend jaar keert het
24-uurs Solexrace Festival terug
op 28, 29 en 30 augustus. Houd
Facebook, Instagram en de website in de gaten.
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‘Mensen het maximale bieden;
ook in een dorp als Nistelrode’
Tandartspraktijk van Pinxteren breidt uit met dochter Emese

om de patiënten daarna in goede
handen achter te laten.”
Emese: “Ik leer veel van mijn vader en vind het ook fijn te weten
dat ik straks, per 2 september,
rustig in mijn eigen tempo kan
beginnen. Tot het einde van dit
jaar ben ik op maandag, woensdag en vrijdag werkzaam op de
praktijk in Nistelrode. Per 2020
zal ik fulltime in Nistelrode aanwezig zijn. Voor Jo zal het werk in
de praktijken in Oss en Nistelrode
niet veranderen.”

Emese:

‘Ik leer veel
van mijn vader’

Jo en Emese

Tekst: Milène Putters Foto: Marcel van der Steen

NISTELRODE – Jo (58) en Emese (24) hebben dezelfde opleiding gevolgd aan de
Radboud Universiteit in Nijmegen (precies 35 jaar na elkaar), ze praten ook aan de
keukentafel graag over hun vakgebied en vinden alle handelingen, die komen kijken
bij het uitoefenen van hun vak, leuk. Emese treedt op 2 september officieel in de
voetsporen van vader Jo en met een extra tandarts erbij heeft Tandartspraktijk van
Pinxteren plek voor nieuwe patiënten!
Zowel vader als dochter hebben
dezelfde ideeën als het gaat om
het uitoefenen van hun beroep.
Zo vinden zij het beiden mooi om
met patiënten om te gaan, plaatsen de patiënt en zijn belangen

voorop én zijn geen voorstander
van te snel ingrijpen.
Jo: “Ik heb jaren alleen gewerkt
en ik merk dat ik het fijn vind om
met iemand te sparren over dit

BEN JIJ 13 JAAR OF OUDER?

We zijn op zoek naar
Extra
z
BEZORGERS
akcent
je

bijverd
ienen!

Per direct
HEESCH – ongeveer 290 adressen

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

HEESCH – Ongeveer 400 kranten

Venloop, Eeuwelseloop, Kortdreef, Biezenloop,
Donkervoortseloop, Kaweiseloop, Snelleloop, Peelseloop,
Zijpseloop, Molenloop, Elzenloop, Burchtseloop,
Meerkensloop, Beekerloop, Overakkerseloop en Vleutloop.

INTERESSE?

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

mooie vak en situaties die plaatsvinden in de praktijk. Ik ben zeker
van plan om nog een jaar of tien
te werken als tandarts, samen
met Emese, maar ik vind het een
fijne en geruststellende gedachte

SELECTIE
Emese wilde al van jongs af aan
ontzettend graag tandarts worden en dan is het natuurlijk super dat je voor de opleiding ingeloot wordt. “Inderdaad heel
spannend, want de mogelijkheid
bestaat dat je uitgeloot wordt.
Ik ben de opleiding binnengekomen door selectie, één op de
vijf haalt het slechts. Ook was ik
ontzettend blij dat ik de zesjarige
opleiding kon volgen in Nijmegen; de opleiding daar staat echt
als beste te boek”, zegt Emese.
STAGE
Maar wie denkt dat het de
nieuwbakken tandarts allemaal
aan is komen waaien heeft het
goed mis. Emese: “Ik heb veel

gedaan om zover te komen. Van
jongs af aan heb ik hard gewerkt
op school en in de praktijk geholpen met onder andere opruimen,
schoonmaken en organiseren; zoiets leer je niet op de opleiding.”
“Wat je ook niet op de opleiding
leert is dat je nu, veel meer dan
vroeger, sneller moet schakelen
tussen patiënten”, vult Jo aan.
Emese: “Daarom ben ik ook zo
blij dat ik in de praktijk van mijn
vader kan groeien én dat ik zoveel geleerd heb tijdens mijn stageperiode bij een tandartspraktijk
in Berghem. De praktijkstage is
erg belangrijk en ik heb daar een
ontzettend fijne en leerzame tijd
gehad.”
Tandartspraktijk van Pinxteren
doet alles zelf en besteedt geen
enkele handeling uit. “Wij vinden
het gewoon leuk om alles zelf te
doen, zowel de lastigere handelingen als de gewone, meer alledaagse”, zeggen een enthousiaste Jo en Emese. “Mensen het
maximale bieden, ook in een
dorp als Nistelrode; dat vinden
wij belangrijk”, zegt Jo en Emese
is het daar roerend mee eens.

Laar 53a, Nistelrode
0412-612757
info@pinxterentandarts.nl
www.pinxterentandarts.nl

Start van BOBZ!
NISTELRODE - BOBZ opent vrijdag 30 augustus de deuren voor
jongens en meiden die in groep
7 en 8 zitten.
Jullie zijn van 19.30 tot 22.00
uur welkom. Er staat weer een

leuke activiteit op het programma!
De entree bedraagt € 1,- en de
consumptiebonnen zijn € 0,80.
Omdat we merken dat kinderen
veel met hun telefoon bezig zijn
en minder met elkaar (dansen

en kletsen) wordt er vriendelijk
gevraagd de mobiele telefoons
thuis te laten. Als je je telefoon
toch meeneemt, omdat je bijvoorbeeld alleen naar huis moet
fietsen, kun je deze bij ons in bewaring geven.
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Jeugdmiddag bij
Sterrenwacht Halley
HEESCH - Komende zaterdag
zijn alle kinderen tussen ongeveer 8 en 12 jaar met belangstelling voor sterren, de maan en
planeten welkom op de Jeugdmiddag bij Sterrenwacht Halley.
Iets voor jou? Dan word je verwacht om 14.00 uur. De Jeugdmiddag duurt tot 16.00 uur.
Er wordt van alles verteld over
de maan, zon en planeten. Ook
zijn er leuke doe-activiteiten en
tot slot is er nog tijd om waterraketten te lanceren! Als het
niet bewolkt is, kijken we met
een speciale telescoop naar de
zon. Op de zon zijn vaak indrukwekkende protuberansen, zonnevlammen en zonnevlekken
te zien. Kom dus zaterdag naar
Sterrenwacht Halley en neem
gerust een vriendje of vriendinnetje mee!
De entree bedraagt € 1,- per
kind. Je hoeft je van tevoren
niet voor deze middag aan te
melden. Zorg wel dat je er al om
14.00 uur bent, want dan maak
je het hele programma mee.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch
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LUCHTPOST

HANS EN MARIE-JOSÉ

www.hansenmariejose.nl

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

Vaders op sandalen
De helft van de middenstand
zit op straat. Koffie, krantje,
vruchtensapje (?) en iets
lekkers erbij. De andere
helft maakt een praatje, rolt
de markiezen uit of helpt
elkaar de uitstallingen op
de juiste plek te krijgen.
Zondagmorgen, Rue du Bourg. Een zomers zonnetje schuift
voorbij ‘les Grands Magasins’. Dieulefit ontwaakt. Vrolijk geroep,
gelach, gerinkel van glazen. Caféetjes, Salons de thé en koffiebars
hebben net hun deuren geopend. Buurtgenoten en passanten
begroeten elkaar. ‘Si le coeur vous en dit’. Als het hart roept!
Enkele lokale uitbaters komen erbij staan en nemen een ‘première
boisson’, een eerste drankje.
Een leverancier rijdt stapvoets door de winkelstraat, een tweede
stopt bij het ‘Maison de la Presse’ op de hoek. Een late bezorging.
‘Urgence’. De bakker van ‘la Source du Pain’ doet goede zaken.
Stokbroden, croissantjes en doosjes met pâtisserie vliegen inderdaad als warme broodjes - over de vitrinekast. Strikjes,
strijkjes, de geur van vers gezette koffie en een kwinkslag van
bakker Antoine. Veel klanten verlaten dan ook breed lachend
de zaak. Geluk werkt aanstekelijk. En zo staan we even later in
een lange rij voor het gepresenteerde brood en gebak. “Twee
croissants en een koffie s.v.p., drinken het buiten op en nee er
hoeft geen zakje om.” De croissants zijn ‘au beure’, een volledig
ontbijt dus, de koffie sterk en aromatisch. Het shotje café is
met drie kleine slokjes dan ook net voldoende. De winkelpoort
tegenover de bakker gaat open, een raam verder de chocolatier.
‘Adrien et Chocolat’. Oase van rust en authenticiteit. Smaakvol
design, zachte loungemuziek. Hoe lekker kan een chocolaatje

zijn. De verkoopsters van ‘le Pot à Herbes’ kieperen ondertussen
hun handel op het trottoir. Losse ‘poterie’, vlot geknoopte tassen,
zeepjes en zelfgekleurde sjaals. ‘Et voilà’. Mét de haantjes van het
spit van Francis, de ‘Moules-frites’ bij ‘le France’ en het ijs van
‘Le Paradis des Glaces’, teken van de naderende zomer. Kinderen
met knuffels in de hoofdstraat, vaders op sandalen en moeders
in te nauwe shorts, geven aan dat het toeristenseizoen nu toch
echt begonnen is. Uit een pijpenlaatje verderop krult Argentijnse
tangomuziek. Nog niet verteld maar met ‘la Bicyclette’ hebben
we er sinds kort een echte ‘tango resto’ bij. De eigenaar dekt
de vier (!) statafels met barkrukken in voor het repas de midi.
Kleinschalige charme en originaliteit. We complimenteren de
man met zijn bijzondere muziekkeuze. En, met een verwijzing
naar de naam: “Of ie áltijd van die lekkere tangomuziek draait?”
Dat blijkt zo te zijn. “Alleen maar!” En hij komt echt van Buenos
Aires, en Carlos Gardel en Astor Piazolla zijn echt z’n all time
favorieten. Al kan hij jongere muzikanten als van het ‘Gotan
Project’ eveneens waarderen. ‘Argentina por siempre’.
Zijn menukaart is sober, maar alles is thuisbereid. Zoals zijn
Argentijnse ‘empanados’ (vleespasteitje met maïs, ui en kaas),
zijn ‘choripán’ (sappige chorizo in een Franse baguette), of zijn
‘locro’ (traditioneel stoofgerecht). Net even anders en een mooie
aanvulling op het bestaande restaurantaanbod.
Een oude bekende ‘Dieulefitois’, voormalig leraar van het Lycée
te Nyons, is ondertussen al bij zijn derde koffiehuis aanbeland.
Overal vrienden, overal een praatje. Informeerde onlangs of we
Belgen waren in verband met de wedstrijd Frankrijk-België. Maar
we konden hem geruststellen. ‘Memphis’ was er niet bij, evenmin
als de andere Néerlandais. We konden gewoon voor Frankrijk
zijn. Vooruit dan: “Allez les Bleus”!
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Dichtbij met een frisse kijk
op de woningmarkt
KOMWONEN Makelaars opent vestiging in Heesch
HEESCH - Simone van Leur gaat in haar eigen dorp
aan het werk als makelaar. Zij is geboren en getogen in
Heesch en kent het dorp en de mensen. “Samen met
mijn collega’s Kasper en Mirjam beginnen we dan ook
een tweede vestiging van KOMWONEN in Heesch.
We zien dat daar een kans ligt voor makelaars met onze
werkwijze en visie. Persoonlijk en met een kleinschalige
aanpak, maar wel uiterst professioneel.”
Vanaf september staat Simone,
samen met Mirjam en Kasper,
mede aan het roer van KOMWONEN makelaars Heesch, gevestigd aan de Deken van der
Cammenweg 21. Met de opening van de tweede vestiging
krijgt KOMWONEN, dat al jaren
geworteld is in Rosmalen, nu voet
aan de grond in Heesch. Simone,
Mirjam en Kasper zijn enthousiast en willen met z’n drieën ook
van dit kantoor een succes gaan
maken.
“Wij vinden het heel belangrijk
dat de aandacht voor de klant
voorop staat. Een huis verkopen
doe je niet even, dat is een proces. Wij begeleiden dit volledige
proces voor het beste resultaat.
Samen maken we een plan van
aanpak, luisteren we naar de
wensen van de klant en gaan de
verkoop van de woning tot een
succes maken”, zegt Kasper.
Persoonlijk
KOMWONEN is kleinschalig en
daardoor snel en goed bereik-

ntje
Extra zakce ?
bijverdienen
Word bezorger
van deze krant!

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

VIER JAAR
GARANTIE!

Bij Cranen Autoschade nemen wij
ons werk serieus. Uit liefde voor het

Sinds 1967
gespecialiseerd
in schadeherstel

vak, waardoor we met niets minder dan
topprestaties genoegen nemen. Niet voor
niets verzorgen wij als Schadenet lid en
FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel
voor gerenommeerde verzekerings- en
leasemaatschappijen. Wij geven dan ook
vier jaar garantie op het uitgevoerde
schadeherstel en stellen gratis
vervangend vervoer ter beschikking.

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther T (0413) 291458 F (0413) 293495
E info@cranen.nl www.cranen.nl

V.l.n.r.: Mirjam, Simone en Kasper

We zien dat
er een kans
ligt voor
makelaars
met onze
werkwijze
en visie

baar. “Je hebt altijd met één van
ons drieën te maken. De lijnen
zijn kort en dat vinden mensen
fijn”, zegt Simone. “Bovendien
zijn we breed inzetbaar: van de
verkoop en aankoop van een woning tot een taxatierapport; we
kennen de markt en denken actief mee. We geven bijvoorbeeld
tips hoe je je woning het beste
en voor de hoogst mogelijke prijs
kunt verkopen. Ook dat wordt
gewaardeerd. Bovendien maken

Foto: Marcel van der Steen

we uitsluitend gebruik van een
professionele fotograaf”, vult
Mirjam aan.
Samen hebben ze meer dan 30
jaar ervaring in het makelaarsvak,
met de huidige techniek en altijd
de kwaliteitseisen van de Nederlandse Vereniging van Makelaars
(NVM) in het achterhoofd.
“Wij komen graag bij de mensen thuis en kunnen zeer flexibel
onze afspraken inplannen, ook

buiten kantoortijden”, vertelt
Simone.
Ontdek wat KOMWONEN voor
jou kan betekenen en maak een
afspraak voor een gratis, vrijblijvend advies of waardebepaling
van je woning.
Deken van der Cammenweg 21
5384 LV Heesch
0412-74 53 52
info@kom-wonen.nl
www.kom-wonen.nl
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Gerrit en Bets van Zutphen-Kanters 60 jaar getrouwd
‘Wij zijn nog
steeds gek
op elkaar’

ging het allemaal als een speer.
Na zes weken verkering meldde
Gerrit al dat hij een huis kon bouwen op grond van zijn ouders. De
rest is historie. Hoewel het eigenlijk min of meer een huwelijksaanzoek was, zonder roos tussen
zijn tanden of op de befaamde
knieën, ging Bets direct akkoord.
“In december 1958 kregen we
verkering. Op 24 augustus 1959
zijn we getrouwd”, vat het stel
het samen.

‘Het stel had een
ware flitsverkering’

Gerrit en Bets

Tekst: Wendy van Lijssel Foto: @DMBK

HEESWIJK-DINTHER - “We zijn nog steeds gek op elkaar”, vertellen Gerrit en Bets van Zutphen-Kanters. Een statement dat bevestigd wordt door de manier waarop het echtpaar met elkaar omgaat, de
toon van het gesprek dat in humor gedoopt is, waarbij hun eerste kennismaking, ruim 60 jaar geleden,
met pretoogjes uit de doeken wordt gedaan. In het bijzijn van kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
vrienden, kennissen en familie werd de mijlpaal gevierd.
Bets van Zutphen-Kanters is er
één van veertien en groeide op
in Veghel. Dinthenaar Gerrit van
Zutphen komt uit een huishouden van acht. Het stel had een
ware flitsverkering voor zij op 24
augustus 1959 met elkaar in het
huwelijk traden. “Nadat ik thuiskwam van het dansen in Erp zat
Gerrit bij mij thuis op me te wachten. Omdat onze families elkaar
kenden, wist ik wel wie hij was.
Gerrit had een auto bij zich en
vertelde dat er snoepjes in lagen.

Ze claimen dat het van meet af
aan raak was met Cupido. De
sfeer in huize Van Zutphen bevestigt dat. In een reeks humoristische anekdotes wordt teruggeblikt en de gevatte opmerkingen
tussen het stel gaan over en
weer. Natuurlijk kende het leven

Zo lokte hij me mee naar buiten”,
lacht Bets. Er werd even gekletst
en, zo laat het stel enthousiast
weten; “Het klikte meteen.” Gewapend met een afspraak in het
dorp toog Gerrit naar huis.
Laatstgenoemde is er een van
gas geven. Hoewel elders afgesproken dook hij een week later
wederom bij Bets thuis op. Dit
keer op een brommertje. Met
toestemming van haar ouders
mocht Bets mee en vervolgens

Bets en Gerrit vertellen burgemeester Moorman over hun 60-jarig huwelijk

ook tegenslagen en was het niet
alleen rozengeur en maneschijn,
maar Bets en Gerrit waren én zijn
er voor elkaar; hét recept voor
een goed huwelijk menen beiden.
Het stel kreeg twee kinderen,
Gertjan en Angeline, die de familielijn voortgezet hebben. “We
hebben vier kleinkinderen en drie
achterkleinkinderen”, klinkt het
trots. Gerrit was in zijn arbeidzame leven metselaar en Bets was
coupeuse waarbij ze ook maatkostuums en lingerie maakte.
Gerrit was 32 jaar actief bij de
vrijwillige brandweer. Tegenwoordig is hij aangesloten bij het
Gilde Sint Barbara. Het koor van
genoemd gilde luisterde de Eucharistieviering op die voorafging
aan de feestelijkheden ter ere van
het 60-jarige huwelijksfeest.
Bets en Gerrit zijn gelukkig en
hebben weinig wensen behalve:
“Zo lang mogelijk in goede gezondheid bij elkaar blijven.”
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75 Jaar bevrijding in Nistelrode; Piet Hanegraaf deel 1
BERNHEZE - Piet woont in de Boekweitstraat in Nistelrode. Hij is in 1933 geboren op een
boerderij op Kleinwijk, of Klènnik zoals het lokaal genoemd werd. Tegenwoordig is dit de
Berghemseweg 25. Het huis, tegenover de 126ste Wingweg staat er nog steeds. In de tijd
dat Nistelrode bevrijd werd was Piet dus 11 jaar.
Brobbelbies marcheren. Daar moesten zij
‘woeste’ grond ontginnen.
Op een of andere manier was er toch contact tussen enkele buurtbewoners en die
arme stakkers. Hoe, dat is niet duidelijk.
Op het postkantoor bij Leenhouwers werden regelmatig pakjes bezorgd. Die pakjes
waren door de ouders van die jongens opgestuurd. Bij de jongens was het blijkbaar
bekend wanneer die pakjes door de buurtbewoners opgehaald en verspreid werden.
Die pakjes werden dan stiekem opgehaald,
dus die jongens konden op een of andere
manier ongezien van het kamp af. Volgens
de zus van Piet, Fien, zat er voedsel in die
pakketjes; zwaar donker brood.

De familie Hanegraaf kwam er in 1941
achter dat er in het bos achter hun huis
een flinke plak bomen gerooid werd. Eromheen kwam een hele hoge afrastering
met prikkeldraad. Ook werd er van boomstammetjes een mooie houten poort gebouwd. Zodoende was het een afgesloten
geheel waar de Nederlandse Arbeidsdienst, de NAD, gehuisvest werd.
(Notitie: Kamp NAD431, Nistelrode werd
gebouwd door Nederlandse soldaten die
na de capitulatie door de Duitsers te werk
gesteld werden. Deze soldaten moesten
hun geweer inleveren. Daarvoor in de
plaats kregen ze een spade. Met de spade
over hun schouder moesten ze marcheren
en ook moesten ze het schuren alsof het
hun wapen was).
Toen het complex klaar was werd de hele
buurt, en ook alle kinderen, uitgenodigd
om een kijkje te komen nemen. Nadat ze
onder de poort door gelopen waren, werden de mensen rechts in een mooie kantine ontvangen. Er was zelfs limonade en
dat was in de oorlog ongekend. Rechtdoor
stond een stenen gebouw en dat was de
keuken. Aan weerskanten van de nieuwe
weg stonden houten slaapbarakken. Helemaal achterin stond de officiersmess voor

DE POORT VAN HET KAMP
(ARCHIEF HKK NISTELVORST)

de hoge pieten. Er was ook een sportveld
en een paardenbarak. Piet, een groot
paardenliefhebber, vond het prachtig om
drie mooie paarden te bewonderen. Volgens hem een soort Oldenburgers die er
goed verzorgd uitzagen.
EMBLEEM VAN DE NAD
(ARCHIEF HKK NISTELVORST)

PLATTEGROND VAN HET KAMP
(COLLECTIE BHIC)

De algehele leiding was in Duitse handen
maar er waren ook Nederlandse bewakers.
Hier in Nistelrode werden vooral jonge
knapen uit Noord-Nederland (ver van
huis) gerekruteerd en aan de arbeid gezet.
Het doel van de Arbeidsdienst was het
verbeteren en ontginnen van gronden.
’s-Morgens zag Piet de jongemannen in
groene uniformen en met hun blinkende spaden over hun schouder richting

Op een dag werd er een man uit de buurt
opgepakt. Hij werd ervan verdacht dat
hij een jongen had helpen ontsnappen.
De jongen zou in de woning van deze
buurman geslapen hebben en daarna zijn
gevlucht. De schoenen van deze jongen
stonden er nog en dat was het overduidelijk bewijs. De buurman heeft drie dagen
in de cel onder het gemeentehuis gezeten.
Zijn vrouw was natuurlijk in alle staten,
maar gelukkig liep het met een sisser af.

Nadat het kamp
leeggehaald
was, kregen Piet
en een vriendje
het idee om een
konijnenhok te
bouwen
Op 22 februari 1944 werd de binnenstad
van Nijmegen bij vergissing platgebombardeerd. Meer dan 800 mensen werden
hierbij gedood. Maar volgens Piet werd
op het kamp een aantal mensen uit Nijmegen en omgeving met heftige brandwonden met goedkeuring van de Duitsers
verzorgd.

POSTER ARBEIDSDIENST
(ARCHIEF HKK NISTELVORST)

Nadat het kamp leeggehaald was, kregen
Piet en een vriendje het idee om een konijnenhok te bouwen. Daarom waren ze
door de kapotte omheining van het kamp
gekropen om een paar planken te stelen.
Echter tot hun grote schrik liepen ze tegen
een grote Engelse soldaat op met een geweer. Het konijnenhok kwam er dus niet.
Vrij snel na de bevrijding in september
1944 werden er in het kamp veel Engelse
soldaten gelegerd. Daarom moesten er barakken bijgebouwd worden. Tegelijkertijd
werd er door deze mannen aangevangen
met de aanleg van het vliegveld Heesch
B-88. De familie Hanegraaf woonde nu
midden in het militaire gebied. Aan de ene
kant het kamp en aan de andere kant van
de weg werd het vliegveld aangelegd. Gelukkig werden ze niet geëvacueerd, hun
overburen echter wel.

HET SCHILDERIJ VAN HUN BOERDERIJ OP KLÈNNIK DOOR ZUS JAAN

Piet was getrouwd met Jeanne van
Zutphen, maar Jeanne is helaas een aantal
jaren geleden overleden. Samen kregen ze
vier kinderen. Piet vertelt graag over het
verleden, want hij vindt dat deze verhalen voor het nageslacht bewaard moeten
blijven. Hij heeft eigenlijk geen negatieve
herinneringen aan de oorlog over gehouden. Het was best spannend en ze hoefden een tijdje mooi niet naar school.

meegenomen. Maar er werd niets vernield; alles verliep ordelijk onder het toeziend oog van de politieagenten Krachten
en Groenendijk. Maar daar stond Piet toch
even vreemd van te kijken. Pastoor Groenen had toch over de Tien Geboden verteld: “Gij zult niet stelen”? Achteraf zijn
alle spullen eerlijk onder de Nistelrodenaren verdeeld.

In september 1944, net vóór of tijdens
de bevrijding, was het Arbeidskamp plotseling helemaal verlaten. Toen is een gedeelte van de Nistelrodese bevolking daar
aan het plunderen geslagen. Het waren
allemaal mooie spullen van hoge kwaliteit.
Dekens, huisraad, alles werd op karren

(Wordt vervolgd met verhalen over het
vliegveld B-88.)
Nistelrode, augustus 2019
Piet Hanegraaf

HERDENKING

75 JAAR
BERNHEZE

ONDERSTAANDE VERHALEN
WORDEN NAAR AANLEIDING VAN
HERDENKING 75 JAAR BERNHEZE
GEPUBLICEERD

D-Day (Uitgave 5 juni)
We Remember (Uitgave 14 augustus)
Piet Hanegraaf I (Uitgave 28 augustus)
16-18 September
Een oorlogsmisdaad
Ochtend 19 september
Middaguur 19 september
Zuivering Laverdonk
Driedaagse ‘Slag om Heesch’ I
Driedaagse ‘Slag om Heesch’ II
Ramp op Den Dolvert
Het veldhospitaal
1 Oktober
Flight Sergeant George Thompson, V.C.
Piet Hanegraaf II
Koeien begraven
Schietoefening Franse Soldaten
Mijn tante I
Langs de Aa
In verkeerde handen
Mijn tante II
Broer van Gestel
Piet Hanegraaf III
Bernhard v.d. Heijden
Burgerslachtoffers
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Mantelzorger? Wandel dan lekker mee!

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

Meld u aan voor de mantelzorgwaardering

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
19 september 2019
10.00 uur
Mantelzorgwandeling + lunch
Heeswijk-Dinther
28 en 29 september 2019
25 jaar Bernheze
Kleur en klank
Verenigingsgebouw Fanfare
Aurora, ’t Dorp 138, Heesch

Als mantelzorger bent u druk; volop bezig met de zorg voor een
naaste en ook nog met werk en/of de zorg voor uw gezin. Het komt
er vaak niet van om even afstand te nemen en mensen te ontmoeten. Toch is dit belangrijk en vooral ook leuk. De gemeente Bernheze nodigt u daarom uit voor een wandeling, speciaal voor mantelzorgers in onze gemeente.
Even tijd voor uzelf, lekker onthaasten in de rust van de natuur.
Ziet u uzelf al lopen? Meld u
dan aan voor een van de wandelingen voor mantelzorgers. U
heeft gegarandeerd een leuke
ochtend, met alle aandacht voor
ú. U ontmoet andere mantelzorgers en kunt desgewenst ervaringen uitwisselen. Of een goed
gesprek voeren met iemand die
begrijpt hoe uw leven er uit ziet.
Aansluitend wacht u een heerlijke lunch, bij voldoende aanmeldingen. “Onder voorbehoud van
spoedeisende andere zaken, ben
ik bij de lunch aanwezig om naar
al de verhalen en ervaringen te
luisteren”, zegt wethouder Rein
van Moorselaar.
In uw eigen omgeving
Kiest u uit een van de volgende

19 november 2019
10.00 uur
Mantelzorgwandeling + lunch
Vorstenbosch
18 december 2019
10.00 uur
Mantelzorgwandeling + lunch
Bij Menzel en Bus (Nistelrode)
Meer info:
www.bernheze.org
www.facebook.com/
gembernheze

U kunt zich tot uiterlijk vijf dagen
vóór elke wandeling en/of lunch
aanmelden bij Mary van der Linde
(telefoon 06-18 04 13 46 of mail
info@happinessinprogress.nl)
onder vermelding van uw naam,
mobiele telefoonnummer en
emailadres. Meer informatie:
www.happinessinprogress.nl.

Mantelzorgwaardering
De gemeente bedankt de mantelzorgers elk jaar voor hun langdurige, onbetaalde zorg voor anderen. De wandelingen maken
daar deel van uit.
Ook ontvangt elke mantelzorger
(die daarvoor is aangemeld) een
waardebon.
Meer informatie over de wandelingen en de mantelzorgwaardering vindt u op
www.bernheze.org.

Werkzaamheden Graafsebaan

Gratis cursus Politiek Actief in oktober

Bereikbaarheid De Hoef verandert

2 oktober 2019
19.30 uur
Start cursus Politiek Actief
Gemeentehuis
Heesch

6 november 2019
10.00 uur
Mantelzorgwandeling + lunch
Tussen Heesch en Vinkel

Aanmelden
De wandelingen worden begeleid door Margo van den

Berg, mantelzorgmakelaar Brabant-Noord en verzorgd en begeleid door Mary van der Linde
van Happiness in Progress.

Meer vrouwen in de politiek

28 september 2019
75 jaar bevrijding
Loosbroek

18 oktober 2019
10.00 uur
Mantelzorgwandeling + lunch
Nistelrode

wandelingen/lunches, in uw eigen omgeving, of ergens anders
binnen de gemeente:
Donderdag 19-09-19: wandeling
en lunch bij Heeswijk-Dinther
Vrijdag 18-10-19: wandeling en
lunch bij Nistelrode
Woensdag 06-11-19: wandeling
en lunch tussen Heesch en Vinkel
Dinsdag 19-11-19: wandeling
en lunch bij Vorstenbosch
Woensdag 18-12-19: wandeling
en lunch bij Menzel en Bus (Nistelrode)
Aanvang: 10.00 uur, lunch is
rond 12.30 uur (u kunt ook alleen deelnemen aan de lunch).
Aan de wandeling en de lunch
zijn geen kosten verbonden.

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zitten er drie
vrouwelijke raadsleden in de gemeenteraad. Dat is op een totaal
van 23 raadsleden erg weinig.
De raad is daarmee niet de afspiegeling van onze samenleving
die we graag wensen. Om meer
mensen te interesseren in de
gemeentepolitiek en misschien
warm te maken voor een plek in
de gemeenteraad of in een raadscommissie, organiseren we in oktober een gratis cursus Politiek
Actief. Voor vrouwen én mannen.
Inhoud van de cursus
Wil je weten hoe politiek werkt,
hoe de gemeenteraad in elkaar
zit en of jij daar een bijdrage aan
kunt leveren, volg dan de cursus.
In vier avonden krijg je op een
informele manier uitleg over de
gemeentepolitiek. Je hoort bij-

voorbeeld hoe de besluiten genomen worden en hoe je daar
invloed op uit kunt oefenen.
Ook kun je kennismaken met
onze raadsleden. Zij kunnen je
vertellen hoe zij het raadswerk
ervaren, wat voor hen belangrijk is en hoe ze het raadswerk
combineren met werk of gezin.
We sluiten de cursus af met een
bezoek aan de raadsvergadering
in december. Iedereen kan de
cursus volgen. We stellen geen
eisen aan opleiding of ervaring.
Data en programma van de cursus
Woensdag 2 oktober bijeenkomst
1: introductie en kennismaking
Woensdag 16 oktober bijeenkomst 2: de gemeente
Woensdag 23 oktober bijeenkomst 3: de gemeenteraad
Woensdag 30 oktober bijeenkomst 4: training debatteren
Donderdag 12 december bezoek
aan de gemeenteraadsvergadering
De cursus begint om 19.30 in de
raadzaal van het gemeentehuis in
Heesch.
Meer informatie over de inhoud
van de cursus staan op
www.bernheze.org .
Aanmelden
Lijkt het je wat om de cursus te
volgen, stuur dan een e-mail aan
griffie@bernheze.org.

De werkzaamheden aan de Graafsebaan zijn na de bouwvakvakantie
weer begonnen. Op dit moment werkt de aannemer aan fase 3 (vanaf kruising Kampstraat tot kruising Elzenseloop). Vanaf vrijdag 30
augustus start de aannemer met de werkzaamheden aan de rijbaan
van fase 5 (vanaf kruising Elzenseloop tot bebouwde komgrens).
Door de werkzaamheden aan de
rijbaan van fase 5 verandert de
bereikbaarheid van woonwijk De
Hoef. Tot nu toe was deze wijk
bereikbaar vanuit het oosten via
het gedeelte van de Graafsebaan
richting knooppunt Paalgraven.
Vanaf vrijdag 30 augustus is
woonwijk De Hoef bereikbaar
vanuit het westen via het gedeelte van de Graafsebaan richting
het centrum van Heesch.
Vragen? Neem contact met ons op
Firma Van de Wetering uit Heesch

voert de werkzaamheden uit. De
uitvoerder op het werk is Albert
Netten, telefoon 0412 - 45 13 68,
e-mail ct@wetering.nl
De contactpersonen bij de gemeente zijn Mark van der Leest,
projectleider en Theo Verheul,
toezichthouder, telefoon
0412 – 45 88 88, e-mail
gemeente@bernheze.org en
verheuladvies@outlook.com
Meer informatie is te vinden op
onze website www.bernheze.
org (zoekterm: graafsebaan).
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OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN
seren van een rommelmarkt op
10 november 2019 van 09.30
tot 15.00 uur in gemeenschapshuis De Stuik, Schoolstraat 14,
Vorstenbosch. De beschikking
is verzonden op 26 augustus
2019.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Wet milieubeheer

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens
Uit onderzoek is gebleken dat
de volgende persoon niet meer
woont op het adres in de gemeente Bernheze waar hij volgens de Wet basisregistratie
personen staat ingeschreven.
Het onderzoek van de afdeling
Burgerzaken leverde geen resultaat op. Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Bernheze is van plan
het bijhouden van zijn persoonsgegevens ambtshalve te beëindigen. Dit kan voor hem grote
persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben. Het formele besluit tot uitschrijving wordt gepubliceerd op de gemeentepagina’s
in deze krant.
- Popete, Valentin Alin,
geboren 29-11-1992
Heeft u informatie over de verblijfplaats van deze persoon
of heeft u vragen, neem dan
contact op met het de afdeling
Burgerzaken van de gemeente
Bernheze via 0412-45 88 88 of
gemeente@bernheze.org.

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens
De volgende personen wonen
niet meer op het adres waar zij
volgens de Wet basisregistratie
personen staan ingeschreven.
Dit blijkt uit het adresonderzoek
van de afdeling Burgerzaken.
Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente

Bernheze heeft daarom besloten
om hun persoonsgegevens niet
meer bij te houden en hen uit te
schrijven uit Nederland. Hierop
volgt een inschrijving in het RNI
(Registratie Niet Ingezetenen)
met onbekende verblijfplaats.
- Ghintuialã, Marian,
geboren 09-01-1982
- Florea, Paul
geboren 30-12-1975
- Mocreanschii, Gheorghe,
geboren 17-11-1995
- Budea, Toader,
geboren 04-10-1973
- Nichita, Miticã,
geboren 30-10-1973
- Ignatiuc, Ion,
geboren 16-10-1992
Besluitdatum: 22-07-2019
- M.J. Kursa,
geboren 04-12-1994
Besluitdatum: 23-07-2019
- W.D. Gabrys,
geboren 24-05-1981
- Rozmus, Robert Władysław
Besluitdatum: 25-07-2019
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing.
Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze,
telefoon 0412-45 88 88 of
gemeente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- EHBO St. Lucas voor het organi-

Algemene maatregel
van bestuur
De volgende melding als bedoeld
in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) is ingekomen:
Heesch
- Nieuwe Erven 21
Veranderen van een keukenmontagebedrijf
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.
Besluit maatwerkvoorschriften
Burgemeester en wethouders
hebben besloten om maatwerkvoorschriften op te stellen.
Vorstenbosch
- Kampweg 4
Veranderen loonbedrijf
Verzenddatum: 22-08-2019
Heeswijk-Dinther
- Laverdonk 9c
Veranderen bedrijf
Verzenddatum: 22-08-2019
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
- Koffiestraat 1d
Plaatsen tuinhuisje met veranda
en overkapping
Datum ontvangst: 18-08-2019
- Torenstraat 1a
Verbouw woonhuis
Datum ontvangst: 16-08-2019
- Teerlingstraat 2
Vergroten woonhuis
Datum ontvangst: 21-08-2019

Heesch
- Gildestraat 4
Plaatsen dakkapel aan straatzijde
Datum ontvangst: 20-08-2019
- Strausslaan 10
Vervangen dragende wand
door stalen balk (in woning)
Datum ontvangst: 19-08-2019
- Meursstraat sectie A nr.7311
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke
ordening
t.b.v.
plaatsen tijdelijke woonunit
Datum ontvangst: 20-08-2019
Nistelrode
- Kerkveld 48
kappen 1 haagbeuk (snelfietsroute en slechte levensverwachting)
- Hoogstraat 44, 46, 48
kappen 3 beuken (snelfietsroute
en slechte levensverwachting)
Datum ontvangst: 16-08-2019
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Hoofdstraat 100
Realisatie van 2 appartementen
in gebouw
Verzenddatum: 16-08-2019
Heesch
- Plan De Erven kavel 9K04
Oprichten woning
Verzenddatum: 14-08-2019
- Plan De Erven kavel 9K02
Oprichten woning
Verzenddatum: 20-08-2019
- Plan de Erven kavel 9K01
Oprichten woning
Verzenddatum: 19-08-2019
- Lindenlaan 11a
Handelen met gevolgen voor
beschermde monumenten en
intern verbouwen en vervangen pui
Verzenddatum: 22-08-2019
Nistelrode
- Kloosterhof 44
Oprichten berging
Verzenddatum: 19-08-2019
- Lindestraat 19
Verbouw pand en aanpassing
brandcompartiment

Verzenddatum: 20-08-2019
- Plan Zwarte Molen sectie L
1521 kavel K06
Oprichten woning
Verzenddatum 22-08-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Ontwerpbesluit
Het college van burgemeester
en wethouders wil toestemming
verlenen voor:
Nistelrode
- Grote Heide 7a
Wijzigen van gebouw 1
en mestloods
Verzenddatum: 20-08-2019
Procedures 1a en 3b zijn van
toepassing.
Voor de volgende omgevingsvergunningen is de beslistermijn
verlengd met 6 weken. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heesch
- Plan de Erven
Oprichten 21 huurwoningen
Verzenddatum: 22-08-2019
- Plan De Erven
Oprichten 11 koopwoningen
Verzenddatum: 22-08-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing
Handhavingsbesluiten
De volgende handhavingsbesluiten zijn genomen.
Heeswijk-Dinther
- Hoofdstraat 67
Sluiting op grond van artikel
13b Opiumwet
Verzenddatum: 19-08-2019
Procedures 4a en 7a zijn van toepassing.
Heeswijk-Dinther
- Fokkershoek 7a/7b
Gedoogbeschikking voor de
splitsing van de woning
Verzenddatum: 19-08-2019
Procedures 1a en 3a zijn van toepassing met uitzondering van de
termijnen.
Voor beide procedures geldt een
termijn van twee weken.

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 bestuursrecht
van de rechtbank, Postbus 90125, 5200

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

een ingediend bezwaar- of beroepschrift,
de 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.
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Frisse moed
Mark van de Ven, commissielid bestuur en strategie VVD-Bernheze

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

Na de vakantieperiode gaan ook wij weer met frisse moed aan de slag. De
komende tijd hebben we weer veel te bespreken. Alleen al over Heesch-West
zijn ruim 1.300 zienswijzen ingediend, diverse bouwplannen zijn op scherp
gezet en er zal op korte termijn gestart worden met de bouw van diverse
wijken, waar vast en zeker nog het een en ander over besproken dient te
worden. En niet te vergeten de ontwikkelingen om te komen tot ‘De Nieuwe
Instelling’ in Heesch.
Als commissielid hebben wij uiteraard over al deze onderwerpen een eigen mening en deze
mening bespreken wij in onze
fractie om met elkaar tot een gezamenlijk standpunt te komen,
uiteraard met de VVD-gedachte
in ons achterhoofd. Helaas kunnen wij dit niet altijd voor ieder-

een goed doen, maar vergeet u
niet dat wij altijd onze uiterste
best doen om tot een gedegen
oplossing te komen?
Ook u krijgt de kans om u te laten horen. Steeds meer burgerinitiatieven en mogelijkheden
tot inspreken worden voor u

bewerkstelligd. Wilt u hierover
eens overleggen of zoekt u een
sparringpartner? Ook daarvoor
zijn wij als commissie graag voor
u beschikbaar.
Wilt
u
reageren?
Graag!
VVD-Bernheze staat voor u klaar!
info@vvdbernheze.nl

Bas: ‘Een gemeente waar het ‘ons kent ons’ is en dit moeten we koesteren’

bouwen om te bouwen?
Bas van der Heijden, raadslid Lokaal

Meierijsche Museumboerderij, Meerstraat 28, Heeswijk-Dinther
Op zondag 15 september worden de feesten rondom de
bevrijding en de vele herinnerings- en herdenkingsfeesten
daarna in beeld gebracht via een interessante presentatie
over ‘herdenken’, gemaakt door Heemkundevereniging De
Wojstap. Na de middag keren de evacués, gevlucht voor het
oorlogsgeweld en gezeten op karren vol huisraad, terug naar de
boerderij. De bakkers bakken in een op hout gestookte oven het
‘bevrijdingsworstenbroodje’, te proeven en te koop; er worden
manden gevlochten, klompen gemaakt en springtouwen
‘geslagen’. De tabaksplanten in den hof zijn het decor voor
uitleg over roken en pruimen in de Tweede Wereldoorlog,
toen de aanvoer van tabak vanuit Amerika door de Duitsers
verhinderd werd. Ook de typische oorlogsplanten en -groenten
die in den hof groeien worden getoond. Het Juinders Koor zorgt
voor een lekker stukske muziek en op het gezellige en overdekte
terras verveel je je nooit!
De eeuwenoude boerderij is gebouwd zoals dat in deze streek
(de Meierij van Den Bosch) destijds gebruikelijk was. De helemaal authentieke inrichting dateert uit de periode rond 1900.
De eeuwenoude voorwerpen zijn de stille getuigen van die voor
ons zo wonderlijke wereld, maar de gidsen met hun boeiende
verhalen over het leven van toen maken het levend en levendig.

‘t Dorp 103 Heesch Tel. (0412) 47 56 57

Doordat we even een zomerpauze ingelast hebben om te genieten van onze
vakantie, hebben we ook even een moment gehad om rustig rond te kijken
naar wat er om ons heen gebeurt. Nadat we terugkwamen van vakantie hoorden we weer overal van ‘hier komen appartementen, hier een parkeerplaats’
enzovoort. Mensen worden geconfronteerd met wilde bouwplannen van anderen, gaan er overlast van krijgen en worden belemmerd in hun woongenot.

Moeten de dorpen wel de lucht
in? Of: Voor wie worden al deze
parkeerplaatsen gebouwd? Wij
vinden dat dit allemaal in balans
moet zijn.
Onze gemeente is geen stad en

we moeten ons afvragen of we
dit wel willen. We zijn groen en
moeten dat blijven en niet alles
volbouwen met steen en asfalt.
En willen we dit toch? Dan moet
er naar mijn mening van ALLE

betrokken partijen een overeenstemming zijn, zodat er draagvlak is en men niet met een
scheef oog aangekeken wordt,
tenslotte we zijn een gemeente
waar het ‘ons kent ons’ is en dit
moeten we koesteren.

Het is de toekomst die telt!
Gertjan Hermes, burgerlid CDA Bernheze
Zomaar ergens in het midden van 2018 kreeg ik de vraag voorgeschoteld of ik deel uit zou willen maken van de CDA-fractie Bernheze. Positief bijdehand zijn op Twitter viel blijkbaar op.
Toen de fractievoorzitter van het
CDA mij deze vraag stelde werd
ik per direct enthousiast. Al was
het alleen al vanwege het feit
dat het CDA al generaties lang in
de familie zit.
Ons opa was al gemeenteraadslid voor de KVP (later CDA) in
Geffen en ook andere familieleden zijn actief geweest binnen
het CDA in het Geffense. En dan
heb ik het nog niet eens over de
boerenkomaf van mijn moeders
kant. Een goede traditie om dan
ook het onvermijdelijke ‘groene
gevoel’ mee te krijgen.
Reden genoeg dus om vanuit

het verleden al met enthousiasme aan te sluiten. Echter in het
verleden behaalde resultaten…
afijn u kent het gezegde. Het is
de toekomst die telt!
En laat daar nu juist mijn motivatie liggen. Want zeg nu zelf, je
kunt voor de toekomst van ons
dorp en onze gemeente als een
volleerd stuurman aan wal gaan
staan roepen óf… de handen uit
de mouwen steken!
Meedenken en samen de toekomst voor ons allemaal wat
prettiger maken. Dat heb ik voor
ogen en wil ik met veel plezier en
enthousiasme doen.

Daarvoor ben ik voor u graag altijd in de buurt!
CDA Bernheze:
altijd in de buurt!
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Dierenopvangcentrum Hokazo
zoekt dringend pleeggezinnen

Heesche Bridgeclub gaat
weer beginnen

BERNHEZE - Dierenopvangcentrum Hokazo in Uden is hard op zoek naar mensen die thuis moederloze
kittens, zwangere poezen en/of poezen met kittens kunnen opvangen. Het kittenseizoen is weer gestart
en de zwangere poezen en moederloze kittens volgen elkaar in hoog tempo op. De huidige pleeggezinnen zitten daardoor nagenoeg vol en de behoefte aan nieuwe opvangadressen is dan ook groot.

HEESCH - Na een lange zonnige
zomer begint HBC ’81 op dinsdag 3 september met een algemene ledenvergadering aan het
seizoen 2019-2020.

Ieder jaar opnieuw wordt het
asiel overspoeld met kittens.
Honderden hulpeloze kleintjes.
Soms met moeder, vaak zonder
omdat de moeder is overleden
of omdat de kleintjes harteloos
zijn gedumpt. In het asiel krijgen
de kittens niet de aandacht en
de zorg die ze nodig hebben en
verdienen. Een pleeggezin is dan
een ideale uitkomst.
Belang van een pleeggezin
Kittens die in een huis opgroeien
wennen aan huiselijke geluiden,
eventuele andere huisdieren en
de aandacht van mensen. Ze
worden veel socialer en aanhankelijker en vinden daardoor
veel gemakkelijker een liefdevol thuis. In een pleeggezin is
het bovendien veel rustiger en
minder stressvol en komen de
katten nauwelijks in aanraking
met virussen van buitenaf. Het
infectiegevaar is veel kleiner en
de overlevingskans dus veel hoger. Voor veel kleintjes betekent
een pleeggezin echt het verschil
tussen leven en geen leven.
Voorwaarden
Een pleeggezin woont bij voor-

keur binnen een straal van ongeveer vijftien kilometer van
een van de dierenartspraktijken
waarmee Hokazo samenwerkt
(Gemert, Landhorst, Boxmeer,
Schaijk of Sint-Michielsgestel)
en heeft de beschikking over

dierenarts komen voor rekening
van Dierenopvangcentrum Hokazo. Je investeert alleen tijd,
zorg én liefde!
Wil je Dierenopvangcentrum
Hokazo helpen en een belangrijk

Je kunt zelf kiezen welke dieren je graag wilt
opvangen: zwangere poezen, moederpoezen
met kittens of moederloze (flessen)kittens
een aparte kamer en eigen vervoer (indien je met spoed naar
de dierenarts moet). Daarnaast
moeten eventuele eigen dieren
zijn ingeënt. Je kunt zelf kiezen welke dieren je graag wilt
opvangen: zwangere poezen,
moederpoezen met kittens of
moederloze (flessen)kittens. Alle
kosten voor benodigdheden en

verschil maken in het leven van
veel kittens? Neem dan contact
op met Hokazo, via
begeleiding@hokazo.nl.
Jouw hulp is echt van harte welkom! Kijk voor meer informatie over Dierenopvangcentrum
Hokazo op www.hokazo.nl of
www.facebook.com/hokazo.

Een ontmoeting in het
Bossche Paleis van Justitie
Rechtspraak toen en nu
BERNHEZE – Altijd al willen weten hoe het er vroeger aan toe ging in de rechtszaal? Benieuwd hoe de
straffen door de jaren heen zijn veranderd? Hoe streng waren ze vroeger voor minderjarige verdachten
en had je toen ook al tbs? Op deze en vele andere vragen krijg je een antwoord in het Paleis van Justitie in ’s-Hertogenbosch op vrijdagmiddag 27 september. In het kader van de Week van de Rechtspraak
organiseren de rechtbank Oost-Brabant, het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch en het Brabants Historisch
Informatie Centrum (BHIC) dan een interactieve middag over de rechtspraak toen en nu.
Inkijkje
Tijdens deze bijeenkomst duiken we in een aantal oude uitspraken uit de archieven van het
BHIC om zo meer te leren over
de rechtspraak van vroeger. Je
krijgt een inkijkje in de manier
van oordelen van eeuwen geleden.
Hoe hoog waren de straffen, hoe
kwamen rechters tot hun oordeel? Maakten ze onderscheid
in de straffen voor mannen en
vrouwen, jongeren en volwassenen? Twee rechters haken aan
op deze verhalen en vertellen
over de rechtspraak van nu. Je
kunt hen natuurlijk ook allerlei
vragen stellen.
Week van de Rechtspraak
De bijeenkomst op 27 september
wordt georganiseerd in het kader van de Week van de Rechtspraak. De Week van de Rechtspraak is jaarlijks in september
(dit jaar van maandag 23 tot en
met vrijdag 27 september). Tijdens deze week organiseren alle
rechtbanken en gerechtshoven
in heel het land allerlei activitei-

ten om mensen meer te laten
weten over hoe de rechtspraak
in Nederland eraan toe gaat.
Rechtspraak toen en nu praktische informatie
Waar: vrijdag 27 september van
14.30 tot 16.30 uur.
Locatie: Paleis van Justitie, Leeghwaterlaan 8 in ’s-Hertogenbosch
Voor wie: iedereen is van harte
welkom zich aan te melden.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden voor deze
bijeenkomst door een mailtje
te sturen naar voorlichting.hof.
shertogenbosch@rechtspraak.
nl, onder vermelding van ‘Week
van de Rechtspraak’ en daarbij
geef je aan of je alleen komt of
met anderen (zet dan ook hun
namen in je aanmelding erbij).
Daarna ontvang je een mail met
alle praktische informatie over
deze middag.

De vergadering vindt plaats in
CC De Pas en begint om 19.30
uur met een kopje koffie of thee.
Na afloop wordt er een onderlinge wedstrijd georganiseerd.
Er staan belangrijke zaken op
de agenda, onder andere de bestuurssamenstelling en het aanwijzen van de wedstrijdleiders.
Ook is de algemene ledenvergadering bij uitstek de gelegenheid
om je met de gang van zaken op
de club te bemoeien! Kom dus
zeker komende dinsdag!
De eerste speelavonden vinden

plaats op maandag 9 en dinsdag
10 september. Dankzij het groot
aantal nieuwe leden, meer dan
25, wordt er op maandag gestart
met 38 paren en op dinsdag met
40 paren. Enkele van de nieuwe
leden zijn echte ‘beginners’, zij
zullen worden bijgestaan, maar
de meesten hebben al bridge-ervaring. De competitieopzet zal in
grote lijnen hetzelfde zijn als die
we al kennen van andere jaren.
Alle voorbereidingen voor een
goed seizoen zijn getroffen; het
bestuur is er klaar voor! Jij ook?

Repaircafé Heesch
HEESCH - Op woensdag 4 september opent het Repair Café
Heesch weer haar deuren voor
een middag repareren van 13.00
tot 16.00 uur. Diverse reparateurs kijken samen met jou naar
jouw kapotte apparaten, kleding of fiets.
Door mee te kijken steek je er
wat van op, het is gezellig om
alle bedrijvigheid te zien en je
bent welkom voor een kopje
koffie of thee. Om het Repair
Café draaiende te houden vragen wij een vrijwillige bijdrage.
Het Repair Café Heesch wordt
iedere eerste woensdagmiddag
van de maand gehouden.
Dagkerk (ingang om de hoek)

Kerkstraat 2, Heesch
Voor meer informatie:
06-44458161
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OOGcontact

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

5x 1/5 staatsloten

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
woordzoekermaken.nl
vorige week:
Diny Cruijsen
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413
Mientje Adriaanse
kan293851
de staatsloten
uit Nistelrode
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen

Soorten Brood

MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP
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.
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.
PRINTPAPIER

Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.

_____________________

AGEL

WOORDZOEKER:

H G V Y P T G V N Q T W
J K L O T S T S R E K L
I

M A

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.
250M2 OPSLAGLOODS
+ 20M2 ZOLDER
Roldeur van 250(h) x 290(b) cm.
Delst 5 Nistelrode.
Info: 06-53210106.
NETTE VRIJSTAANDE
EENGEZINSWONING
Op ruim perceel in Schaijk.
Drie slaapkamers. Beschikbaar
vanaf half september.
Geïnteresseerd?
Bel: 06-46591182.

Datum _____________________

j alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

H

KINDERLEDIKANTJE EN
KINDERZWEMBAD
RANKENKAST
Informatie: 06-30868166
Nistelrode.

I

S B R O O D

I

G P U N T B R O O D U U
B X U N N H A F

J U S V

Y H D O O R B E T T

I W

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

I

L

I

P

L A C N E

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

U R O G G E B R O O D L
PITABROODJE, PUNTBROOD, ROGGEBROOD, TORTILLA, WITTEBROOD

BAGUETTE

BAPAO

ERSTSTOL

MAISBROOD

PITABROODJE

UNTBROOD

ROGGEBROOD

TORTILLA

Vrijwilligerspunt Bernheze
e woordzoeker is uitgeprint
op WoordzoekerMaken.nl
Vrijwilliger bij Heelwijk
50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

Voor BrabantZorg locatie Heelwijk Heesch zijn wij op zoek
naar enthousiaste vrijwilligers met aandacht voor de ouder
wordende mens. U gaat de cliënten begeleiden
en ondersteunen bij allerlei activiteiten.
U gaat - onder begeleiding - op zoek naar een passende werkplek
waarbij zoveel mogelijk wordt uitgaan van uw talenten. Werktijden
worden in onderling overleg vastgesteld, er is veel mogelijk.
Mocht dit je aanspreken dan nodigen we je uit om contact op
te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch,
Femke Prince: 06-14342428,
vpbernheze@ons-welzijn.nl, www.ons-welzijn.nl

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

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.
PEDICURE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode.

GEBRAND AAN DE START
Tekst?

20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

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

CURSUS FRANS OF
SCHRIFTELIJK NEDERLANDS
VOLGEN IN VINKEL
- Individueel/groep tot
maximaal vier personen
- Flexibele inschrijving en
deelname: overdag en
’s avonds
- Gevarieerd lesaanbod
Evelyne van Uden
06-53975676
www.ikspreekfrans.nl
www.nederlandsopmaat.nl.

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

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.

Zoek: BAGEL, BAGUETTE, BAPAO, KERSTSTOL, MAISBROOD,

WITTEBROOD

AANGEBODEN

Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

Zie oplossing pagina 34
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BERNHEZE BOUWT
Column Bouwvrouw

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

Sanne Vandewall

Verbinden & ontmoeten: Op naar De (vernieuwde) Stuik!
Een aantal feiten op een rij:
• 59.660 stenen
• 32 ton staal
• 40 ritjes naar de plaatselijke snackbar voor een
‘vrijdagse’ lunch
• 2.600 m1 houten bekleding
• 3.200 kopjes koffie
• 10 Bouwvrouw columns
• Ontelbaar geïnteresseerde (of nieuwsgierige :-) ) ogen
• Extreem weinig onwerkbaar weer.
Het is tijd om de balans op te maken, de Multi Functionele
Accommodatie (MFA) in Vorstenbosch is klaar! De vooraf
besproken planning is aangehouden en dat betekent dat
het na de zomervakantie tijd werd om de ruimtes te gaan
gebruiken en iedereen te laten zien wat voor bijzonder
gebouw er is neergezet. Dat is in het dorp niet onopgemerkt
gebleven! Op woensdagavond 21 augustus werd de officiële
opening druk bezocht. Meer dan 400 geïnteresseerden namen
plaats in de ‘oude’ zaal van gemeenschapshuis De Stuik en
werden toegesproken door burgemeester Marieke Moorman,
John Groen (Dorpsraad), directeur van de basisschool Bram

De onthulling van het nieuwe logo

De skyline van Vorstenbosch

Janssen en Mari van der Ven (voorzitter gemeenschapshuis
De Stuik). Prachtige woorden werden er gesproken en
Burgemeester Moorman en de jeugd proosten met ranja
Foto: Edwin Hendriks
een heleboel betrokkenen werden nogmaals bedankt voor
alle inspanningen. Na de onthulling van het nieuwe logo
kon iedereen een kijkje nemen in de nieuwe ruimtes van kinderopvang Stap voor Stap, de gezellige huiskamer en tussenruimte van de KBO en uiteraard
de moderne sportzaal. Onder de muzikale begeleiding van De Notenkrakers keek iedereen zijn ogen uit, wat zijn we trots dat we dit met z’n allen hebben
neergezet!
Het bouwteam sloot uiteindelijk het officiële gedeelte af met een symbolisch cadeau: de Vorstenbossche skyline werd onthuld op de deur van de
toestellenberging. Een mooi detail dat ons herinnert aan de samenwerking tussen de vele partijen en vrijwilligers uit het dorp.
Ook aan de jeugd is gedacht. Eerder die dag hebben de kinderen van basisschool Op Weg, samen met de burgemeester, een mooie middag gehad en met ranja
getoost op de opening van de MFA. En er is zelfs flink gedanst en gezongen!
Naast de gebruikelijke sportactiviteiten staan de eerste twee evenementen al op de kalender van de nieuwe sportzaal. Op 4 oktober
vindt er voor ouderen een toneelvoorstelling plaats en op 5 oktober geven de Notenkrakers en Gerard van Maasakkers een uniek
concert. Verbinden en ontmoeten, dat gaan we doen in de vernieuwde Stuik. Want ja, dat blijven we gewoon zeggen in plaats
van ‘we gaan naar de MFA’. Of misschien gaat de bijnaam ‘De zwarte doos’ ook wel een begrip worden in het dorp. Gelukkig is
het dan wel een grote doos, waar alle belevenissen van jong en oud samenkomen en nieuwe herinneringen worden gemaakt en
vastgelegd.
Het einde van deze bouwperiode betekent ook het einde van mijn Bouwvrouw columns. Ik heb met veel plezier geschreven over
alles wat er bij de totstandkoming van de MFA kwam kijken en wil iedereen bedanken voor de
leuke reacties.
Tot snel in De Stuik.

Deze duurzame MFA is gebouwd door
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

Column Ondernemend Bernheze
Rian van Schijndel

Het nieuwe verkopen,
een nieuwe naam?
Stalen trappen. Balkonbalustrades.
Constructiewerk. BIM modellering

Vorstenbosch - 0412-475257 - info@hektracon.nl - hektracon

BERNHEZE - Hoe noem ik ze? Onze verkopers. Ze hebben namelijk een nieuwe taak, lees ik in de nieuwsbrief van MKB Nederland. Het nieuwe verkopen.
Wanneer ik het stuk doorlees zie ik dat dat helemaal niet nieuw is. Dit doen
wij al acht jaar. Sterker ik weet niet beter, dan het zo te doen. Oke, ik heb
er ook niet voor geleerd. Maar ik behandel mensen zoals ik behandeld wil
worden en dat blijkt niet zo slecht te werken. Ga uit van logisch handelen en
ik blijf op de hoogte van de nieuwe trends, door specialisten op dit gebied te
volgen. Specialisten op het gebied van online en offline communicatie.

VAN D UYNHOVEN
Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

www.vanduynhoven.nl

Intake+•test je bedrijfs-DNA en zet de volgende stap

Oude Veghelsedijk 5 - Vorstenbosch - www.pvandriel.nl

Vorstenbosch is klaar
voor de toekomst!

Uw adres voor houten kozijnen en deuren
www.van-heertum.nl
Vorstenbosch - 0413-35 09 92

Vakkundig, betrouwbaar
en innovatief
Jagersveld 37 - 5405 BW Uden - www.installatiebedrijfvanderpas.nl

Logica specialist
Deze discussie is niet nieuw, hoe heet
dat wat wij doen. Heb ik al vaker over
nagedacht. En ik kwam uit op: specialist in logica. Logisch toch. Soms zijn
zaken zo simpel, zo voor de hand liggend, dat we het te voor de hand liggend vinden. Ik wel tenminste. ‘Het
kan niet zo simpel zijn’, dacht ik, ‘anders zou iedereen het wel kunnen.’
Met de ervaring die ik heb, weet ik,
het is wel simpel, alleen er hangt een
‘mits’ aanvast. Het is simpel wanneer
je in het bezit bent van alle informatie.
En dat is lastig. Want krijg je alle informatie in een keer binnen dan loop je
hard weg. En zo blijkt dat we toch niet
overbodig zijn. Want wij hebben de
informatie op een rij, en daarbij hoort
ook een groot netwerk van specialisten die hun informatie weer goed op
een rij hebben. En ook ik weet: luisteren en de juiste verbindingen zien
is niet altijd makkelijk, niet iedereen
heeft dat als aangeboren talent. Wel
jammer eigenlijk, want het is een handige eigenschap die ik iedereen gun.
De gouden tip
Van de week hoorde ik iemand zeggen: Als we er vanuit gaan dat 10%
van wat er verteld wordt we niet horen, 30% van wat iemand vertelt weten we al en is herhaling. Dan vinden
we misschien 30% wat die persoon
vertelt onzin. Dan blijft er nog steeds
30% kans dat er in een verhaal, zoals
het mijne, een gouden tip schuilgaat.
Het zijn vragen, antwoorden en ervaringen die voor resultaat kunnen
zorgen. Maar je moet het wel willen

horen. Een hedendaagse ‘verkoper’
geeft informatie die zorgt dat al die
puzzelstukjes in elkaar vallen. Uitleg
geeft over de informatie en alle opties
op een rij zet. Dan is het aan de klant
om te kiezen. Of ze blijven doen wat ze
deden onder het motto: ‘Ik heb het al
zo vaak gezien, dat online gedoe, dat
werkt toch niet’, ‘Bij mijn zaak?

‘Het zijn vragen,
antwoorden en ervaringen
die voor resultaat
kunnen zorgen’
Nee onze klanten zijn veel anders, die
lezen geen kranten’ en ‘Ja, maar ik kijk
nooit op Facebook’. Genoeg ‘redenen’
om niet naar goed advies te luisteren.
De inkopper is dan ook: “Blijf je hetzelfde doen als je altijd deed, grote
kans dat je dezelfde resultaten blijft
houden.
En hoe noemen we de medewerkers
die het ‘nieuwe’ verkopen bij Bernheze Media regelen? Nou gewoon Ingrid
of Rian. Beter dat ik er geen andere
naam voor ga verzinnen. Deze namen
werken goed.

www.bernhezemedia.nl
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KANSHEBBERS BERNHEZER ONDERNEMERSPRIJS 2019
RAVED MUSTHAVES
NISTELRODE – Een snel, jong en fris bedrijf. Zo omschrijven Vera van den Heuvel en Joost van der Heijden hun online
webshop en winkel. Vera begon in 2013 een webshop, opende daarna haar winkel en toen ze haar vriend Joost leerde
kennen, kwam er een herenafdeling bij. Het stel staat voor de nieuwste trends, snelle levering en gratis verzending.
“We willen de klanten met een blij gezicht en een goed gevoel naar huis zien gaan.” Daarnaast willen Joost en Vera
een voorbeeld zijn voor andere jonge ondernemers, die de stap niet durven te maken: “Gewoon aan de slag gaan en
je hart volgen, dat doen wij ook”, vertelt Joost trots.
“Het is natuurlijk wel een hele eer. We zijn jonge ondernemers en werken hard. Het is fantastisch als je zaak dan zo’n titel
kan verdienen.” Het tweetal wil graag groeien in de toekomst. Het doel is om binnen vijf jaar
van honderdtwintigduizend online volgers te stijgen naar vijfhonderdduizend online volgers.
Joost van der Heijden en Vera van den Heuvel

www.ravedmusthaves.com

ZORGBOERDERIJ VAN DER WIJST
VORSTENBOSCH – Al twintig jaar runnen John en Marga van der Wijst met veel liefde en passie een zorgboerderij.
Sinds dit jaar is ook dochter Renza werkzaam. Destijds was hun Zorgboerderij van der Wijst één van de eerste in de
provincie Noord-Brabant. Ze begeleiden dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Zo’n 24 hulpboeren, zoals familie van der Wijst ze noemt, komen er wekelijks over de vloer.
Aan activiteiten geen gebrek! Er zijn dieren om te verzorgen, groenten en planten om te kweken, er is een houtwerkplaats en de hulpboeren mogen helpen op de vergaderlocatie. Alles wat wordt gemaakt en gekweekt mogen ze ook
zelf verkopen in het winkeltje.
Sommige hulpboeren komen al twintig jaar bij John en Marga: “Dan denk ik wel dat we het
goed doen. We werken al die jaren met zoveel liefde voor onze hulpboeren. We mogen zeker
trots zijn. In de toekomst focussen we op nóg meer persoonlijke aandacht.”
www.zorgboerderijvanderwijst.nl
Dagbesteding voor mensen met een
verstandelijke beperking
Vergaderlocatie • Paardenpension
Bij VX
zorgboerderij
van der Wijst in
Derptweg 12 • 5476
Vorstenbosch
Vorstebosch helpen ze, sinds 1999,
Tel. 0413 - 35 16 12 mensen
• Mob.met
06een
- 13
91 54 74
verstandelijke
beperking en NAH. Zij kunnen van
maandag t/m vrijdag een zinvolle
dagbesteding krijgen waarbij niet de
productiviteit maar de persoonlijke
ontwikkeling voorop staat.

eigenheid en mogelijkheden van de deelnemers staan centraal.
et is belangrijk dat deelnemers belangstelling hebben voor en plezier
bben in de activiteiten of kunnen genieten van de omgeving van de
erderij. Het aanbod is erg divers zoals zorgen voor de paarden en de
eindere dieren, helpen bij de sierteeld en pompoenen, landschapbeheer
houtbewerking, maar ook helpen bij de verkoop van producten en
ntinewerkzaamheden. Dit alles samen met gediplomeerde begeleiders.
e werken hierbij op basis van een PGB of Zorg In Natura.
ok zijn we in het bezit van het keurmerk voor zorgboerderijen.
Derptweg 12 / 5476 VX Vorstenbosch
0413 - 35 16 12 / 06 - 13 91 54 74
Voor meer informatie kunt u kijken op onze website
www.zorgboerderijvanderwijst.nl

V.l.n.r.: Renza, John en Marga van der Wijst

TOMCARS
HEESCH – Tom de Bruyckere is sinds 2009 actief met zijn autobedrijf. Destijds begon het als hobby met slechts twee
of drie auto’s op voorraad. Dat het bedrijf is gegroeid, kun je wel zeggen; op dit moment heeft Tomcars rond de honderd auto’s op voorraad! Tom houdt zich bezig met de in- en verkoop van jong gebruikte en nieuwe auto’s. “Ik vind
het prachtig om een gespecialiseerd autobedrijf te runnen. Waar ik het meest trots op ben, is dat ik onderaan ben
begonnen en alles zelf vanaf niets heb opgebouwd”, vertelt De Bruyckere.
“Het is een bekroning op ons werk om nu kanshebber te zijn. Dat gaat mooi samen met de andere bijzondere gebeurtenissen van dit jaar; een mijlpaal van het 10-jarig bestaan van ons bedrijf en de opening van het nieuwe pand.”
Voorlopig wil Tom het even houden bij honderd auto’s op voorraad.
“We willen dus niet direct uitbreiden, maar voor de toekomst: wie weet?”
www.tomcars.nl

Tim en Tom de Bruyckere

D.I.O. DROGISTERIJ/THE READSHOP SPARKLING
NISTELRODE – Kristel van Dijk is in 2013 als eerste in Nederland begonnen met een combinatiewinkel van
D.I.O. Drogisterij en The Readshop Sparkling. Kristel omschrijft haar winkel als een kwaliteitsdrogisterij en laagdrempelige boekhandel, met wenskaarten en kantoorartikelen. De laatste jaren is dat assortiment uitgebreid met woonaccessoires, speelgoed en cadeautjes.
Kwaliteit, deskundigheid en persoonlijke service is voor haar belangrijk. “Ik wil een winkel runnen met producten die
onderscheidend zijn en écht iets doen”, vertelt Kristel. Met een team van zeven medewerkers die regelmatig trainingen
en workshops volgen, wil ze kennis en beleving overdragen aan de klant.
Kristel noemt het een mooie bekroning op het harde werken om kans te mogen maken. “Ik vond het al een hele eer
om in het eerste lijstje voor te komen, laat staan bij de laatste vijf te horen.” In de toekomst
wil ze zich nog meer specialiseren in gezondheid en natuurlijke producten “en nog meer aan
de slag met lezingen en workshops.”
www.sparkling-nistelrode.nl

Kristel van Dijk

VAKANTIEPARK ZEVENBERGEN
HEESCH – Vakantiepark Zevenbergen is een klein vakantiepark, opgesierd met vele soorten dieren. Het familiebedrijf
van Twan en Tonny van Bakel vindt zijn oorsprong in 1993. “Het is een fijne basis om te gaan wandelen of fietsen
rondom natuurgebied de Maashorst”, vertelt Twan. Met zijn ouders en vrouw runt Twan het vakantiepark, dat ze
graag onderscheidend willen laten zijn van andere parken. “De kleine dierentuin zorgt
ervoor dat geen park is zoals ons park en wij doen zélf de schoonmaak en weten dus
zeker dat we extreem schone bungalows verhuren.” Twan en Tonny zijn blij dat ze naast
kanshebber op de prijs nu ook meer naamsbekendheid in de regio krijgen. “We zien
het als een schouderklopje, een beloning op het 23-jarige familiebedrijf.” Uitbreidingsplannen zijn er al voor het park. “Fase 1 zal bestaan uit de bouw van zeven nieuwe vakantiewoningen met ieder vier slaapkamers om een andere doelgroep te verwelkomen.
Fase 2 bestaat uit de aanleg van een fitness- en welnesscentrum.”
Twan van Bakel

www.vakantieparkzevenbergen.nl
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Facebook.com/BernhezerBusinessEvent
• twitter.com/BBusinessevent
• www.bernhezerbusinessevent.nl

Tekst en Foto’s: BBE

KANSHEBBERS JONGE BERNHEZER ONDERNEMERSPRIJS
BBQ RESTAURANT SMOOK
VORSTENBOSCH – In juli 2018 openden Mike en Linda van Heeswijk de deuren van hun lang gekoesterde droom;
BBQ Restaurant Smook. Het vlees wordt bereid op een monolith (een keramische barbecue) of op een smoker.
Sommige stukken vlees garen zes tot acht uur, “en dat proef je ook”, volgens Linda van
Heeswijk. “Er komen zelfs mensen vanuit België en Amsterdam naar Vorstenbosch, speciaal
naar ons restaurant!” Smook staat voor een goede prijs-kwaliteitverhouding. Het restaurant
staat volgens Linda ook bekend om de variërende menukaart; “van het verrassingsmenu met
chique eten, tot een simpel stukje kipfilet. Zo kan ieder gezelschap bij ons komen eten.” Het
is voor Mike en Linda een grote eer om kanshebber te zijn. Met nog genoeg plannen voor
de toekomst, willen ze vooral door blijven gaan zoals het nu gaat. “We willen ons restaurant
gezellig houden en de mensen tevreden naar huis laten gaan, zoals ze dat nu ook doen.”
Mike en Linda van Heeswijk

www.bbqrestaurantsmook.nl

MAASHORST MAKELAARDIJ
NISTELRODE – Maashorst Makelaardij is een regionaal makelaarskantoor met als werkgebied de dorpen grenzend
aan natuurgebied de Maashorst. Iris Koekkoek, makelaar en eigenaresse, houdt zich bezig met de verkoop, aankoop
en verhuur van woningen en appartementen. Iris staat met haar bedrijf voor drie kernwaarden; klein, lokaal en persoonlijk. “Klein, omdat ik persoonlijk contact en goede bereikbaarheid belangrijk vind in de samenwerking met klanten. Lokaal, omdat ik me ambassadeur voel van onze gemeente en goed wil kunnen adviseren over het leefklimaat,
zoals onderwijs of sporten.
Tenslotte persoonlijk, omdat mijn service breed is en ik verder wil uitbreiden met lokale ondernemers”, vertelt Iris.
“Ik ben pas net bezig en ik ontvang nu al een blijk van waardering. Niet alleen ik, maar het hele gezin.
Mijn man of mijn vader plaatst de borden en mijn zonen maken ze schoon – iedereen helpt.” In de toekomst wil Iris
‘beheerst groeien’ naar twintig woningen in portefeuille, “met hetzelfde persoonlijke contact”.
www.maashorst-makelaardij.nl

Iris Koekkoek

ALPACAFARM
VORSTENBOSCH – 36 alpaca’s; dat is de dagelijkse business van Willem Mathijs en Anne van der Aa. Sinds januari
2016 runnen zij een Alpacafarm. Wandelingen, meet en greets, yogalessen, kinderfeestjes, schilderen of een picknick,
het kan allemaal tussen de alpaca’s van dit ondernemend stel. Daarnaast is er een alpacabar voor bijvoorbeeld een
high tea en er is zelfs een vakantiewoning aanwezig. De afgelopen tijd is de Alpacafarm enorm gegroeid: “Twee jaar
geleden verzorgden we alleen nog maar wandelingen met de alpaca’s, nu leven we van
alle activiteiten.
Het is bijzonder om met dieren te ondernemen, omdat je 365 dagen per jaar standby
moet staan”, vertelt een trotse Willem Mathijs. Het koppel vindt het hartstikke leuk
om voor de tweede keer kanshebber te zijn en heeft grootse plannen om te groeien.
Ze willen een ‘glamping’ opzetten; een luxe camping tussen de alpaca’s. Ook worden
faciliteiten uitgebreid, zoals een kampvuurplek en een grote speeltuin.
Anne en Willem Mathijs van der Aa

www.alpacavorstenbosch.nl

WIJKAMP FARMING SOLUTIONS
NISTELRODE – Wijkamp Farming Solutions, “of op z’n Brabants: boerenoplossingen”, zoals ze het zelf uitleggen.
Stijn van de Bovenkamp en Rico Wijgergangs zijn in april 2018 dit bedrijf gestart. De twee vullen elkaar goed aan; Stijn
heeft veel agrarische kennis en Rico heeft voor de technische kant geleerd.
Het duo helpt bij probleemvragen van boeren. Hun eerste eigen ontwikkeling is de mobiele kippenkar, waar ze er al
tien van hebben uitgeleverd. “Het begon allemaal als een project voor iemand. Diegene vond het zo goed gelukt,
dat hij ons adviseerde op de Bio-beurs te gaan staan met ons product. Uiteindelijk besloten we samen een bedrijf te
starten”, zegt Rico.
Rico en Stijn vinden het heel speciaal om kanshebber te zijn. “We horen vaak geluiden uit heel het land dat we goed
bezig zijn. Het is mooi om ook in eigen regio die waardering te ontvangen. In de toekomst willen we de Benelux en
Duitsland gaan veroveren.”
www.wij-kamp.nl

Rico Wijgergangs en Stijn van de Bovenkamp

HANEGRAAF KEUKENS
HEESCH – Ton en Rosan Hanegraaf zijn in maart 2018 een keukenzaak begonnen. “Vanuit het voor ons vertrouwde
centrum in Heesch pakken wij het geven van keukenadvies net even anders aan. We komen bij mensen thuis en hebben een showroom die alle mogelijkheden laat zien, maar nog steeds een warm gevoel geeft”, vertelt Rosan trots. Van
ontwerp tot verbouwing; ze nemen graag alles uit handen.
Met veel kennis, ervaring en enthousiasme zet het koppel zich iedere dag 100 procent in voor de klant. Voor hen staat
het ontzorgen voorop. “Wij inventaristeren wat de klanten mooi en belangrijk vinden en vertalen dit naar hun droomkeuken.” “Overweldigend en leuk”, zo omschrijft Rosan het gevoel om kanshebber te zijn.
Volgens Ton en Rosan is er altijd ruimte voor verbetering, maar groeien vinden ze niet per se
nodig. Ton en Rosan willen graag het knusse gevoel waarborgen “en hopen - door trouw te
blijven aan ons perspectief - steeds meer een begrip te worden in de omgeving.”
Ton en Rosan Hanegraaf

www.hanegraafkeukens.nl
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Lekker zakendoen

Uitreiking Jumbopakketten

HEESWIJK-DINTHER - Adviseur, coach en trainer Rob van Herpen legt in zijn boek ‘Lekker zakendoen’
uit waarom een ondernemer doet wat hij doet. Of zou moeten doen. Welke invloed heeft stress op je
leven? Welke rol speelt communicatie bij zakendoen? Ga je over lijken voor een deal? Mag je iets zeker
weten? Mag een leugentje om bestwil? Wanneer is het genoeg en wanneer moet de stekker eruit? De
persoonlijke noot en decennialange praktijkervaring in de markt maakt het een uniek zakenboek: eerlijk,
direct en zonder tips om ‘gegarandeerd snel binnen te lopen’. Over gelijk willen krijgen en slapeloze
nachten, risico’s en hufters, de kansloze en kansrijke en misschien wel het gelijk van Jan Terlouw: ‘Hoed
u voor mensen die iets zeker weten’. Kortom: de praktijk!

Een managementboek over ondernemen en zakendoen. Aan
de hand van persoonlijke ervaring, lessen en anekdotes wordt
de lezer meegenomen in de
wereld van ondernemers. Het
boek is opgedeeld in twee delen: columns en aanvullend een
persoonlijke visie op zakendoen.
Het boek heeft een energieke,
vlotte toon. In bijna elk hoofdstuk staat een column in aparte
blokken, die de auteur eerder

voor De Levensmiddelenkrant
en de Out-of-Home Shops heeft
geschreven. Deze columns sluiten qua onderwerp naadloos aan
op de hoofdtekst, maar zijn iets
scherper van aard. Van Herpen
heeft duidelijk een eigen mening
en is niet bang om die kenbaar
te maken. Hij schrijft alsof hij het
letterlijk aan de lezer vertelt, inclusief af en toe wat stevig taalgebruik.
Hierdoor heeft het ook een hoog
tempo; hij lijkt zo veel mogelijk
in een zo kort mogelijke tijd te
willen vertellen. Theorie en persoonlijke ervaringen worden gelardeerd met belangrijke lessen
uit ondernemersland. Het taalgebruik is direct, bondig en toe-

gankelijk. De doelgroep van het
boek bestaat uit ondernemers,
directieleden, managers en iedereen die dat wil worden.
De auteur was jarenlang directielid bij Sligro Food Group en
adviseert, coacht en traint sinds
vijf jaar directie- en managementteams vanuit zijn onderneming CaminoR Advies BV.

De heer en mevrouw Timmermans ontvingen het levensmiddelenpakket
van Jumbo Wiegmans Heesch uit handen van Heidi Buijs.

Het boek is verkrijgbaar via
www.caminor.nl en kost € 20,(inclusief 9% BTW, exclusief verzendkosten)
Actie! Tot 1 september betaal je
geen verzendkosten!
Paperback, 212 pagina’s
ISBN/EAN: 978-90-9031897-4

LEZERSACTIE

Wil jij dit boek winnen?
Stuur dan een mail met je naam en telefoonnummer voor
maandag 2 september 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl.
Zet erbij waarom jij dit boek moet winnen.

‘Theorie en persoonlijke ervaringen worden gelardeerd
met belangrijke lessen uit ondernemersland’

Mevrouw van Lier ontving het levensmiddelenpakket van
Jumbo Nistelrode uit handen van bedrijfsleider Davy Hommeles.

Ons bedrijf is gespecialiseerd in het leveren van verhuurmaterialen & dranken
met bijbehorende benodigdheden voor partijen en
evenementen aan bedrijven en particulieren.
VACATURE
We zoeken op korte termijn een flexibele en klantvriendelijke:

bezorger/magazijnmedewerker met rijbewijs CE
In deze afwisselende functie ben je verantwoordelijk voor alle voorkomende werkzaamheden
in het magazijn en tijdens het bezorgen bij onze klanten.
Voorkomende werkzaamheden zijn bijvoorbeeld:
• Bakwagen/aanhanger besturen.
• Orders klaarzetten.
• Dranken/huurmaterialen laden en lossen; soms ter plekke bij de klant opbouwen.
• Inkomende goederen controleren.
• Het magazijn netjes houden.
• Verhuurmaterialen reinigen.
• En andere voorkomende werkzaamheden.
Het is bij deze functie belangrijk dat je zelfstandig kunt werken, kunt meedenken en dat wij en
onze klanten van je op aan kunnen. De werkzaamheden zijn voor 38-40 uur per week overdag.
Incidenteel in het weekend.
De overige functie-eisen zijn:
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
• Lichamelijk belastbaar zijn.
• Goede communicatieve vaardigheden.
• In bezit van rijbewijs CE liefst met code 95.
• Teamplayer.
Is je interesse gewekt? Neem dan contact met ons op via telefoon of mail.
Frank van de Wijgert - Vinkelsestraat 99 - 5384 SE Heesch - 0412 451492
frank@wijgert.nl - www.wijgert.nl
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Auto & Motor

NIEUWS

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

Buitenlandse boete
thuis ontvangen
BERNHEZE – Je hebt een overtreding begaan in het buitenland en bent geflitst. De bekeuring wordt
dan naar het huisadres gestuurd, soms wel maanden later. Met name Italië, Duitsland, Spanje, België,
Frankrijk en Zwitserland sturen bekeuringen naar het huisadres.
Gegevensuitwisseling
Op grond van internationale en
Europese wetgeving is het mogelijk dat opsporingsinstanties
de gegevens uit kentekenregisters onderling uitwisselen. Zo
kan bijvoorbeeld de Franse politie aan de hand van het kenteken naam en adres achterhalen
via de RDW.
Twijfel over de echtheid
Alleen officiële instanties kunnen kentekengegevens opvragen in een ander land. Soms
worden buitenlandse boetes in
het (slecht) Nederlands vertaald.
Twijfel je over de echtheid let
dan op of de volgende punten
op de bekeuring staan:
- naam en adres van de kentekenhouder/bestuurder
- welke verkeersregel je hebt
overtreden (met wetsartikel)
- het boetebedrag en of je administratie-/procedurekosten
moet betalen
- hoe je kunt betalen
- wat de gevolgen zijn van niet
betalen
- welke beroepsmogelijkheden
er zijn
- de gegevens van de instantie
die de boete heeft opgelegd
(vaak met vermelding website)
- naam van degene die de zaak
behandelt.
De bekeuring wordt per post
naar het huisadres gestuurd,
nooit per e-mail. Twijfel je toch
nog, bel dan met de instantie die
de boete heeft opgelegd. Je kunt
ook op de website van die instantie een en ander controleren.
Vertaling boete
Bij de meeste (eenvoudige) ver-

Altijd opletten voor boetes

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
Spark
Bi-Feul
2011 auto’s
€ 2750,- en Renault
Twingo
1.2 Air
2008
•Chevrolet
In- en
Verkoop
van
lichte
bedrijfsauto’s
Citroen
C1
1.0-12V
2007
€
2950,Volkswagen
Up
Bleumotion
Sportive
2012
• Wielen en banden
Citroen C3 Picasso 1.6 VTi

2010

Citroen C4 Coupe 2.0-16V VTS

2005

voorbeeld korting krijgt. Op de
bekeuring staat aangegeven
hoe en binnen welke termijn de
boete moet worden betaald. Net
als in Nederland moeten meestal (soms hoge) administratie- of
procedurekosten worden betaald. De hoogte ervan verschilt
per land. Na betaling van de
boete, kun je over het algemeen
geen bezwaar meer maken.

Hoogte van de boete
Landen bepalen zelf hun verkeersregels inclusief de hoogte
van de boetebedragen. In sommige landen zijn de boetes aanzienlijk hoger dan in Nederland.
Ook kunnen er omstandigheden
zijn die de minimumboete kunnen verhogen, bijvoorbeeld als
je een gevaarlijke situatie hebt
veroorzaakt of als er wegwerkzaamheden waren.

Soms wordt gevraagd documenten op te sturen, bijvoorbeeld gegevens van de bestuurder of een
kopie van het rijbewijs (streep
BSN nummer weg!). Vergeet dit
niet op te sturen, hiermee voorkom je aanvullende boetes.

Het is voor sommige landen mogelijk de hoogte van de boete te
berekenen:
Belgie: www.wegcode.be
Frankrijk: www.service-public.fr
Duitsland: www.bmvi.de.
Betalen
Het loont meestal om de boete
snel te betalen, omdat je bij-

Niet betalen van de boete
Betaal je de boete niet en ga je
ook niet in beroep, dan wordt de
boete onherroepelijk. Een boete
(uit de Europese Unie) kan uiteindelijk in Nederland door het
CJIB worden geïnd. Als je niet
betaalt, kan je naam opgenomen
worden in het buitenlandse opsporingsregister. Bij bijvoorbeeld
de grens of een verkeerscontrole
kun je staande worden gehouden en alsnog moeten betalen.

€ 5950,-

€ 5950,-

Een greep uit voorraad
Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart 2003
Citroen
C4 1.4-16V
Prestige
2006
Audi
A4 blauw
Metalic
div. opties
2001
Citroën C5 br.1.8 grijs met.
2004
Citroen C4 Picasso
2009
Citroen Xsara picasso blauw met. 2003
2 Citroen
CV 6 blauw
(belastingvrij)
1971
C4 Picasso
panoramadak 2009
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.
2004
Hyundai
AtosCoupé
78 Dkm Airco
2006
Citroen
Xara
1999
Daihatsu Yong yrv zwart
2002
Mercedes A140 long Elegance
2005
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met. 2001
Fiat
Scudo
combi,
8 pers. ex btw
1997
Nissan
Note
1.4 81Dkm
2012
Ford Focus stationcar, 16 16v
2002
Peugeot
1.4-16Vzwart
5 drs
2007
Ford
Focus307
stationcar,
2002
Ford
Ka Clio meeneemprijs
1998
Renault
1.2-16V
2009
Ford Transit connect, ex btw
2004
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars 2005

keersovertredingen heb je geen
recht op een vertaling zolang de
zaak niet voor een rechter komt.
Veel landen sturen tegenwoordig de boete wel in een begrijpelijke taal (Engels of Nederlands).
Bij een zware (strafrechtelijke)
verkeersovertreding, waarbij je
voor de rechter moet komen,
heb je in principe wel recht op
een vertaling.

€ 4499,-

€ 2950,-

€ 4.950,2250,€€4.750,€ 3.950,€ 4999,€ 3.900,€€4.950,6999,€ 4.950,€
2750,€ 1.500,€ 2.750,€ 3499,€ 1.999,€€1.999,8950,€ 3.499,3450,€€2.750,€€ 3950,650,€ 3.250,€ 7.750,-

Cabriolet

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje

Peugeot
CC 2.0-16V
Zwart
Mazda 2206
automaat,
28dkm

1987 € 8.250,-

2002
2005 € €3450,6.450,-

Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties 2002 € 3.800,2005 € 3750,Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat 1991 € 2.950,Mercedes 250 TD autom.youngtimer 1996 € 5.950,Peugeot 307 hdi break
2007 € 7.600,Bedrijfswagens
Peugeot 206 exclusief
CC cabrioBTW
2006 € 6.950,Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk 1994 € 750,Citroen
Berlingo 1.6 HDI
2009 € 4499,Renault Laguna break 1.6 16v 2000 € 1.450,Renault
Megane
Scenic
lgp, g3 2012
1999 € €6999,1.499,Ford
Transit
300s 2.2
TDCi 84DKm
Renault Twingo grijs metalic
2003 € 2.750,Peugeot
1.6metalic
HDI
2013
Rover 25Partner
5-drs bl.,
2002 € €4450,2.999,Volkswagen
Kever
2.750,Renault
Kangoo
1.5 dcibelastingvrij
133DKm 2013 € €5750,VW Golf Cabrio lmv
1995 € 2.500,-

Peugeot 206 CC 2.0-16V

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
S O L U T I O N
Sticker réparateur.indd 1

É C O N O M I Q U E

-

Q U A L I T É

E T

S É C U R I T É
23/09/09 10:12

Mini Cooper S navi ecc lmv
Fiat 500 cabrio twin air
Volkswagen Tiguan 1.4

91.000 km 2009
36.000 km 2015
98.000 km 2012

Wordt binnenkort verwacht:
Suzuki Vitara automaat zwart
Nissan Juke automaat
Renault Captur 1.2 tce automaat

17.000 km 2016
22.000 km 2016
11.000 km 2017

Bosschebaan 92 - 5384 VZ Heesch - 0412-452244 of 06-51088982
info@autobedrijf-wilbervangogh.nl

www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

Bron: www.anwb.nl

Auto onderhoud door de garage
Het is verstandig om in elk geval één keer per jaar je auto naar de
garage te brengen voor onderhoud. Zo kun je een hoop narigheid
voorkomen. Tijdens een onderhoudsbeurt kan een (goede) garagist ook signaleren ‘wat eraan zit te komen’. Zo houd je grip op
de kosten en wordt de kans aanzienlijk kleiner dat je plotseling
komt stil te staan.
Kies een goede garage uit of breng je auto
naar de dealer. Wees
vervolgens altijd duidelijk over het onderhoud of de reparaties
die je uitgevoerd wil
hebben.
Het is heel normaal
om de garagist te vragen je eerst te bellen
als het onderhoud boven een bepaald van te voren afgesproken
bedrag uit gaat komen.

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

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

www.taxivangrunsven.nl
Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490

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

SCHADEHERSTEL

Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service
• Audi A1 1.2, TSI, S-line navi,
clima, 17 inch, PDC enz, 2104

• Peugeot 2008 1.2i, PureTech. aut., navi
PDC,
verkoc
ht
leder bekleding, stoelverwarming, enz., 2016

• Audi SQ5 313 PK! Camera, leder/alcantara,
zwenkbare trekhaak, 20 inch, enz.! 2014

• Renault Megane 1.6i,16V, dynamique, navi, PDC,
enz., 165.000 km, 2010

• Ford Focus Station navi, PDC, afn. trekhaak,
119.000 km, 2012

• Skoda Rapid 1.2 Tsi 105 PK,
PDC, navi, Cruise-Control 2015

• Honda Insight 1.3i, hybride, navi,
nieuw binnen
airco, afn.trekhaak, 2009

• VW Golf 1.4, TSI, Highline, navi,
verkocht
alcantara, PDC V+A, cruise-control, 2016

• Nissan Qashqai + 2.0i, 140 PK, I-way, navi,
camera 360, climatronic, panoramadak,
cruisecontrol, 2012
• Opel Vivaro 2.0 CDTI L2H1, 125.000 km, airco
3-pers., 2011
komt binnen
• Peugeot 208 1,2i, GT-line, navi, camera, leder,
privacy glass, stoelverwarming, enz., 2016

• Volvo V50 1.6 ED Summum, leder, navi, PDC,
dakrail, enz. 151.000 km, 2011
• VW Polo 1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen +
spiegels, 239.000 km, 2006
• VW Touran 1.4 TSI navi, camera trekhaak,
stoelverwarming 2011

www.autobedrijflangens.nl

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

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
Fiat
zeer
40.00titanium,
km airco .......... 2007
Ford500
Fiesta
1.0apart
Ecoboost,
Fiat Panda 4200 km. ................................ 2009
vol opties
2016
Ford Fiesta 1.3i 51 kW ............................. 2004
Ford
Focus,
airco
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km2002
..2006
Ford
1.4Ecoboost,
16V 5-drs.
....................... 2006
Ford Fusion
Focus 1.0
titanium,
Honda
71.000Civic
km 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
2014
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat ....... 2001
Nissan
Note
1.4
airco,
trekhaak
2008
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km. ................ 2003
OpelCooper
Astra station,
1.0 turbo edition,
Mini
.............................................
2007
zonnedak,
km.................................2016
Mini
Cooper66.000
1.6 16V
2008
Opel
1.02.0,
10.000
........................
2005
OpelAgila
Insignia
CDTikm
sports,
tourer 2015
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km. .......... 2005
Peugeot
308
1.6
VTi
airco,
trekhaak
2010
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs... 2002
Peugeot
2008
allure,
panoramadak,
Opel
Corsa
1.21.2
5-drs
20.000
km. airco .... 2010
Opel
1999
navi,Omega
33.0002.0i
km aut. 141.000 km. airco ..2016
Opel
Vectra
16Vairco,
.................................
1998
Renault
Clio1.6
1.2 Tce,
lichtmetalen
Opel
Zafira
1.9Dkm
......................................2009
2006
velgen,
97.000

Opel Zafira
2.0 1.2
DTHTce,
.................................
2003
Renault
Megane
23.000 km,
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km. ...... 2002
bose uitvoering, vol leer
2016
Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005
Renault
1.2,16V
87.000
2009
PeugeotModus
206 2.0
GTIkm
.........................
2001
Peugeot 206
1.4i 16V
km. ............ 2006
Volkswagen
Caddy,
airco,85.000
navigatie,
Peugeot
..2004
105.000206
km cc 1.6 16V quiksilver 55.000km
2010
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel..2004
Volkswagen
Passat 2.0 TDI variant highline
Peugeot 306 Break 1.6 ............................ 1999
111.000 Clio
km 1.2 16V airco 64.000 km. .....
2016
Renault
2006
Renault Clio 1.6 16V airco ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km... 2006
Suzukiverwacht:
Jimny 4+4 ................................... 2000
Wordt
Suzuki
Swift 4-drs.
.................. 2010
Opel
Grandland
X 1.2,9.000
turbo,km.
innovation,
Toyota Aygo airco 20.000 km. .................. 2008
automaat, 9.000 km
2019
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Opel
1.4,automaat
turbo, 19.000
km,
VolvoMokka
XC70Xd5
..........................
2005
airco, navigatie
2018
Motor
Yahama XJR 1300 grijs zwart .........
2003

Toyota Yaris 1.5, aspiration,
18.000 km 2017
- www.autotrack.nl
- www.trekhaken.nl
Renaultwww.autobedrijf-timmermans.nl
Grand Scenic 1.2 Tce, bose
uitvoering vol opties! 44.000 km
2017

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

Foto: Marcel van der Steen

een fantastische en avondvullende show van te maken. Daarbij wordt een mix van moderne
nummers tot echte klassiekers

HEESCH - Aurora Con Brio is op
26 oktober weer aan de beurt
voor een nieuwe editie van Aurora Ontmoet. Hiervoor worden
de nodige extra repetities ingepland naast de ‘gewone’ repetities vrijdagavond.
Met onder meer een koor, een
combo en drie solisten is de repetitieruimte druk bezet tijdens
de gezamenlijke repetities. Tijdens deze repetities wordt er op
een informele manier door jong
en oud, instrumentaal en vocaal,
hard gewerkt om er uiteindelijk

Tijdens dit concert zullen op het
balkon zitplaatsen zijn en op de
begane grond zal er sfeer worden gecreëerd van een café met

De gezamenlijke repetities
zijn erg belangrijk en leerzaam
gespeeld. Groots en indrukwekkend is de samenwerking met
Popkoor Enjoy. Dit geldt niet
alleen voor de muzikanten van
Con Brio, maar ook voor het koor
zelf om met een orkest op het
podium te staan. De gezamenlijke repetities zijn erg belangrijk
en leerzaam, maar ook bijzonder
vanwege het groot aantal mensen dat aanwezig is tijdens deze
repetities en ook straks op het
podium tijdens Aurora Ontmoet.

bartafels, krukken en een bar.
Om nog even in de gezellige
sfeer te blijven is er na afloop
een afterparty met DJ Menno.
De kaartverkoop voor Aurora Ontmoet is al even bezig en
gaat erg hard. Wees er daarom
snel bij want deze avond mag
je niet missen! Kaartjes zijn voor
€ 15,- te verkrijgen via
www.de-pas.nl of bij CC De Pas
aan de theaterkassa.

Gouden bruiloft Noud en Ria
van de Rakt-van de Heuvel
VORSTENBOSCH - 50 jaar geleden, op 15 augustus 1969,
trouwden Noud van de Rakt
(75) met Ria van de Rakt-van de
Heuvel (74) in het gemeentehuis in Nistelrode en in de kerk
in Vorstenbosch.
Het feest werd toen gevierd bij
De Schaapskooi in Vorstenbosch.
Daar hebben ze ook hun 12,5-,
25- en 40-jarig huwelijk gevierd.
De bijzondere mijlpaal van 50
jaar getrouwd moest natuurlijk
ook gevierd worden in dezelfde zaal, nu helemaal vernieuwd
onder de naam BBQ Restaurant
Smook.
Onder het genot van een drankje en een heerlijk diner hebben
Noud en Ria 18 augustus mogen
genieten van een mooi feest.
Dankbaar dat ze dit samen met
hun twee kinderen en partners,
drie kleinkinderen en familie en
vrienden mochten vieren.
Paarden zijn en blijfven de grote hobby van Noud. Nu heeft hij
nog twee paarden en een veulen. Met zijn paarden rijdt hij
graag dubbelspan met de menkar. Ria geniet van de vogels en
verder van alles wat bloeit in de
natuur. Nog fit en actief in het
leven staand hopen ze nog vele
jaren te mogen genieten van alles wat hen bezighoudt.

Ria en Noud
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Maashorst Op díe Fiets behaald nieuw record met 1.000 deelnemers

MAASHORST – Met zo’n 1.000 deelnemers aan de start kan de organisatie en natuurlijk ook de deelnemers met grote tevredenheid terugkijken op wederom een geslaagde editie van Maashorst Op díe Fiets.
Een recensie uit de vele complimenten die de organisatie mocht
ontvangen: “Het was ook een
geweldige dag, een fijne sfeer
met veel vrolijke en gezellige
mensen ...er is veel gelachen

...we hadden het idee dat het
perfect paste.” De vrijwilligers en
ondernemers van de vier startlocaties deelden met veel plezier
de routekaarten en polsbandjes
uit. Hierna konden deelnemers

met de volledig uitgepijlde fietsroute beginnen. De ondernemers aan de route wisten vooraf
niet wat ze konden verwachten,
maar ze openden de deuren, de
stempeldoosjes in de aanslag en

afwachten maar. Dat afwachten
duurde niet lang, want veel deelnemers waren vroeg in verband
met de voorspelde hitte van die
dag.
Het bleek een goede reden vroeg
te beginnen aan de tocht. Het werd
een dag van proeven en bewe-

gen, waarbij De Maashorst weer
eens heel anders beleefd werd.
De winnaars van de Maashorst
arrangementen, die het woord
‘Rivierklei’ geraden hebben, krijgen persoonlijk bericht.
Meer foto’s op
www.mooibernheze.nl.

Save the date
MAASHORST OP díe FIETS
Zondag 30 augustus 2020

MULTIFUNCTIONELE RUIMTES
TE HUUR

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.: istehuur@gmail.com

MEER INFO

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

tel.: 06-23 64 50 85
NIEUWBOUW
VERBOUW
NIEUWBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN
VERBOUW
PRIJSOPGAVE AAN
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN
PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,
5388 PN Nistelrode
T.
0412 61259416,
Bedrijvenweg
5388 PN Nistelrode
T. 0412 612594
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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 2 september 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en
wie weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Bloemsierkunst Ari-Jenne.

1. Over welk onderwerp is in Ziekenhuis Bernhoven op 3 september een inloopochtend?

2. Hoeveel jaar bestaat Zonnebloem Nistelrode?

Winnaar vorige week:
Karen van Boxtel
Het antwoord was:
JURKJE

3. Wie heeft het boek ‘Lekker zakendoen’ geschreven?

Bos bloemen
t.w.v. € 15,-

4. Wat moet je mee stoppen volgens de bakkers Lamers?

5. Hoe heet de vakantie afterparty in de bossen van Heeswijk?

6. Hoeveel medailles heeft Rixt gewonnen op het EK in Rotterdam?
Weijen 7 - Nistelrode
0412-611397 - nistelrode@ari-jenne.nl
‘t Dorp 13 - Heesch
0412-451848 - heesch@ari-jenne.nl

Nieuwe tenue’s voor Vorstenbossche Boys
Heren-7x7
VORSTENBOSCH - Eén keer
per maand speelt op de vrijdagavond een team van Vorstenbossche Boys een 7x7 toernooi
voor spelers ouder dan 35 jaar.
Dit met diverse verenigingen uit
de omgeving.
Uitslagen worden niet bijgehouden, slidings zijn niet toegestaan
en er wordt gespeeld zonder
scheidsrechters: Een sportieve
en gezellige avond voetbal is het
belangrijkste!
Vorig jaar was voor Vorstenbossche Boys de kennismaking met
deze spelvorm en deze werd als
zeer positief ervaren.
Aangezien de shirts waarin vorig
jaar gespeeld werd toch wel aan
vervanging toe waren, nam Rens
Verstegen van Electro Technisch
Installatie Bureau Verstegen het
initiatief voor sponsoring van
nieuwe outfits. Spelers Rob en
Erik van der Wijst, eigenaren
van Groepsaccommodatie De
Leijgraaf in Vorstenbosch, sloten
zich aan bij het sponsorschap.

Vrijdag 23 augustus, voor aanvang van het eerste toernooi,
konden de nieuwe tenue’s overhandigd worden door Rens Verstegen en Rob van der Wijst aan
voorzitter Mike Rijkers.
Naast dat vorige week in Vorstenbosch een nieuwe multifunctionele accommodatie geopend werd, heeft men nu ook
multifunctionele tenue’s. Door
te kiezen voor een afwijkende

kleurstelling in plaats van het
traditionele geelzwart kunnen
deze outfits ook gebruikt worden als ‘reserve tenue’ bij de
seniorenafdeling.
Electro Technisch Installatie
Bureau Verstegen en Groepsaccommodatie De Leijgraaf nogmaals dank voor de schitterende
outfits. Vorstenbossche Boys zal
deze sportief en met trots dragen!

paardensport

Drie medailles voor Rixt op
EK Paardensport in Rotterdam

ROTTERDAM/NISTELRODE Rixt van der Horst bracht maar
liefst drie medailles vanuit Rotterdam mee naar huis.
Vorige week woensdag behaalde Rixt zilver op de individuele
proef, zaterdag met het Nederlandse team goud en zondag bij
de kür op muziek nogmaals zilver. Een prima kampioenschap
voor Rixt tijdens het EK Paardensport in Rotterdam!
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paardensport

jeu de boules
Nieuwe én warme editie
Quinty
Vorstenbosch naar Nederlands Strand jeu de boules
kampioenschap dressuur
NISTELRODE - Tijdens de Brabantse kampioenschappen dressuur
eind juni wist de 14-jarige Quinty Vorstenbosch zich te plaatsen bij
de Brabantse afvaardiging van zes ruiters naar de Nederlandse kampioenschappen van de Hippiade dressuur die afgelopen zaterdag
plaatsvond in de klasse L1 DE.
Vanaf haar zesde jaar zijn paarden Quinty’s lust en leven en
ze is een echte doorzetter door
vrijwel dagelijks intensief te trainen. “Ja”, zegt Quinty bescheiden, “maar zonder de hulp en
support van mijn moeder en van
Henry zou het niet lukken.”
De beste ruiters uit alle provincies streden zaterdag op het Nationale Hippisch Centrum in Ermelo om de begeerde titel. Met
haar 4-jarige paard Armani viel
Quinty niet in de prijzen maar
ze was tevreden met een plaats
onder de top.
Dit absoluut mooie resultaat
verdient een grote felicitatie.
De eerste keer op dit imposan-

te Hippisch complex aan de Nederlandse kampioenschappen te
strijden is een geweldige ervaring voor haar.
Quinty weet nu de weg ernaartoe.

Sportieve dames gezocht
HEESCH - Wij zijn een groep enthousiaste dames vanaf 18 jaar
en gaan elke woensdagavond,
met uitzondering van de schoolvakanties, van 20.30 tot 21.45
uur recreatief een potje basketballen bij Slamdunk ‘97.
Nu zijn wij op zoek naar nog
meer enthousiaste dames die zin
hebben om vanaf woensdag 28
augustus aan de conditie te werken en tegelijk de zeer intensieve
sport basketbal te leren.

Heb je interesse? Kom dan gewoon op woensdag om 20.30
uur naar sporthal het Vijfeiken
of stuur een mailtje naar
skoe@live.nl ter attentie van
Marcia.

!
R
A
A
D
J
I
J
Y
E
E
HE
VANAF 13 JAAR

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.

HEESCH – Ongeveer 285 kranten

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

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.

V.l.n.r.: Maria v.d. Akker, Wim Smits, Maria Smits, Cor van de Akker, Frans en Lucy van Geffen, Toon Raaijmakers
en Rien van de Akker

NISTELRODE - Afgelopen zondag werd voor de derde keer het Strand jeu de boulestoernooi georganiseerd. Helaas dit jaar zonder kartrekker Jan Wijnen - afgelopen januari overleden - én op een ander
locatie, namelijk De Blokhut, Achter de Berg.
Na de inschrijving en het kopje
koffie brandde de strijd los. Er
hadden zich 28 teams ingeschreven van allerlei niveaus; van ervaren jeu de boulers tot families
die een dagje uit waren. Het was
een warme dag, maar tussen de
wedstrijden door kon iedereen in
de schaduw uitrusten en was er
genoeg te drinken.
Tussendoor was er een loterij
met prijzen geschonken door
DIO/The Readshop Sparkling,
Strijbosch BV, Chill Lunchroom,
DFM, The Temple Challenge,
Eetcafé ’t Pumpke en CC Nes-

terlé. Nogmaals hartelijk dank
hiervoor.
Toen de finales gespeeld moesten worden zagen we Rien van
de Akker en Toon Raaijmakers
het opnemen tegen Frans en
Lucy van Geffen in de winnaarspoule met Rien en Toon als uiteindelijke winnaars. Die heren
mogen zich dus voor het tweede
jaar een jaar lang Strand jeu de
boules kampioen noemen!
In de verliezersronde waren het
familieleden Cor en Maria van
de Akker uit Heeswijk-Dinther
tegen Wim en Maria Smits uit

Loosbroek. Wim en Maria bleken de sterksten.
Na afloop is er geproost op Jan
Wijnen en diegene die het vooraf hadden aangegeven konden
blijven en genieten van een
heerlijke barbecue. Het eten en
drinken was heel de dag geregeld door BBQenzo.nl; bedankt
Gijs!
Terugblikkend was het een warme, mooie, gezellige en sportieve dag!
Meer foto’s vind je op
www.mooibernheze.nl/albums.

Trainingen weer begonnen bij Altior
HEESWIJK-DINTHER - De afgelopen weken zijn de trainingen weer begonnen bij Altior. De jeugd is
sinds vorige week weer elke dinsdag- en donderdagavond te vinden op het veld. Ook de senioren zijn
er te vinden en spelen tot de competitie begint enkele oefenwedstrijden.
Komende zaterdag 31 augustus
gaat de jeugd van Altior naar het
jeugdtoernooi van SCMH in Mariaheide. Hier komen alle meiden
van de B’s tot aan de Welpen in

actie. Als je erbij wilt zijn om ze
aan te moedigen... de wedstrijden beginnen om 10.00 uur.
Blijf op de hoogte via
www.altior-korfbal.nl, de Face-

DE OPLOSSING

bookpagina Altior Korfbalvereniging en Instagram altior_kv.
Daar vind je ook de nog eventueel te spelen oefenwedstrijden
van de senioren.
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Fotograaf:
Rita van Schaijk
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Evenementen

DONDERDAG 29 AUGUSTUS
Peuteruurtje
Bibliotheek Heesch, HeeswijkDinther en Nistelrode

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

MAANDAG 2 SEPTEMBER
Computer- en smartphone
inloop
De la Sallestraat 3 Heesch

Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Cursus Studievaardigheden V-O
Klasse-RT Nistelrode

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

Dopen, wat is dat?
Parochiecentrum Heesch
PAGINA 8

Start van de BOBZ
Dorpshuis Nistelrode
PAGINA 11
Nachtvlindernacht
Bomenpark Heesch
Douwe Bob & Band
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
ZATERDAG 31 AUGUSTUS
Zomermarkt
Heelwijk Heesch
PAGINA 9
VV Heeswijk Loop
Sportpark De Ballendonk
Heeswijk-Dinther
Theatergroep Kersouwe
Lang en Gelukkig
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Poedja - Visualisaties Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DINSDAG 3 SEPTEMBER
Inloopochtend voor mensen
met een stoma
Bernhoven Uden
PAGINA 6
Creatief Café KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Verwondering op weg naar
Santiago de Compostella
Kerklocatie Nistelrode,
ingang Lindenstraat
Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Zomernachtfestival
Raadhuisplein Nistelrode
PAGINA 2

ALV HBC’81
CC De Pas Heesch
PAGINA 21

Jeugdmiddag
Sterrenwacht Halley Heesch
PAGINA 12

WOENSDAG 4 SEPTEMBER
Repair Café
Dagkerk Heesch
PAGINA 21

ZONDAG 1 SEPTEMBER
Nirvana les van Just Be
De Nistel Nistelrode

Kienmiddag KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Bixie Outdoor Vorstenbosch
Brakkensedijk Vorstenbosch

Reiki - oefenavond
Centrum MAIA Nistelrode

Parochiedag
H. Augustinusparochie
Heeswijk-Dinther en Loosbroek
PAGINA 8

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
Toer Mee 2019
CC Bernrode Heeswijk-Dinther
Theatergroep Kersouwe
Lang en Gelukkig
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

DONDERDAG 5 SEPTEMBER
Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek
Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Ziekenzalving
Zorgcentrum Heelwijk Heesch
PAGINA 8
Taijiwuxigong - Taiji37Vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VRIJDAG 6 SEPTEMBER
Alles is Liefde
Centrum MAIA Nistelrode
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Kledingbeurs
De la Sallestraat 3 Heesch
Start jeugdbiljart
Kaartavond
CC Servaes Heeswijk-Dinther
ZATERDAG 7 SEPTEMBER
Rockin’ Wood
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Jubileumdag
70 jaar Zonnebloem
Nistelrode
PAGINA 9
ZONDAG 8 SEPTEMBER
Open Monumentendag
Jeugdzeskamp HDL
Droevendaal 2 (veld hierlangs
gelegen) Heeswijk-Dinther
Weilandgames
Vinkelsestraat 54 Heesch
Open Dag bij Hedilo
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther

Zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode
Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Guru yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Film: Green book
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 2
WOENSDAG 11 SEPTEMBER
Goede Doelen Week
Nistelrode
Kaartmiddag KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Thema avond: Wensambulance
MFA De Stuik Vorstenbosch
Marja Lips, Helderziende
waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode
Vipassyana Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DONDERDAG 12 SEPTEMBER
Goede Doelen Week
Nistelrode
Herinner je wie jij bent
Centrum MAIA Nistelrode

Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

Uurtje klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther

Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Taijiwuxigong - Taiji37Vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

MAANDAG 9 SEPTEMBER
Goede Doelen Week
Nistelrode

Film: De Ondergrondse
vergeet niet & De Schakel
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
PAGINA 5

Computer- en smartphone
inloop
De la Sallestraat 3 Heesch
Alzheimer Café
Ontmoetingscentrum Meteoor
Oss
Film: Green book
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 2
Poedja-Bardo
Onderricht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DINSDAG 10 SEPTEMBER
Goede Doelen Week
Nistelrode

VRIJDAG 13 SEPTEMBER
Goede Doelen Week
Nistelrode
Workshop Guru Rinpoche
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Herinner je wie jij bent
Centrum MAIA Nistelrode
Theatervoorstelling: En ze
leefden nog lang en gelukkig
CC Nesterlé Nistelrode
Keezbordavond
‘t Gildebergske Vorstenbosch

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

