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WONING VERKOPEN?

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

WWW.KOM-WONEN.NL

TE HUUR 
  OP TWEE LOKATIES 
  VOOR KANTOOR, ATELIER, 
 WERKRUIMTE of PRAKTIJK 
 C.V., TL licht, HR++glas 
LINDESTRAAT NISTELRODE 
bij Nr.5 85m2 bij Nr.9 45m2   
Info: istehuur@gmail.com 
  Mobiel: 06 23 64 50 85 

Kinderboek ‘Hans en Tippie’
van Sel Somers

Hans en Tippie
“We moeten die verhaaltjes een 
keer opschrijven”, zeiden de kin-
deren meermaals. Het kwam er 
niet van. Tot nu. Want nu is er 
dan een echt kinderboek, met 
daarin twaalf verhaaltjes van Sel. 
Een boek vol plezier over de be-
levenissen van de 11-jarige Hans 
en zijn hondje Tippie. Beiden 
deugnieten die wel van een lolle-
tje houden. Zo legt Tippie keurig 
twee drolletjes in de schoenen 
van een deftige tante van Hans. 
En hij gaat mee naar school en zit 
als brandweerhond – mét helm 
en zwaailicht- bij Hans voor op 
de fiets. 
De fantasie van Sel kent geen 
grenzen. Steeds opnieuw verzint 
hij spannende en vrolijke avontu-
ren. Voor zijn eigen kinderen én 

nu voor zijn kleinkinderen is het 
bedritueel een waar feest. Het 
begint al met ‘de betovering’. 
Daarbij wordt ieder kind omge-
toverd in een ander wezen: een 
aap, een krokodil, een prinses of 
wat dan ook. In die rol vertrekken 
ze naar boven, en dat geeft een 
boel hilariteit. Bij Sel zijn er dan 
ook geen kinderen die niét naar 

bed willen. Want na de betove-
ring volgt ook nog een verhaal! 

Duizendpoot
Sel is een bezige bij. Naast zijn 
eigen bedrijf in houtbewerking is 
hij op veel fronten actief. Zo was 
hij in 1998 Prins Carnaval in Vor-
stenbosch en iedere december is 
hij de man met de mijter in de 
voetbalkantine van de Vorsten-
bossche boys en bij de KBO. Ook 

is Sel voorzitter van buurtvereni-
ging Bedaf. 

Boekpresentatie
Het kinderboek ‘Hans en Tippie’ 
is gemaakt in samenwerking met 
dochter Lieke, die de verhaaltjes 
uittypte terwijl Sel ze vertelde. 
“We hebben zóveel lol gehad 
met het opschrijven van die ver-

haaltjes”, lacht Sel. De illustra-
ties zijn van Peter van Hulten, 
uit hun eigen buurtschap. Op 13 
oktober om 15.00 uur vindt de 
presentatie van het boek plaats 
bij Tuincafé De Witte Zwaan in 
Berlicum. Of er nog een tweede 
boek komt? Vast wel, als het aan 
Sel ligt.

Hij heeft nog volop inspiratie en 
is nog lang niet uitverteld!

V.l.n.r.: Felie, Fijs en Elin die in opperste concentratie naar Opa Sel‘s verhalen luisteren Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Marcel van der Steen

Wil jij dit boek winnen? 

DeMooiBernhezeKrant mag in samenwerking met Sel één boek 
weggeven. Wil jij dit boek winnen?

Stuur dan een mail voor maandag 14 oktober 12.00 uur
naar: info@demooibernhezekrant.nl 
en zet erbij waarom jij dit boek wilt winnen. 

LEZERSACTIE

V.l.n.r.: dochter Lieke met Fijs,
Elin en Felie

Een boek vol plezier over de belevenissen 
van de 11-jarige Hans en zijn hondje Tippie

VORSTENBOSCH - Hij vertelde veertig jaar geleden al verhaaltjes 
aan zijn eigen vier kinderen. En nog steeds is hij gek op het verzin-
nen van verhaaltjes, nu voor zijn acht kleinkinderen. Die genieten 
van de rijke fantasie van hun opa. Sel Somers (66) schudt de ver-
haaltjes gewoon ter plekke uit zijn mouw. 

FANFARE SINT LAMBERTUS 
‘NIGHT OF THE MUSIC’
Nistelrode

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

Agenda Kloosterkapel Vorstenbosch

Robert Derksen – Rugzak

Op vrijdag 25 oktober speelt spi-
ritueel cabaretier Robert Derksen
om 20.00 uur in de Kloosterkapel 
in Vorstenbosch. Robert staat ga-

rant voor veel humor, diepgang 
en prachtige gedichten. Hij wordt 
geprezen om zijn eigenheid en 
pure, unieke stijl op het podium. 
Na het zien van zijn nieuwe ver-
halende cabaretshow Rugzak, wil 
je nog maar één ding: Je rugzak, 
die vol zit met meningen van an-
deren, achter je laten en je eigen 
hart gaan volgen!
“Wat een fantastische show met 
diepgang en humor. Mijn hart is 
geraakt.” “Zo eerlijk, open, puur 
en onze neus op de feiten druk-
kend vertel jij je verhaal. Door de 

tijd heen. Door barrières heen. 
Een reis naar het hart.” 
Deze voorstelling is zeer geschikt 
voor mensen die meer willen dan 
heel hard lachen. Aanmelden via 
margarethbloemen@home.nl,
entree € 10,- (betalen bij bin-
nenkomst). Meer informatie op 
www.voordeliefdegeboren.nl. 

Zondag 27 oktober exposeert 
Marian van der Burgt van 13.00 
tot 17.00 uur haar schilderijen 
in de Kloosterkapel. De entree is 
gratis en de koffie staat klaar!

Leuk om te doen
WĲ N EN WELKE KAAS?
Wĳ n en port kunnen mooie begeleiders zĳ n van kaas. 
Tĳ dens vier gezellige en leerzame avonden, leer je welke 
verschillende wĳ nen je het beste kunt combineren met de 
diverse soorten kaas die er zĳ n.

Je krĳ gt daarbĳ  de basisuitleg over wĳ nproeven, de regio’s 
waar de wĳ nen vandaan komen en waarom de combinatie 
met kaas wel of niet goed is.

Heesch | donderdag 24 oktober 2019 | 20.00 - 22.30 uur 
4 lessen | André de Buck | € 110,- .

VEGETARISCH KOKEN
Wil je vaker vegetarisch koken maar weet je niet goed hoe? 
Of eet je al lang(er) vegetarisch en wil je jezelf opnieuw 
laten inspireren door verrassende recepten? Tĳ dens deze 
kookworkshop leer je hoe je een lekkere en volwaardige 
vegetarische maaltĳ d bereidt. Natuurlĳ k ga je alle 
gerechten gezamenlĳ k proeven.

Heesch | maandag 28 oktober 2019 | 19.00 - 22.00 uur 
1 les | Anna Hecheltjen | € 35,-. 

BRANDSCHILDEREN
Er zĳ n nog een paar 
plekjes beschikbaar op 
deze unieke cursus waar 
je de eeuwenoude 
techniek van 
brandschilderen met 
glas in lood combineert. 
Het maken van 
brandschildering is 
complex vanwege de 
speciale technieken die 
nodig zĳ n om 
schildering op glas aan 
te brengen en daarna in 

te branden. Werd het vroeger vooral in kerken toegepast, 
tegenwoordig zie je het ook veel in woonhuizen.

Nistelrode | donderdag 31 oktober 2019 | 19.30 – 22.00 
uur | 12 lessen | Huub van Cruchten | € 350,- plus extra 
materiaalkosten € 50,-.
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

HET IS WEER 
HERFST...

De herfst is op 21 september 
begonnen, maar tot nu toe 
hebben we pas een paar 
regenbuien en herfststormen 
gehad. De zomer is redelijk 
lang blijven hangen. Afgelopen 
weken piekte het kwik in de 

thermometer soms zelfs wel tot 20 graden! Langzaam worden 
de bomen kaler en valt er een deken van gekleurde blaadjes. 

Ik vind de herfst altijd erg mooi, de natuur kleurt in allerlei 
tinten en heeft zo zijn eigen geur.

Er zijn mensen die depressief worden als de eerste bladeren 
vallen. Maar ik vind de herfst en de wintertijd een leuke 
periode! Zeker om in onze bakkerij weer helemaal los te 
kunnen met alle mooie, warme smaken en kleuren.

Na de zomer die in het teken staat van aardbeien, is het nu tijd 
voor de winterse smaken, zoals: noten, karamel en chocolade. 
Toch doet het roodfruit en ook de blauwe bes en braam het 
ook heel goed in deze periode en zeker als je dit samen laat 
komen met een warme smaak zoals chocolade. 

Ook kunnen we ons weer helemaal richten op mijn specialiteit, 
het chocolade werk. Zoals lekkere flikken in alle varianten, van 
florentine tot mooie herfschocolade. En natuurlijk komen de 
chocolade letters ook weer in zicht.
Om deze producten onder nog betere omstandigheden te 
kunnen maken zijn we op dit moment de banketbakkerij aan 
het dorp aan het verbouwen.

Er wordt een nieuwe productieruimte en chocolade-atelier 
gerealiseerd. Alsmede een ijsbereidingsruimte waar ik in 
een latere column, als de blaadjes weer verdwijnen en het 
lentezonnetje weer doorkomt, op terugkom.

Kortom wij zitten niet stil bij de bakkers Lamers. 
We willen u steeds weer kunnen verrassen en laten genieten 
van het lekkers dat we voor u maken.

Fijne Herfst!
Melvin Snellen, De Bakkers Lamers

BAKKERIJ
COLUMN

je de eeuwenoude 

Om deze producten onder nog betere omstandigheden
te kunnen maken, zijn we op dit moment

de banketbakkerij aan ‘t Dorp aan het verbouwen
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Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

Small talk
Ik vind small talk ingewikkeld. Althans, ik vind small talk 
ingewikkeld als ik zelf actief deel moet nemen aan het gesprek. 
Als mijn gesprekspartner me vragend aankijkt of ik ook nog wat 
te zeggen heb, klap ik dicht en heb ik de neiging het gesprek af te 
ronden met de smoes dat ik nog van alles te doen heb. 

Als ik dan met gehaaste passen mijn vrijheid tegemoet ga, heb ik 
vaak spijt dat ik niet eens heb gevraagd hoe het met de ander gaat. 
Hij of zij heeft (misschien quasi, maar dan nog) oprecht gevraagd 
hoe het met mij gaat, dus het minste wat ik dan kan doen is de 
wedervraag stellen, maar zelfs dat vind ik dan te ingewikkeld.

Ik weet ook niet zo goed waar het vandaan komt. Het is niet zo dat 
ik niet geïnteresseerd ben in de ander. Ik vind menselijk gedrag in 
al zijn facetten wel interessant en small talk is toch echt typisch 
menselijk gedrag. Ik moet de eerste aap nog tegenkomen die in 
een kassarij begint over dat heerlijke Nederlandse weer dat er voor 
zorgt dat je de hele zondag aan huis gekluisterd bent, en niet de 
neiging heeft je zojuist verworven bananen te jatten.

Waarschijnlijk vind ik small talk ingewikkeld, omdat zelfs bij small 
talk de deur op een kier wordt gezet naar een meer diepzinnig 
gesprek. Zo’n diepzinnig gesprek waar je iets van je gevoelens 
moet uitspreken, weet je wel. Totaal waar je niet op zit te wachten 
natuurlijk, zeker niet als je net nieuwe pindakaas aan het inslaan 
bent. Stel je voor dat je iets van kwetsbaarheid toont aan de ander, 
dat is doodeng.

Ik heb nog niet opgezocht of er zoiets bestaat als een 
cursus ‘hoe word ik een steengoede smalltalker’, 
want ik zal de eerste cursist zijn. Ik denk dat de 
cursusleider de eerste zal zijn die aangeeft dat 
ik helemaal niet bang ben voor small talk. Ik ben 
eerder bang voor mensen en tegelijkertijd mezelf 
te laten zien aan de ander. En dan wordt zelfs 
zoiets onbenulligs als small talk inderdaad heel 
ingewikkeld.

Ik heb nog niet opgezocht of er zoiets bestaat als een 
cursus ‘hoe word ik een steengoede smalltalker’, 
want ik zal de eerste cursist zijn. Ik denk dat de 
cursusleider de eerste zal zijn die aangeeft dat 
ik helemaal niet bang ben voor small talk. Ik ben 
eerder bang voor mensen en tegelijkertijd mezelf 
te laten zien aan de ander. En dan wordt zelfs 
zoiets onbenulligs als small talk inderdaad heel 

De lessen worden altijd gege-
ven op een maandagavond van 
19.30 tot 22.00 uur. De lessen 
worden verzorgd door een er-

varen en gediplomeerde kader-
instructeur en er wordt gebruik 
gemaakt van Lotusslachtoffers. 

Tijdens de tien cursusavonden 
zul je voorbereid worden voor 
het officiële examen voor het 
EHBO-diploma. De kosten voor 
de cursus, inclusief examen en 
de benodigde leermiddelen, be-
dragen € 175,-. Let op! Vaak 
vergoedt de ziektekostenverze-
kering een gedeelte of zelfs alle 

kosten voor de cursus. 
Naast de basiscursus EHBO or-
ganiseert EHBO-vereniging 
Joh’s Roncalli, bij voldoende be-
langstelling, een aparte cursus 
voor reanimatie/AED en EHBO 
bij kinderen. Deze worden op 
woensdag- of donderdagavond 
gegeven. Voor meer informa-
tie en opgave kun je terecht bij 
Martien van de Wetering, 
06-50876595 of 
secretariaat@ehboheesch.nl.

EHBO cursus in Heesch
HEESCH – Eind dit jaar start EHBO vereniging Joh’s Roncalli in Heesch weer een nieuwe basiscursus 
EHBO. Reanimatie/AED, verbandleer en eerste hulp aan kinderen maken deel uit van de cursus. 

Voorzitter Gerrit Bronsvoort 
benadrukte de goede wil en 
samenwerking met de ge-
meente Bernheze en Provincie 
Noord-Brabant om de zweef-
vliegclub een toekomstbestendig 
onderkomen te geven. Over een 
laatste obstakel om het traject af 
te sluiten, een korte rij te hoge 
bomen aan de Vorstenbossche-
weg, zegt Wethouder Wijdeven 
in zijn toespraak: “Daar komen 
we wel uit.”
Het traject van deze bouw vond 
zijn start ruim vijf jaar geleden. 
Rond die tijd bleek dat de Eind-
hovense club voor zweefvliegen 

niet langer zou mogen blijven op 
Eindhoven Airport vanwege de 
toenemende vakantievluchten. 

Om de verhuizing te faciliteren 
heeft de Provincie Noord-Bra-
bant budget beschikbaar ge-
steld. De nieuwe hangar volgde 
nadat eind 2018 het veld ver-
groot werd om vliegen op Nistel-
rode te verzekeren. Hoewel een 

groot deel van de Eindhovense 
club naar Venlo trok heeft de 
voorspelde groei van de Aero-
club wel plaatsgevonden.

Als verrassing werden aan vier 
leden van de Aeroclub specia-
le onderscheidingen uitgereikt 
vanuit de Koninklijke Nederland-
se vereniging voor Luchtsport. 
Deze leden hebben zich buiten-
gewoon verdienstelijk opgesteld 
bij de nieuwbouw van de han-
gar. KNVvL voorzitter Ronald 
Schnitker benadrukte de bijzon-
dere positie van Aeroclub Nistel-
rode als club die uitbreidt.

Officiële opening nieuwe 
hangar Aeroclub Nistelrode 

NISTELRODE - Afgelopen zaterdag heeft Aeroclub Nistelrode haar nieuwe hangar officieel in gebruik 
genomen in bijzijn van onder andere wethouder Rien Wijdeven. Ongeveer een jaar geleden startten de 
werkzaamheden en acht maanden geleden werd de nieuwe hangar al ingewijd. De nieuwe hangar van 
20 bij 40 meter stelt de Aeroclub in staat om de groei van de afgelopen jaren voort te zetten. De Nistel-
rodese club is in de afgelopen 5 jaar met zo’n 20 vliegers gegroeid naar 105 leden.

Een zonnige dag voor Aeroclub Nistelrode

VIER LEDEN KREGEN 
EEN SPECIALE 

ONDERSCHEIDING UITGEREIKT
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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.

Definitieve ontharing
middels IPL of laser?
HEESCH/NISTELRODE - Al enkele jaren zijn wij specialist in het 
definitief verwijderen van ongewenste haargroei in het gezicht of 
op het lichaam. Huidgericht werkt met de enige ontharingslaser 
die volgens de wetenschap de term ‘permanente haarverwijdering’ 
mag gebruiken: LightSheer Diode Laser. Een bekend, goedkoper, 
alternatief is Intense Pulsed Light (IPL). Maar wat is het verschil 
eigenlijk? 

De werking van laser en IPL ontharing is hetzelfde. Bij beide wordt 
de haar beschadigd middels licht. Het pigment in een haar wordt 
verwarmd, waardoor het haarzakje beschadigt. Waar zit het verschil 
dan in? 

Het verschil zit 
in het type licht. 
De laser werkt 
met één krachtige 
energiestraal van 
één golflengte 
en kleur. Deze 
lichtbundel wordt op 
de huid afgegeven, 
waarbij de huid 
onbeschadigd blijft. 
Het is belangrijk 

om voorafgaand aan de behandeling te scheren zodat de warmte 
in het haarzakje terecht komt en niet op de huidoppervlakte blijft. 
Epileren mag niet, want dan wordt de haar verwijderd en dus ook 
het pigment. 

Bij laseren gaat er nauwelijks licht verloren (smal spectrum). Als we 
de haar een waarde geven, bijvoorbeeld 10, gaat deze lichtstraal 
rechtstreeks op de 10 af. IPL werkt met meerdere golflengtes (breed 
spectrum). Als we, zoals in eerder genoemd voorbeeld, de haar een 
waarde van 10 geven, behandelt de IPL bijvoorbeeld tussen de 8 
en de 12. Hierdoor gaat er licht verloren en werkt een IPL minder 
effectief. 

Daarnaast heeft een laser een hoger vermogen waardoor je dieper 
kunt behandelen. De laser komt hiermee bij haarzakjes waar de 
IPL afhaakt. Door de kracht van de laser is er eerder resultaat dan 
bij een IPL behandeling én blijft het behaalde eindresultaat langer 
behouden. 

Vergoeding: 
Laseren in het 
gelaat wordt 
vaak geheel 
of gedeeltelijk 
vergoed, 
afhankelijk van het 
verzekeringspakket. 

Stugge witte haren? 
Door het gebrek 
aan pigment (kleur) 
kunnen deze niet 

middels laser/IPL definitief aangepakt worden, maar wel middels 
elektrische epilatie.

Meer informatie over laser of elektrische epilatie? Neem contact op 
met Huidgericht.

Column

Ilona Kling, huidtherapeut 
bij Huidgericht

Welkom bij de huidtherapeut, welkom bij Huidgericht. 

De Beekgraaf 58a, Nistelrode
Gildestraat 1f, 5384 JC Heesch
073-7113193, info@huidgericht.nl
www.huidgericht.nl
www.facebook.com/huidgerichtStationsplein 2F Heesch - 0412-750321

Dames & Heren
Mirza Haarmode in Heesch is een professionele 
kapsalon, een plek waar er extra aandacht is voor 
haren van man en vrouw.

Wij willen u graag uitnodigen om naar onze 
kapsalon te komen om zelf onze service en kwaliteit 
te ervaren. Koffie staat al klaar.

Daarom geven we u een speciale kennis-
makingskorting bij inlevering van deze advertentie. 

20% KORTING 
Op uw volgende knipbeurt

Beschikbaarheidsproblemen 
medicijnen óf geneesmiddel 
tekorten

Heeft u ook wel eens meegemaakt dat u een recept van uw 
behandelend arts heeft gekregen aan de balie van de apotheek te 
horen krijgt dat het medicijn niet leverbaar is? 

Dit zorgt voor veel onbegrip en frustratie bij u en bij uw arts, maar 
ook bij ons in de apotheek. Wij leggen u graag uit hoe dit kan. 
Het niet kunnen leveren van medicijnen kan meerdere oorzaken 
hebben.

Tijdelijke geneesmiddelentekorten
Tijdelijke geneesmiddelentekorten ontstaan vaak door 
productieproblemen of door een toegenomen vraag. Fabrikanten 
leveren steeds vaker net op tijd. De fabrikant heeft geen ruime 
voorraad meer van geneesmiddelen, omdat dit geld kost. Ook 
de groothandel beperkt de voorraden om geld te besparen. 
Wanneer een fabrikant op het laatste moment levert en zowel 
de fabrikant zelf als de groothandel geen voorraden meer heeft, 
zorgt een vertraging in de productie of het transport direct voor 
beschikbaarheidsproblemen en kunnen wij het in de apotheek 
ook niet aan u leveren. Gelukkig is er wel vaak een vervangend 
medicijn. Na overleg met uw behandelend arts wordt het niet 
leverbare medicijn dan omgezet in een alternatief dat even goed 
werkt. Er is overigens niet altijd een geschikt alternatief medicijn 
beschikbaar. 

Definitieve geneesmiddelentekorten
In een ander geval kunnen medicijnen niet geleverd worden 
door het beleid van uw zorgverzekeraar. Sommige grote 
zorgverzekeraars hebben namelijk lijsten van medicijnen die door 
hen vergoed worden. Vaak zijn dit de goedkoopste medicijnen en 
lopen fabrikanten van duurdere merken omzet mis waardoor ze 
stoppen met de productie.

Graag tot ziens bij BENU Apotheek Heesch en BENU Apotheek 
Gildestraat.

Alexandra van Eek en Suzanne Schols, apothekers

Column

Suzanne en Alexandra

Wanneer kunt u uw recepten ophalen?
  

 

  maandag              dinsdag 

  dinsdag              woensdag

  woensdag              donderdag

  donderdag              vrijdag

  vrijdag              maandag

  weekend              dinsdag

We hopen u op deze manier nog beter van dienst te kunnen zijn!

BENU Apotheek Heesch
Hoogstraat 53
5384 BJ Heesch

 
Naast onze gebruikelijke balie hebben we nu ook in BENU Apotheek 
Heesch een snelbalie! Wat zijn uw voordelen? U wordt bij de snelbalie 
sneller geholpen en hoeft geen nummer meer te trekken! De snelbalie is 
geopend van maandag t/m vrijdag van 14:00 tot 17:00 uur. 

De snelbalie is echter alleen voor het afhalen van herhaalrecepten en 
baxterrollen. Indien u vragen heeft, een zelfzorgproduct of advies wil, 
dan helpen wij u graag bij een van onze andere balies.
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A P O T H E E K

SNELBALIE BIJ BENU 
APOTHEEK HEESCH

Ophalen bij de snelbalie 
na 14.00 uur:

Besteld bij de huisarts
voor 12.00 uur op: 

Hoogstraat 53, 5384 BJ Heesch
0412 45 19 71
heesch@benuapotheek.nl

Gildestraat 1a, 5384 JC Heesch
0412 25 31 58
gildestraat@benuapotheek.nl

Resultaat na één laserbehandeling

‘De lezer werkt met één krachtige 
energiestraal van één golfl engte en kleur’
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Eeuwfeest voor Corry Schluter-de Wit
‘Ik heb nooit heimwee naar Den Haag gehad’

Corry de Wit zag op 3 okto-
ber 1919 het levenslicht in Den 
Haag. Ze was de middelste in een 
gezin van vijf. “Ik had drie zusjes 
en een broertje. Mijn vader had 
een slagerij. Na de lagere school 
ging ik naar de MULO. Ik hield 
echter niet van leren en ben er na 
een jaar mee gestopt. Vervolgens 
ben ik bij V&D gaan werken voor 
15 gulden per maand. De eerste 
maand werkte ik voor niets om-
dat ik een stoffenjas en uniform 
moest aanschaffen en zelf moest 
betalen”, vertelt ze. De voorma-
lig Haagse mag dan 100 jaar oud 
zijn, ze diept het zonder enige 
moeite op uit haar geheugen.

De Tweede Wereldoorlog had 
ook voor haar persoonlijk grote 
gevolgen. “Mijn broertje werd 

uitgezonden naar Duitsland en 
kwam niet meer terug. Ik trouw-
de op 26 mei 1943 met Kees 
Kramer. Na drie dagen huwelijk 
werd hij krijgsgevangen geno-
men. Hij kwam pas na twee jaar 
terug”, zegt Corry. Na de oor-
log kreeg het stel twee dochters: 

Conny en Carla. Kees was kap-
per en had enige tijd een kapsa-
lon. De vakanties bracht het stel 
door op destijds nog recreatieve 
camping De Wildhorst in Hees-
wijk-Dinther.

Nadat Kees in 1983 stierf vond 
Corry nieuw geluk bij Emiel 
Schluter. “Het was een lieve man 
waarmee ik een leuke tijd heb 
gehad”, memoreert ze. Ze trou-
wen, maar slechts enkele jaren 
later stierf ook hij. 
“Mijn dochter Carla had tijdens 
de vakanties in Heeswijk-Dinther 
haar man Rien leren kennen en 
woonde hier. Ik kwam vaak op 
visite. Toen ik wederom wedu-
we werd ben ik naar Veghel ver-
huisd.” Ze lacht: “Mijn moeder 
was een Brabantse. Ik heb nooit 

last van heimwee naar Den Haag 
gehad. Ik heb met veel plezier 15 
jaar midden in het Veghels cen-
trum gewoond.”
Intussen verblijft ze al weer tien 
jaar op Laverhof in Heeswijk- 
Dinther. Dochter Conny stierf 
zes jaar geleden. De band tus-
sen moeder en dochter Carla is 
hecht. Af en toe worden er nog 
uitstapjes gemaakt, maar: “Ik 
ben niet meer zo actief.
’s Morgens drink ik koffie op de 
afdeling en verder doe ik niet zo 
veel meer.” Dát ze zo vitaal is 

wijdt ze aan het feit dat ze lange 
tijd woordzoekers maakte en het 
nieuws en actualiteitenprogram-
ma’s volgde.

Met iets lekkers bij de koffie, een 
gezamenlijke lunch en een eten-
tje in de avonduren met het ge-
zin van Carla en kleinkinderen, 
achterkleinkinderen en familie, 
vrienden en bekenden, werd haar 
100ste verjaardag feestelijk ge-
vierd, waarbij uiteraard ook een 
afvaardiging van de gemeente 
Bernheze niet ontbrak.

HEESWIJK-DINTHER - Ze is geboren en getogen in Den Haag, maar woont intussen 
opgeteld al weer 25 jaar in het Brabantse land, waarvan de laatste tien jaar in Laverhof 
in Heeswijk-Dinther. Omringd door familie, vrienden en bekenden vierde Corry 
Schluter-de Wit donderdag 3 oktober haar 100ste verjaardag. De kwieke Haagse werd 
door iedereen in het zonnetje en de bloemetjes gezet.

  Tekst: Wendy van Lijssel Foto’s: Edwin Hendriks

Corry vertelt aan wethouder Rien Wijdeven hoe ze in Bernheze terechtkwam

Ze diept 
het zonder 
enige 
moeite op 
uit haar 
geheugen

100 jaar
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Film Teenbeat

HEESWIJK-DINTHER - De film 
Teenbeat draait op woensdag 
16 oktober om 14.00 uur en om 
19.30 uur in de aula van Gymna-
sium Bernrode, ingang KBO-zijde. 

Deze film over het tweede deel 
van de jaren ‘60, waarvoor de 
belangstelling overweldigend 
is, moet je echt gezien hebben. 
Er zijn nog redelijk wat kaartjes 
beschikbaar voor de voorstel-
ling van 14.00 uur, maar voor de 
voorstelling van 19.30 uur nog 
maar enkele!

Kaartje reserveren? Neem dan 
contact op met Mien Ketelaars 
via 0413-294142.

Beierse senioren-
dag in Wunder-
land Kalkar
VORSTENBOSCH - Vorige week 
donderdag zijn 40 mensen ver-
trokken vanuit Vorstenbosch 
richting Duitsland per luxe tou-
ringcar en met een goede op-
gewekte chaufeur die op een 
vrolijke manier onderweg zijn 
woordje goed kon brengen. 

Net over de Duitse grens bij Nij-
megen ligt het hotel en attractie-
park Wunderland Kalkar, waar de 
deelnemers samen met zo’n 600 
andere feestgangers naartoe wa-
ren gekomen om er een gezelli-
ge dag van te maken. Helemaal 
in de Beierse stijl kon er genoten 
worden van een prachtig pro-
gramma, met onvervalste Duitse 
Schlagers en volksmuziek met 
vele bekende Tiroler nummers. 

Deze dag stond onder leiding van 
Wijbrand van der Sande, een be-
kend radio- en televisiepresenta-
tor en er kon zelfs nog mee wor-

den gedaan aan een leuke gratis 
loterij. Natuurlijk werd er voor de 
inwendige mens ook goed ge-
zorgd in de vorm van een heerlijk 
warm- en koud Beiers lunchbuf-
fet wat bij iedereen goed in de 
smaak viel.

‘s Middags gingen de remmen 
los! Die Limburger Buben ver-
zorgden een geweldige show 
met onvervalste Tiroler muziek. 
Ook Ruud Appelhof, de held van 
Holland’s Got Talent, was aanwe-
zig mét zijn Steirische accordeon. 
Kortom, het was een oergezellige 
muziekdag waarbij de aanwezi-
gen konden inhaken en zelfs ook 
nog een dansje konden maken. 
Na de koffie met wat lekkers ver-
trok de stoet rond 17.00 uur weer 
huiswaarts alwaar zij rond 19.00 
uur weer veilig aankwamen. 
Met grote tevredenheid werd er 
teruggekeken op een mooie dag 
die niemand had willen missen.

Ontspannings-
avond met 
‘Striepke Veur’

NISTELRODE - KBO Nistelrode 
organiseert donderdag 17 okto-
ber voor haar leden weer een ge-
zellige ontspanningsavond. 

De avond is in CC Nesterlé en be-
gint om 19.30 uur. De leden kun-
nen genieten van een spetterend 
optreden van ‘Striepke Veur’, een 
vrolijke carnavaleske cabaret-
groep die, via de Helmondse Keie- 
kletsavonden, overal in Brabant 
en grote delen van Limburg en 
Gelderland bekendheid geniet.
Naast het schrijven en zingen van 
carnavalsschlagers wilde het duo, 
inmiddels bestaande uit drie per-
sonen, ook een carnavalesk ca-
baretprogramma gaan brengen. 
Nieuwe, veelal komische teksten 
op bestaande melodieën over 

allerlei herkenbare onderwerpen 
vloeiden uit hun pen. In de ach-
terliggende periode van 1983 tot 
vandaag, staat het trio jaarlijks 
met een nieuw carnavalesk ca-
baretprogramma op de planken 
en alles in onvervalst Helmonds 
dialect.
In verband met de beperkte zaal-
capaciteit is de avond uitsluitend 
toegankelijk voor leden. De en-
treeprijs is € 2,-, te betalen bij 
binnenkomst.

Tot uiterlijk 12 oktober kun je je 
aanmelden. Je kunt, indien je de 
aanmeldingsstrook ontvangen 
hebt, deze inleveren. Of mailen 
naar kbonistelrode@gmail.com 
met vermelding van naam, adres 
en telefoonnummer. Er worden 
maximaal 250 personen toegela-
ten, dus wees er snel bij!

Ben je geen KBO-lid en wil je er 
toch graag bij zijn? Schrijf je dan 
direct in als lid door te mailen 
naar kbonistelrode@gmail.com. 
De contributie bedraagt € 10,- 
voor de rest van dit jaar.

Con Amore laat 
van zich horen!

HEESCH - In november 2013 is 
het KBO-koor Con Amore opge-
richt. Onder de leiding van di-
rigent Tom Overtoom zingt het 
koor meerstemmige liederen, 
die door de dirigent zelf voor het 
koor gearrangeerd zijn. 

Daarnaast is er een map met lied-
jes van vroeger, die ze gewoon 
voor de gezelligheid, maar ook 
voor optredens in tehuizen of in-
stellingen, in het laatste kwartier 
van de repetitie zingen. Liedjes 
die bijna iedereen gewoon spon-
taan kan meezingen.

In november beginnen ze weer 
met het oefenen van oude en 
nieuwe kerstliedjes. Dat lijkt 
vroeg, maar ook het kerstreper-
toire groeit elk jaar. Er worden 
traditionele liedjes, maar ook 
nieuw geschreven repertoire ten 
gehore gebracht. Het koor repe-
teert elke donderdag van 10.00 

tot 12.00 uur in CC De Pas met 
een kwartier onderbreking voor 
een kopje koffie of thee.

Op de laatste donderdag van de 
maand is de repetitie na 11.15 
uur open voor iedereen die eens 
de sfeer wil proeven. Ze zingen 
dan uit de map van de oude lied-
jes. 
Houd je van zingen, maar twijfel 
je aan je stem? Dat is dan van 
geen belang. Het gaat bij deze 
repetitie vooral om het plezier 
van het samen zingen. Een ont-
spannen manier om kennis te 
maken met het koor!

Wil je weten wat het repertoire 
is? Dat reikt van liedjes uit het 
Engeland van de 17e eeuw tot 
Brabantse liedjes als ‘Het leven is 
goed in het Brabantse land’. Van 
éénstemmig tot vierstemmig. 
Van Italiaans tot gewoon Neder-
lands. Veel liedjes zijn ingezongen 
op www.tommaaktmuziek.nl/ 
Con_Amore.html.

Themamiddag 
met ONS welzijn

HEESWIJK-DINTHER - De KBO’s 
van Heeswijk en Dinther orga-
niseerden op 25 september een 
themamiddag. Ongeveer 75 per-
sonen kwamen naar CC Servaes. 
Bij binnenkomst ontvingen zij 
een uitgebreide informatiemap 
van ONS welzijn. 

Nol Braks (opbouwwerk) en Leny 
Janssen (ouderenwerk) vertelden 
over ONS welzijn. Deze organisa-
tie is ontstaan door een fusie van 
Aanzet, Mee, RIGOM en Vivaan. 
Uit de reacties blijkt dat de naam 
Vivaan bij velen wel bekend is, 
maar ONS welzijn minder.

Uitgelegd wordt hoe ONS welzijn 
haar taak, zorgen voor het wel-
zijn in de dorpen, uitvoert. Dat 
gebeurt naast de inzet van de 
KBO’s, Samen Sterk, Lichtpunt en 
de Vrijwillige Ouderenadviseurs. 
Vanuit ONS welzijn zijn vier dis-
ciplines vertegenwoordigd in het 
Sociaal Team: opbouwwerk, ou-
derenwerk, jeugdwerk en maat-

schappelijk werk. Alle vragen 
die door de kernen niet worden 
opgelost komen hier terecht. 
Individuele steun kan geboden 
worden. In dit kader kwamen het 
langer zelfstandig thuis wonen, 
mantelzorg, vervoer en geldza-
ken meer specifiek aan bod.

Maatschappelijk werkster Petra 
Stulemeijer vertelt over het indi-
vidueel werken met mensen van 
alle leeftijden. Het werkt heel 
eenvoudig; mensen hebben geen 
doorverwijzing nodig en het is 
gratis. 
Tijdens de middag werd op heel 
veel vragen uit de zaal antwoord 
gegeven. Vragen rond eenzaam-
heid komen vaak naar voren. Een 
link naar activiteiten, zoals van 
KBO, wordt altijd gelegd. Feit 
blijft dat ‘alleen zijn’ niet per de-
finitie eenzaamheid betekent.

Heb jij problemen op het gebied 
van bijvoorbeeld relaties, rouw, 
huisvesting, gezondheid of finan-
ciën? Dan kun je via ONS welzijn 
met Petra in contact komen, 
088-3742525.

Liederentafel 
KBO Vorsten-
bosch

VORSTENBOSCH - Ook dit na-
jaar verzorgt Ut Bont Gezelschap 
op woensdagavond 16 oktober 
een liederentafel voor de senio-
ren van KBO Vorstenbosch. 

De aanvang van deze avond 
is om 19.30 uur en duurt tot 
ongeveer 22.00 uur. Dit alles 
speelt zich af in de KBO ruimte 
de Rogge, in MFA De Stuik aan 
de Schoolstraat 14. De entree is  
€ 2,- inclusief koffie/thee. De 
zaal gaat open om 19.00 uur.

KBO Bernheze

KBO BERNHEZE
Muziek van vroeger

Voorlezen aan ouderen 
HEESWIJK-DINTHER - Afge-
lopen vrijdag werd tijdens de 
Nationale Voorleeslunch in heel 
Nederland voorgelezen aan ou-
deren. In de bibliotheek las Jan 
Bouwman voor aan ouderen van 
Laverhof. 

De Nationale Voorleeslunch laat 
zien dat het voorlezen van ver-
halen een rol kan spelen in het 
doorbreken van het isolement 
waarin sommige ouderen verke-
ren. 
Het voorlezen van een mooi 
verhaal of gedicht geeft ont-
spanning en sfeer en is vaak een 
aanleiding om met elkaar te pra-

ten of herinneringen op te halen. 
Ook kunnen sommige ouderen 
door een visuele beperking niet 
(makkelijk) meer zelf lezen. Door 
voorgelezen te worden kunnen 
zij toch genieten van verhalen. 

Het Nationale Voorleeslunchver-
haal 2019 werd geschreven door 
Maarten Spanjer. Het verhaal 
speelt zich af tegen de achter-
grond van de wedstrijd tussen 
Ajax en Benfica in 1969. Een 
wedstrijd die gespeeld werd in 
bitterkoude omstandigheden. 
Zijn verhaal nodigde de ouderen 
uit om na het voorlezen met el-
kaar in gesprek te gaan. 

Lunch
Om de ochtend feestelijk af te 
sluiten, werden de ouderen en 
de vrijwilligers getrakteerd op 
een lekkere lunch. Deze lunch 
werd mede mogelijk gemaakt 
door Niels Merkelbach van Jum-
bo Heeswijk-Dinther. 

De Nationale Voorleeslunch is 
een initiatief van de Leescoalitie: 
een samenwerkingsverband van 
Stichting Lezen, Stichting CPNB, 
Stichting Lezen & Schrijven, de 
Koninklijke Bibliotheek, het Li-
teratuurmuseum, de Vereniging 
van Openbare Bibliotheken en 
het Nederlands Letterfonds.
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
10 t/m 16 oktober

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

Gekookte
Gelderse

Verse worst
100 gr. € 0,80

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

Anijskrollen
nu 4+2 GRATIS
Heerlijk met speculaas
uit eigen bakkerij

Weekendknaller!
Appelkruimelvlaai
8 personen, nu 

Alleen geldig op 
vrijdag  en zaterdag

100 gr. € 0,80

VERS EN GEZOND
Kant en klare maaltijden

NICOLA AARDAPPELS 2.5 kg € 1.98

GESNEDEN SOEPGROENTEN
250 gram € 0.95

KAKI per stuk € 0.75

Uit eigen keuken
Bami, nasi of
macaroni

Gildekorn
voorgebakken
stokbrood
Zakje met 2 stuks,
                                 nu

80 jaar slagerij Van den Tillart Vorstenbosch!

Van MookVan MookVan Mook

100 gr. € 0,80

5,95

1,75

Een wens in vervulling

Ongeveer 175 medewerkers 
van BrabantWonen hebben op 
20 zorglocaties van BrabantZorg 
een teambuildingsdag. Locaties 
hebben een wens mogen indie-
nen, zo ook Laarstede.

Het weer is goed: droog, niet te 
koud en later breekt de zon door. 
Prima klusweer, wat wil een 
mens nog meer! Bewoners kij-
ken vol verwondering, of is het 
bewondering? Of vragen ze zich 
af: ‘Wat doen die mensen daar 
toch allemaal?’ Het zoemt in hui-
ze Laarstede …

Na een dag van zagen, schuren, 
timmeren en niet te vergeten 
kletsen en lachen, is het zover: 
alles kan op zijn plaats gezet 
worden, gestyled. Zeven tevre-
den, blije mensen zitten in het 
zonnetje op een bankje, klus ge-
klaard! De eerste gebruiker van 
het heringerichte terras zit erbij 
en kijkt met een glimlach naar 
hen. 

Monique, Tonnie, Dave, Eylem, 
Anne, Monica en Dennis, lieve 
mensen bedankt, jullie hebben 
de basis voor een gezelliger ter-
ras gelegd. Ook dank aan de 
huurbaas, BrabantWonen, die 
dit allemaal heeft geregeld en 
bekostigd.
‘Een mens die nog wat te wen-
sen heeft, is een gelukkig mens’.

Jaaa, volgend voorjaar een zon-
nedoek in de pergola, dat zou 
ook heel fijn zijn! In de zon, uit 
de zon, in de zon, uit de zon...

NISTELRODE - Laarstede, vrijdag 27 september, 8.30 uur. Een bestuursecretaresse, twee allround klus-
mannen, een servicemedewerker, een senior servicemedewerker, een klantadviseur en een opzichter 
zorgvastgoed staan klaar om de handen uit de mouwen te steken. Zij maken vandaag een pergola op 
het terras, knappen twee banken op en zetten plantjes in de plantenbakken, zodat de huurders van het 
pand wat knusser kunnen zitten op het terras.

Een prachtig resultaat van een productieve teambuildingsdag

De basis voor een 
gezelliger terras gelegd

Zeer succesvol Open Klotbeek Toernooi 

De eerste prijs, bestaande uit een 
herinneringsschildje, een flesje 
wijn en een bos bloemen, ging 
naar het paar Gerard Gunsing en 
Fred Heijnen met ruim 68%. De 
waarnemend voorzitter van de 
Bridgeclub sprak van een hele 
mooie prestatie. Het bridgepaar 
Mariet Langens en Luus van de 
Ven, beiden lid van BC De Klot-
beek, ging met ruim 61% met 
de grote wisselbokaal strijken.
Er was ook een aanmoedigings-
prijs voor het bridgepaar Tonny 
van Kemenade en Pieter van 
Aarle, zij eindigden met 28,88% 
die dag onderaan.

De organisatie verliep prima, 
wat weer volledig kan worden 
toegeschreven aan de leden van 
de Wecom die hier verantwoor-

delijk voor waren. Ook andere 
clubleden droegen spontaan 
hun steentje bij aan bijvoorbeeld 
het inrichten van de zaal. Het 
bestuur is dan ook vervuld met 
trots over dit geslaagde toernooi.

De locatie waar dit toernooi 
plaatsvond én waar de vereni-
ging zetelt, mag ook niet on-
vermeld blijven, CC Servaes. De 
hele entourage maakt het moge-
lijk hier een groots toernooi van 
te maken. Wij kunnen rekenen 
op alle medewerking van het 
bestuur van CC Servaes en de 
barbediening was weer prima. 

Op deze wijze worden de deel-
nemers al spelend van hun 
drankje en hapje voorzien, wat 
de rust in de speelzaal ten goe-

de komt. Chapeau! De grote 
opkomst was uiteraard ook een 
kolfje naar de hand van de pen-
ningmeester...

De uitslag, met de scorepercen-
tages, staat vermeld op 
www.nbbclubsites.nl/club/8043
bij het onderdeel uitslagen. 

HEESWIJK-DINTHER - Bridgeclub De Klotbeek hield zaterdag 28 september haar Grote Open Klotbeek 
Toernooi. Met 124 deelnemers was het toernooi zeer goed bezet. De voorzitter van de wedstrijdcom-
missie opende om 13.30 uur het toernooi en heette alle deelnemers hartelijk welkom. Er werd gespeeld 
in vier lijnen en zoals gebruikelijk konden er ook weer meesterpunten worden verdiend. Voor een aantal 
bridgespelers is dit zeer belangrijk! De spellen waren voor alle lijnen op dezelfde wijze gedupliceerd. Er 
werd Topintegraal gespeeld.
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toeverlaat

Uitvaartzorg

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

In samenwerking met Yarden

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

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Wereldmissiedag met 
Afrika-Enga koor

De roeping tot missie is gewor-
teld in de doop en dus gericht op 
allen die zijn gedoopt. Hoe geef 
je als gedoopte in deze tijd ge-
hoor aan dit gezonden zijn? Hoe 
breng ik schoonheid en leven 
aan deze wereld? Het is goed en 
noodzakelijk om ons als christe-
nen opnieuw te bezinnen op het 
begrip missie. 
In de parochie De Goede Herder is 
daarvoor gelegenheid in Heesch.
Op zaterdag 12 oktober is daar 
om 19.00 uur in de Petrus’ Ban-
denkerk een speciale themavie-
ring met medewerking van het 
Afrika-Enga koor. Dit koor zal 
in deze woord- en communie 
dienst een groot aantal christelij-

ke liederen uit Afrika ten gehore 
brengen. Tijdens de viering zul-
len koorleden ook geld inzame-
len voor Missio, de organisatie 
die de armste geloofsgemeen-
schappen in de Derde Wereld 
steunt bij het verkondigen van 
het Evangelie, het gezamenlijk 
vieren van de Eucharistie en het 
geven van pastorale zorg aan ar-
men en zieken. Meer informatie 
over dit collectedoel vind je op 
www.missio.nl. 

Wil je meer weten over missio-
nair kerkzijn? Neem dan contact 
op met pastoraal werkster Anne-
mie Bergsma: 0412-451215 of 
a.bergsma@parochiedgh.

HEESCH - Wat de kerk vandaag verstaat onder missie, staat ver van 
de karikatuur van zieltjes winnen die er soms van gemaakt wordt. 
Missioneren is wegtrekken uit je comfortzone en als kerk je bijdrage 
leveren aan het geheel van de samenleving, dichtbij en ver weg. 
Vorig jaar heeft paus Franciscus de maand oktober van dit jaar uit-
geroepen tot een Buitengewone Missiemaand. 

‘Are You Ready’ weekend
voor gevormden

Dit wordt hun telkens op een ei-
gentijdse, creatieve, interactieve 
en afwisselende manier duidelijk 
gemaakt. En dat levert iedere 
jaar weer een rijk gevuld pro-
gramma op waaraan enthousiast 
en betrokken wordt meegedaan 
en plezier beleefd. 

Dit jaar hebben we voor de ge-
vormden van de afgelopen vier 
jaar voor het eerst een ‘Are You 
Ready’ weekend, twee dagen 
dus om nu als tiener tussen de 12 
en 16 jaar, opnieuw in parochie-
verband het geloof te beleven, 
om begeesterd in het leven te 
staan, klaar om, bezield door de 
Goede Geest, als volwassene een 
christelijke levensweg te gaan, 

vol uitdagingen en beslissingen. 
Het is een weekend op kamp in 
een voormalig klooster, vol spel-
len en opdrachten. 
Ben je in de kerk van Heesch, 
Nistelrode of Vorstenbosch ge-
vormd en tussen de 12 en 16 jaar? 
Dan ben je van harte welkom op 
de informatiebijeenkomst die 
plaatsvindt aan de Kerkstraat 2 
in Heesch op woensdag 23 okto-
ber om 20.00 uur. 
Tijdens deze avond hoor je alle 
details over dit AYR-weekend 
van 14 en 15 december in Hel-
voirt. Wil je ons in verband met 
de organisatie van tevoren even 
laten weten dat je komt via 
a.bergsma@parochiedgh.nl.
Bedankt en graag tot ziens!

HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Parochie De Goede Her-
der heeft voor haar vormelingen ieder jaar een ‘Are You Ready’ dag. 
Op deze gezamenlijke zaterdag kunnen jongeren bovenal God erva-
ren als een persoonlijke en liefdevolle God. 

CC Servaes zoekt nieuwe bestuursleden
HEESWIJK-DINTHER - CC Ser-
vaes is op zoek naar aanvulling 
van haar bestuur en nodigt bij 
deze mensen uit voor de functie 
van vrijwillig bestuurslid/secre-
taris. Iedereen die zich betrok-
ken voelt bij CC Servaes en het 
dorp een warm hart toedraagt is 
van harte welkom. 

CC Servaes is een gemeen-
schapshuis waarin ruim 50 vrij-
willigers samen vele inwoners uit 
Heeswijk-Dinther en ook daar-
buiten gastvrij ontvangen. Een 
groot aantal clubs heeft hier haar 
thuisbasis; een plek waar je el-
kaar kunt ontmoeten en samen 
activiteiten kunt ondernemen.

Om ook naar de toekomst toe 
als gemeenschapshuis een ge-
zellige, goed functionerende 
organisatie te kunnen blijven is 
er behoefte aan enthousiaste 

mensen die een deel van hun tijd 
en energie hiervoor beschikbaar 
willen stellen. 
Voor meer informatie en/of aan-
melding kun je je richten tot Jan 
Bouwman via 
voorzitter@ccservaes.nl of 
06-22235255 en tot Tonny van 

der Ven, 06-20216398 of
secretariaat@ccservaes.nl

Ook kun je een bezoek brengen 
aan www.ccservaes.nl of vrijblij-
vend binnenlopen. 

We verwelkomen je graag!

Vrienden van Laarstede

Nu wordt er door medewerkers 
en vrijwilligers van Laarstede al 
veel gedaan om de bewoners 
een zo fijn mogelijk leven te 
bieden. Echter, het kan nog be-
ter. Daarvoor is méér nodig dan 
de instelling kan bieden. Van de 
groep ‘Vrienden van Laarstede’ 
wordt verwacht dat zij zich in-
zet voor de bewoners door geld 
binnen te halen en/of te gene-
reren.

Met dat extra geld kunnen 
meer activiteiten georganiseerd 
worden, denk bijvoorbeeld aan 
reisjes, een extra fiets, iets voor 
de inrichting van de tuin, oe-

fenmaterialen om fit te blijven, 
spelmateriaal enzovoorts. Kort-
om, veel dingen die het voor de 
cliënt zo fijn mogelijk maken. 

De doelstelling van Laarstede 
is dat er elke dag zo mogelijk 
nog beter en/of nog meer ge-
realiseerd kan worden. Veel 
Nistelrodenaren voelen zich 
betrokken bij de bewoners van 
Laarstede en daaronder zijn 
zeker mensen te vinden die de 
club ‘Vrienden van Laarstede’ 
vorm willen geven. Wij denken 
hierbij aan een ondernemer, de 
ondernemingsvereniging, een 
zoon of dochter van een bewo-

ner of wie dan ook die zich wil 
gaan inzetten om zo’n club van 
de grond te krijgen. De Cliën-
tenraad, vrijwilligers en mede-
werkers van Laarstede onder-
steunen dit initiatief van harte.

Voor meer informatie namens 
Cliëntenraad Laarstede kun je 
contact opnemen met Ria van 
de Akker, riavdakker@hetnet.nl 
en Annie van Gestel, 
cjavangestel@gmail.com.

NISTELRODE - De cliëntenraad van Laarstede wil een club ‘Vrienden van Laarstede’ oprichten met 
mensen, die zich betrokken voelen bij de bewoners van Zorgcentrum Laarstede. Op Laarstede wo-
nen mensen in de herfst van hun leven. Mensen die hard meegewerkt hebben om de maatschappij 
vorm te geven zoals deze nu is. Daar profiteren wij nu van. Wij vinden dat de mensen die op Laar-
stede wonen recht hebben op een zo fijn mogelijke tijd in de laatste fase van hun leven.

Keezavond in Servaes

De eerstvolgende keezavond is 
gepland op vrijdag 18 oktober. 
Daarna volgen er dit kalender-
jaar nog keezavonden op 15 no-
vember en 20 december, telkens 

op vrijdagavond. 
De organisatie is in handen van 
SEM events. Hebben jij en je 
teamgenoot zin in een gezellige 
keezavond met leuke prijzen? 

Schrijf je dan snel in als koppel 
door te mailen naar 
info@sem-events.nl. Je ontvangt 
per mail een bevestiging met 
een betalingslink voor het in-
schrijfgeld dat € 10,- per koppel 
bedraagt. 

Op vrijdagavond 18 
oktober zal de zaal 

open zijn om 
19.00 uur en 

wordt er 
om 19.30 
uur gestart 

in vijf ron-
den. Mocht je op 

het laatste moment 
nog besluiten om mee te 

spelen dan kun je je om 19.00 
uur aanmelden bij de spelleider 
van die avond. 
Veel spelplezier en tot ziens op 
vrijdag 18 oktober.

HEESWIJK-DINTHER - CC Servaes is weer gestart met de maandelijkse keezavonden. Afgelopen maand 
is er op 20 september enthousiast gespeeld en zijn Liesbeth en Cor van Daal met de hoofdprijs, een 
mooi pakket boodschappen van PLUS, huiswaarts gekeerd.

Met dat extra geld 
kunnen meer activiteiten 
georganiseerd worden

Op vrijdagavond 18 
oktober zal de zaal 

open zijn om 
19.00 uur en 

om 19.30 



Woensdag 9 oktober 2019 9
  

Nieuw in Bernheze! Een-en-al-oor-coaching;
studiekeuze- en loopbaanbegeleiding
‘Mensen die bij mij komen hebben de eerste stap al gezet!’

Het is soms erg lastig om de juiste 
keuze te maken als je begint met 
een beroepsopleiding. Dat is iets 
wat Armanda zeer zeker beaamt. 
“Er valt ook zoveel te kiezen als 
je van het voortgezet onderwijs 
komt en je een beroepsopleiding 
gaat volgen. Het stukje loop-
baanoriëntatie wat je op de mid-
delbare school krijgt is klassikaal, 
weinig individueel. Sommige stu-
denten vallen al snel uit omdat 
ze een verkeerde keuze hebben 
gemaakt, soms al na drie of vier 
weken.”

Armanda is op de dagen waar-
op ze niet volop bezig is met het 
opbouwen van haar eigen bedrijf 
werkzaam bij de volgens Elsevier 
Weekblad ‘beste Hogeschool van 
Nederland’. “Ik ben daar al elf 
jaar met veel plezier werkzaam 
als onderwijsondersteuner, waar-
door ik veel onderwijskennis heb 
opgedaan. Studenten die aange-
ven vast te lopen in de studie die 
ze op dat moment volgen, wor-
den doorgestuurd naar mij. Ik ga 
eerst met die studenten kijken 
wie zij nu echt zijn en vanuit daar 
kijken we samen wat het best bij 

hen past. Het is daarom ook erg 
belangrijk voor studenten om die 
tijd dat zij geen opleiding volgen 
goed te benutten door onder an-
dere informatieavonden en open 
dagen te bezoeken en mee te lo-
pen met de opleiding waar hun 
interesse naar uit gaat.” 
Ook in haar eigen praktijk werkt 
Armanda op die wijze, waarbij ze 
in samenspraak met de student 
naar een persoonlijk actieplan 
toewerkt.

Niet alleen studenten maar ook 
mensen die zich niet meer happy 
voelen bij het werk wat ze doen, 
biedt Armanda een luisterend 
oor en een actieve werkwijze. 
“Bij Een-en-al-oor-coaching ben 
je met drie of vier gesprekken al 
een heel eind op weg. Ik probeer 
om iemand meer inzicht in zich-
zelf te laten krijgen en uit te la-
ten vinden waar zijn of haar hart 
sneller van gaat kloppen. Samen 
met diegene ga ik uitzoeken hoe 
hij of zij zijn of haar talenten zo 

optimaal mogelijk kan inzetten. 
Dit doe ik onder meer met behulp 
van speltechnieken en online tes-
ten. Ik vind het fijn dat ik iemand 
vooruit kan helpen. Mensen blij-
ven vaak hangen in hun ritme, 
in hun eigen veilige omgeving. 
Het is soms lastig om dit ritme te 
doorbreken, maar mensen die bij 
mij aankloppen hebben de eerste 
stap al gezet.”
Armanda is in januari gestart met 

Een-en-al-oor-coaching en nu is 
zij haar bedrijf aan het opbouwen. 
Binnenkort is Een-en-al-oor-coa-
ching officieel geregistreerd bij 
Noloc, de beroepsvereniging van 
loopbaanprofessionals en jobcoa-
ches. “Het kennismakingsgesprek 
bij Een-en-al-oor-coaching is gra-
tis en geheel vrijblijvend. Daarna 
starten we met de begeleiding. Ik 
zeg altijd ‘Als je doet wat je altijd 
doet, krijg je wat je altijd kreeg’.”

HEESCH – Armanda Schulte-Oor (50) heeft lange tijd in de gezond-
heidszorg gewerkt en had het achteraf gezien erg fijn gevonden, 
toen bleek dat dat werk niet bij haar paste, dat zij hulp had kunnen 
krijgen van een loopbaanbegeleider. Nu coacht zij zelf studenten en 
werkenden die een andere richting op willen. “Het leven is kort, doe 
vooral iets waar je blij van wordt en energie van krijgt.”

Armanda Schulte Tekst: Milène Putters Foto: Marcel van der Steen

 

 

Biezenloop 1, 5384 WB Heesch
06-10470291
oorig@kpnmail.nl
www.eenenaloorcoaching.nl
Facebook: eenenaloorcoaching

Collecteweek Nederlandse Brandwonden Stichting
HEESCH - Jaarlijks worden dui-
zenden mensen in het ziekenhuis 
opgenomen met ernstige brand-
wonden. Deze week tot en met 
12 oktober gaan in Heesch weer 
veel vrijwilligers als collectant 
voor de Nederlandse Brandwon-
den Stichting langs de deuren. 

De Nederlandse Brandwon-
den Stichting helpt mensen met 
brandwonden, in de ziekenhui-
zen, maar ook daarna begeleiden 
zij mensen om om te gaan met 
de littekens. En door onderzoek 

worden er steeds nieuwe behan-
deltechnieken ontwikkeld. Op 
deze manier genezen de littekens 
beter en gaan zij steeds meer 
naar een littekenvrije toekomst. 

Jouw hulp daarbij is onmisbaar! 
Tijdens de collecte wordt niet 
alleen om geld gevraagd. Net 
zo belangrijk is het om mensen 

erop te wijzen hoe zij zichzelf 
kunnen beschermen. Want door 
vaak eenvoudige maatregelen 
kan erger worden voorkomen. En 
voorkomen is altijd nog beter dan 

genezen. Bij brandwonden door 
vuur of hete vloeistoffen blijft het 
belangrijkste: Eerst water, de rest 
komt later. Het advies is nu uit-

gebreid met ook kleding, en luier 
verwijderen! Kleding, sieraden en 
luier zorgen ervoor dat de hete 
vloeistof in contact blijft met de 

huid. Dit zorgt dan voor ernstige-
re brandwonden. 
Meer informatie vind je op 
www.brandwondenstichting.nl.

Hulp in ziekenhuizen, begeleiding daarna en 
onderzoek naar nieuwe behandeltechnieken

Talenten zo optimaal 
mogenlijk inzetten
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Romeins Feest  
SLABROEK - Natuurcentrum De 
Maashorst doet mee met het 
Oerfestival op de Maashorst 
met op zondag 13 oktober een 
groot Romeins feest. Voor één 
dag heet Slabroek Terra Roma-
na!

De omgeving van het natuurcen-
trum heeft een rijk historisch 
verleden. Er is van alles te doen, 
te maken en te proeven uit de 
Romeinse tijd. Om 10.30 uur is 
er het Romeinse feest. Er is van 
alles te beleven. Kinderen kun-
nen voor € 2,- een buideltje met 
muntjes kopen, waarmee ze op 
het erf van alles kunnen doen. 
Het gebruik van munten werd 
immers door Romeinen ons land 
binnengebracht. Je kunt van klei 
een pot maken, een kruidenthee 
maken, een armbandje maken 
van echte natuurlijke materialen 
en je kunt je verkleden als een 
Romein! Ook zijn er hapjes te 

proeven, want wat aten de Ro-
meinen eigenlijk? Vrijwilligers 
van de heemkundekring laten 
van alles uit de Romeinse les-
kist van ‘Kunst en co’ zien. Ook 
kun je in een bak zelf op zoek 
gaan naar echte vondsten. Wat 
je vindt mag je mee naar huis 
nemen! 

Zondag 13 oktober
Op deze dag is ook het nationaal 
archeologieweekend en daarom 
maakt het natuurcentrum er met 
de leden van de werkgroep ar-
cheologie van Heemkundekring 
Uden een bijzondere dag van. 
Om 12.00 uur en om 14.00 uur 
kun je met leden van de archeo-
logiewerkgroep gaan speuren 
met een metaaldetector op een 
akker in de buurt. Dit is gratis.

Op woensdag 16 oktober is er 
een wandeling naar het nabijge-
legen urnenveld. Om in Romein-

se sferen te blijven kun je op die 
dag met een gids, maar ook met 
een huifkar, naar het urnenveld 
toe. Voor de wandeling naar het 
urnenveld moet je je vooraf op-
geven. De kosten hiervoor be-
dragen € 3,50 voor volwassenen 
en € 2,50 voor kinderen.

HEESWIJK-DINTHER - De baron 
en barones van Kasteel Hees-
wijk hebben verre reizen ge-
maakt. Ga je mee op reis door 
het kasteel? 

Met een paspoort in de hand ga 
je op reis door het kasteel. Je ziet 
hele oude koffers van de baron 

en barones, sommige hebben 
hele verre reizen gemaakt. Dit 
kun je zien aan de stickers op 
deze koffers. Je komt bijzondere 
souvenirs en nog meer reisbeno-
digdheden tegen. Reis je mee? 
12 oktober tot en met 28 ok-

tober. Deze kinderactiviteit kost  
€ 2,- en is exclusief de entree 
van het kasteel. Voor meer in-
formatie kijk op 
www.kasteelheeswijk.com

Herfstvakantie kinder-
activiteit
Ga je mee op reis door het kasteel? 

De herfstvakantie barst los!
Kom en beleef Oerfestival De Maashorst

De kick-off van de festivalweek 
vindt plaats op zondag 13 ok-
tober in de bossen van Herper-
duin. In het (speel)bos gonst het 
van de activiteiten; klauteren, 
knutselen, poepsafari’s, demon-
straties, excursies, bostheater en 
muziek. Op de zandvlakte strij-
den de Dunes Games en kun je 

meedoen aan ouder-kind work-
shops in het woodcamp. Of je 
ploft gewoon neer onder een 
stretchtent in het Oerlekkerbos. 

In de hele week daarna, tot en 
met zondag 20 oktober, zijn er 
op verschillende dagen en plaat-
sen in De Maashorst diverse leu-

ke Oerevents en Oeractiviteiten. 
Er is voor ieder wat wils en voor 
jong en oud. Kijk voor het com-
plete programma en aanbod re-
gelmatig op 
www.oerfestivaldemaashorst.nl.

Blader snel naar pagina 16 en 17 
voor het volledige programma!

MAASHORST - Tijdens Oerfestival de Maashorst, van 13 tot en met 20 oktober barst het Oergebied in 
Brabant van activiteiten vol natuur, cultuurhistorie, archeologie en food. Gezellige oerevents, oerlekkere 
gerechten en stoere activiteiten. Van schatzoeken tot streekbierfestival en van schapenwandeling tot 
griezelen in de bossen. Het wordt stoer, spannend, ruw en echt. Beleefactiviteiten vol cultuurhistorie, 
archeologie en food. De herfstvakantie barst los!

HEESWIJK-DINTHER - Koninklij-
ke Fanfare St. Willibrord Hees-
wijk is als oudste Brabantse 
Fanfare trots op haar leden en 
vrienden. Om die reden worden 
de vrienden en leden die jaren-
lang hun energie en muzikale 
talenten inzetten voor de vereni-
ging in het zonnetje gezet.

Op 13 oktober lichten de Konink-
lijke Fanfare én haar slagwerk-
groep een tipje van de sluier op 
die dit jaar een muzikaal blauw 
najaar veroorzaakt. Tijdens het 

Koninklijk Vrienden- en Jubilarissenconcert

Loop gewoon binnen, 
zonder afspraak,
de koffie staat klaar

JongWijs: kinderen zélf

leren sparen en betalen

Met de Zilvervloot sparen en 
JongWijs regelt u het in één keer 

goed voor uw kind.
Met het bekende Zilvervloot sparen spaart u een 
mooi startkapitaal voor uw (klein)kind bij elkaar. 

JongWijs is een spaar- en betaalrekening
voor uw kind zelf.

Kom sparen 
of open een 
spaarrekening 
voor uw kind 
tijdens onze 
Kinderspaarweken 
van 14 tot en 
met 18 oktober 
en ontvang een 
cadeautje!

Sommige hebben
verre reizen gemaakt
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Corgi Rex is de meest geliefde 
hond van het Britse koningshuis 
en ondanks dat hij zich niet altijd 
aan de regels houdt is hij lievelin-
getje van de koningin. Wanneer 
Rex door de andere, jaloerse cor-
gi’s het paleis uit wordt gejaagd 
en niet terugkomt is de paniek 
groot. Iedereen denkt dat hij de 
koude winter buiten de paleis-
muren niet zal overleven! Rex zet 
alles op alles om thuis te komen, 
maar onderweg wordt hij aange-

zien voor een zwerfhond en naar 
een hondenkennel gebracht. Hier 
gelooft niemand dat Rex een ko-
ninklijk hondje is en hij moet zich 
zien te redden tussen nieuwe 
vrienden én vijanden!

Meer? Zie www.de-pas.nl/agenda/film

Dinsdag 15 oktober
13.30 uur, € 5,-.
Woensdag 16 oktober 
13.30 uur, € 5,-.
85 minuten.

FILMHUIS DE PAS: 
CORGI Kinderfilm

De scoutingleden zijn duidelijk 
herkenbaar want zij dragen hun 
uniform als zij voor deze actie op 
pad gaan. Daarnaast hebben zij 
een speciaal boekje bij zich met 
aan de achterzijde een legitima-
tie. 
Voor een goed verloop van de 
actie is het de bedoeling dat je 
het boekje na de uitvoering van 
het karweitje even invult. Je ont-
vangt dan ook een strookje dat 
je voor je raam hangt, zodat 
iedere scout weet dat jij al hebt 
deelgenomen aan deze actie.

Je hebt vast wel een karweitje 
voor hen, zoals bijvoorbeeld 
lege flessen wegbrengen, stoep 

vegen, afwassen, stofzuigen, 
boodschappen doen, de fiets 
poetsen of de auto wassen. 

De actie wordt georganiseerd 
door en staat onder verant-

woordelijkheid van de Vereni-
ging Scouting Heesch. Scouting 
Heesch hoopt, ten behoeve van 
haar jeugdleden, evenals voor-
gaande jaren, op een goede op-
brengst en bedankt jou alvast 
hartelijk voor je medewerking.

Scouting Heesch op pad voor
Heitje voor een Karweitje
HEESCH - De alom bekende Scoutingactie ‘Heitje voor een Karweitje’ wordt gehouden en wel in de 
herfstvakantie. Deze periode loopt van zaterdag 12 oktober tot en met zaterdag 19 oktober. Tijdens 
deze dagen komen de Welpen, de Gidsen en de Scouts bij jou langs om tegen een geringe vergoeding 
klusjes en karweitjes op te knappen. 

Kom naar Hulliewien als je durft!
UDEN - Bij Hullie hebben ze dit 
jaar de herfstvakantie omge-
doopt tot HULLIEWIEN HERFST-
VAKANTIE. Tijdens deze vakan-
tie wordt heel Hullie omgeto-
verd in een magische kindvrien-
delijke HULLIEWIEN sfeer, met 
diverse activiteiten voor groot 
en klein.

Een overvol programma met 
voor ieder wat wils. Op sommi-
ge dagen is er een spannende 
Hulliewien speurtocht door heel 
Hullie, waar een GRATIS Hullie 
kinderfeest voor acht kinderen 
mee te winnen valt. En wat te 
denken van Hulliewien Schmink 
& Verkleedpartij. Kinderen wor-
den geschminkt, mogen een 
Hulliewienpak aantrekken, 
waarna een fotoshoot plaats 
gaat vinden. Op deze manier 
krijg je superleuke foto’s, die via 
Facebook gedownload kunnen 
worden.

Op sommige dagen mogen kin-
deren samen met dansinstructri-
ce Janie van de Ven van JAVD 
Dance een Hulliewien dans-
werkwinkel bijwonen en wat ze 
geleerd hebben mogen ze laten 
zien op Hullie podium! Span-

nend! En wat te denken van 
Hulliewien Schilderwerkwinkel? 
Hier mogen kinderen zelf een 
spannend schilderij maken op 
een echt doek.

Kortom Hulliewien Herfst-
vakantie mag je niet missen! 

Verder heeft Hullie haar me-
nukaart gewijzigd en zijn er 
heerlijke nieuwe gerechten ver-
krijgbaar. Dit combinerend met 
Hullie vernieuwde speciaal bier-
kaart en Hullie nieuwe wijnen, 
zorgt ervoor dat ook de volwas-
senen heerlijk kunnen genieten 
bij Hullie. 

Een ding is zeker: Kom naar 
Hulliewien Herfstvakantie 

als je durft... 

Hullie is dagelijks geopend van 
vrijdag 11 oktober tot en met 
zondag 20 oktober 2019 van 
10.00 tot 19.00 uur en op de 
zondagen zelfs van 10.00 tot 
20.00 uur.

HULLIEWIEN PROGRAMMA:
Zaterdag 12 oktober: Hulliewien speurtocht
Zondag 13 oktober: Hulliewien speurtocht
Maandag 14 oktober: Schmincken, verkleden en fotoshoot
Dinsdag 15 oktober: Hulliewien schilderwerkwinkel
Woensdag 16 oktober: Hulliewien danswerkwinkel
Donderdag 17 oktober: Schmincken, verkleden en fotoshoot
Vrijdag 18 oktober: Schmincken, verkleden en fotoshoot
Zaterdag 19 oktober: Hulliewien speurtocht
Zondag 20 oktober: Hulliewien danswerkwinkel

Blijf voor de aanvangstijden de website www.hullie.nl
en de Facebookpagina van Hullie volgen.

In de herfstvakantie, op donderdag 17 oktober, 
bij CC Nesterlé op het witte doek:

POKÉMON DETECTIVE
PIKACHU

De Pokémon game is 
al heel lang populair. 
In de film Pokémon 
Detective Pikachu 
kunnen fans Pika-
chu nu zien zoals ze 
hem nog nooit ge-
zien hebben: als De-

tective Pikachu. In deze eerste live-actionfilm komen alle bekende 
Pokémons langs. Een spannende film met veel grappige momenten 
en door de mix van generaties leuk voor zowel de oudere als jongere 
fans.

Het verhaal begint wanneer top privé detective Harry Goodman mys-
terieus vermist raakt. Zijn vermissing zorgt ervoor dat zijn 21-jarige 
zoon Tim op zoek gaat naar de reden van zijn verdwijning. In zijn 
zoektocht krijgt Tim hulp van de voormalige partner van zijn vader: 
Detective Pikachu, een schattige, hilarische, maar verwarde detective. 
Als ze erachter komen dat zij het enige mens-Pokemon duo zijn dat 
elkaar kan verstaan, besluiten Tim en Pikachu samen te werken om 
het mysterie te ontrafelen. Jagend op aanwijzingen reizen de twee 
door de straten van Ryme City, een zorgeloze, moderne metropool 
waar mensen en Pokémon naast elkaar leven in een hyper realistische 
live-action wereld. Ze komen een enorme diversiteit aan Pokémons 
tegen en ontdekken een duister plot dat de vreedzame balans tussen 
mens en Pokémon zou kunnen verstoren.

Donderdag 17 oktober | Aanvang 15.00 uur 
kaartjes à € 2,50 verkrijgbaar aan de kassa
vanaf 14.30 uur. 

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond

WWW.neSTerle.nl

Nesterlé,zo dichtbij.Kom, geniet& ontmoet!

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond

De Pokémon game is 
al heel lang populair. 
In de film Pokémon 
Detective Pikachu 
kunnen fans Pika-
chu nu zien zoals ze 
hem nog nooit ge-
zien hebben: als De-

Koninklijk Vrienden- en Jubilarissenconcert
Vrienden- en Jubilarissencon-
cert worden niet alleen een paar 
trouwe leden geëerd voor hun 
inzet en betrokkenheid; een klein 
gedeelte van de Proms of Liber-
ty zal het publiek in verleiding 
brengen om een van de laatste 
tickets te kopen én de 60-jari-
ge Slagwerkgroep laat een paar 
onderdelen van haar festiviteit-
optredens horen. Ook voor het 
eerste weekend in november zijn 
nog enkele kaarten te krijgen. Het 
gratis concert begint om 11.00 
uur in de aula van CC Bernrode.

Lege fl essen wegbrengen, 
stoep vegen, afwassen,  

stofzuigen...

vakantiefilm
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A7 memoblokken (7 X 10 CM)  
     200 stuks voor € 65,-
     400 stuks voor € 120,-
     600 stuks voor € 170,-
A6 memoblokken (10 X 14 CM)
     200 stuks voor € 90,-
     400 stuks voor € 160,-
     600 stuks voor € 230,-
A5 memoblokken (14 X 20 CM)  
     200 stuks voor € 150,-
     400 stuks voor € 270,-
     600 stuks voor € 390,-

• Inclusief opmaak
• Exclusief btw
• U ontvangt nog een proefdruk
• Full colour opdruk
• Te bestellen tot 30 september

*   Levertijd max. 4 weken

MEMO-
BLOKJES

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

Wegens
succes

verlengd tot31 oktober
2019

Keurmerk Veilig Ondernemen voor
centrumgebied Heesch

Keurmerk Veilig Ondernemen
Burgemeester Moorman: “Om 
zo’n keurmerk te krijgen moet al-
les veilig, heel en schoon zijn. Dat 
gaat niet vanzelf. Ik ben dan ook 
trots op de ondernemersvereni-
ging, het centrummanagement, 
de politie, de brandweer en de 
gemeenteambtenaren die dit mo-
gelijk hebben gemaakt. Met dank 
aan het CCV (Centrum voor Cri-
minaliteitspreventie en Veiligheid) 
voor de begeleiding.”

Het Keurmerk Veilig Onder-
nemen wordt toegekend door 
Kiwa NV, een Nederlands be-
drijf voor testen, inspecteren en 
certificeren. Het CCV heeft een 
handboek ontwikkeld om aan de 
kwaliteitseisen voor het keurmerk 

te voldoen en biedt begeleiding 
bij het proces, dat ongeveer een 
jaar in beslag neemt. Een Kiwa-
commissie beoordeelt of alles ook 
echt in orde is, controleert papie-
ren, bekijkt de plaatselijke situatie 
en gaat in gesprek met de ver-
schillende betrokken partijen. 

Certificaat en stoeptegel
Bas Goddrie van het CCV: “Het 
blijkt opvallend schoon, heel en 
veilig in het centrum van Heesch. 
Alles op de lange lijst voor het 
keurmerk kon worden afgevinkt. 
Het Kiwa had géén opmerkin-
gen, dat is uniek. We kunnen nu 
de eerste ster uitreiken. De be-
doeling is dat alle partijen verder 
gaan, zodat we over drie jaar de 
tweede ster kunnen uitreiken.” 

Burgemeester Moorman ont-
vangt deze middag het officiële 
certificaat en Michiel Peters de 
stoeptegel met het keurmerk: 
“Die gaan we nog een mooi plek-
je geven.”

Convenant
Het convenant, ofwel de samen-
werkingsovereenkomst, wordt 
op plechtige wijze ondertekend. 
De ondertekenaars - Bas God-
drie van het CCV, wijkagent Ben 
Post namens teamchef politie 
basisteam Maasland, burgemees-
ter Moorman, accountmanager 
risicobeheer van de brandweer 
Tjerk de Laat en Michiel Peters 
als voorzitter van de commissie 
Keurmerk Veilig Ondernemen en 
bestuurslid van de ondernemers-

vereniging - zijn aanspreekbaar 
op de afspraken die daarin zijn 
vastgelegd. Zo wordt twee keer 
per jaar een ‘schouw’ gehouden: 
een rondgang door het centrum-
gebied om na te gaan waar iets 
aan gedaan moet worden.

Korte lijntjes
Ondernemersvereniging Heesch 
is initiatiefnemer voor het keur-
merk, maar alle betrokkenen zien 
het nut van het traject in. Bijvoor-
beeld wijkagent Ben Post: “Wij 
hebben ons servicebeleid voor 
ondernemers rond diefstallen 
aangepast. Het kost vaak veel tijd 
om aangifte te doen. Als onder-
nemers nu filmbeelden hebben 
en die naar ons sturen, nemen 
wij zelf snel contact met hen op. 
En de wijkagenten zitten in de 

appgroep van ondernemers, dat 
heeft enorme voordelen.” Cen-
trummanager Henk Brocx: “Ik 
ben natuurlijk een aanspreek-
punt, maar de kracht is dat je het 
samen doet. Je weet elkaar nu 
beter te vinden en de lijntjes zijn 

HEESCH - Burgemeester Moorman kreeg al veel complimentjes over het uiterlijk van het vernieuwde 
centrum, nu blijkt het ook veilig te zijn. Onlangs heeft het centrumgebied van Heesch het Keurmerk 
Veilig Ondernemen (KVO) behaald. Vorige week donderdag ondertekenden betrokken partijen het con-
venant en werd het keurmerk uitgereikt. 

De ondertekenaars  Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Marcel van der Steen
De overhandiging van een tegel met 
de eerste ster
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“We horen best wel eens van klanten die 
bij ons in de stoel liggen, dat ze bijvoor-
beeld last hebben van hun nek of schou-
ders. Hoe fijn is het dan, dat zij bij ons die 
klachten kunnen laten behandelen”, ver-
telt eigenaresse Karin Manders enthousi-
ast. “Dan is een sportmassage ideaal!”

Een sportmassage is geschikt voor meer-
dere doeleinden en is zeker niet alleen 
maar bedoeld voor mensen die klachten 
hebben gekregen naar aanleiding van een 
sport die zij beoefenen. “Een sportmas-
seur kan ook tapen en bandageren en na 
bijvoorbeeld een operatie of bij een be-
lasting bepaalde lichaamsdelen juist ont-
lasten. 

Het is fijn dat onze klanten na bijvoor-
beeld eerst een gezichts- of pedicure- 
behandeling te hebben gekregen, ook bij 
ons terecht kunnen voor een massage. 
Het is voor hen makkelijk dat zij daarvoor 
niet meer ergens anders naartoe hoeven”, 
vertelt Karin.

Astrid, ooit begonnen in de retail maar nu 
helemaal vol passie aan de slag gegaan als 
officieel gediplomeerd sportmasseur en 
schoonheidsspecialiste, voert een breed 
scala aan behandelingen uit die toepas-
baar zijn op veel uiteenlopende klachten. 
“We zijn erg blij dat zij ons team is komen 
versterken”, besluit Karin.

Deze nieuwe EHBO-vereniging 
gaat van start met het geven 
van een nieuwe cursus EHBO. 
Een ongeval kan overal voorko-
men; thuis, onderweg, op het 
werk of tijdens het sporten. Voor 
mensen die willen weten hoe ze 
in een dergelijk situatie, waarbij 
soms elke seconde telt, kunnen 
handelen, is deze cursus EHBO. 
In deze cursus leer je Eerste 
Hulp bij Ongelukken, theorie, 
reanimeren/AED en verband-
leer. De cursus wordt afgesloten 
met een examen van het Oran-
je Kruis. De cursus bestaat uit 
acht lesavonden van twee uur 
en gaat (bij voldoende deelna-
me) eind oktober van start. De 
cursusavonden staan gepland 
op woensdagavond (de eerste 
cursusavond is 30 oktober) en 
de kosten voor deze cursus zijn 
€ 175,- per persoon (inclusief 
lesboek). Na het goed afsluiten 
van deze cursus ben je in het be-
zit van een diploma Eerste Hulp. 
Als je je aan wilt melden voor de 
nieuwe cursus of als je nog vra-
gen hebt, neem dan contact op 
met Monique Vos (secretariaat) 
via 0413-294801 of 
ehbo@ehboaugustinus.nl 

EHBO-vereniging Augustinus 
wil meer aanbieden dan het pro-
gramma van een klassieke EHBO 
vereniging. Naast het geven van 
de eenheidscursus EHBO en het 
verzorgen van herhalingsles-
sen wil zij ingaan op wat speelt 
in de maatschappij. Binnenkort 
gaat daarom een reanimatie/
AED cursus van start. Bij de re-
animatie/AED cursus leer je on-
der andere beademen, reanime-
ren, bedienen van de AED en je 
leert waarom, hoe en wanneer 
te reanimeren. Zo weet je wat je 
moet doen bij een hartstilstand 
en kun je levens redden. Deze 
cursus zal twee lesavonden van 
twee uur duren en de kosten 
hiervoor zijn € 45,- per persoon 
(inclusief lesboek). De eerste 
lesavond is op donderdag 21 
november, de tweede lesavond 
op donderdag 28 november. 
Voor deze cursus hoef je geen  
EHBO-diploma te hebben, ie-
dereen kan hieraan deelnemen. 
Heb je interesse? Neem dan con-
tact op met Monique Vos. 

Verder heeft EHBO-vereniging 
Augustinus nog kinder- en baby 
EHBO en Eerste Hulp bij Wa-

terongevallen op het programma 
staan. Daarnaast geeft Augus-
tinus ook EHBO-ondersteuning 
bij evenementen. Al haar leden 
zijn gecertificeerde EHBO-ers en 
naast een geldig EHBO diploma 
zijn de meesten ook in het bezit 
van het diploma EHBDD (Eerste 
Hulp bij Drank en Drugs). Als 
je graag ondersteuning wenst 
bij een evenement of meer in-
formatie hierover wilt, kun je 
geheel vrijblijvend contact op-
nemen met Wim-Jan Traa (eve-
nementencoördinator) of Rien 
van Houtum, via 06-19674470 
of ehbo@ehboaugustinus.nl. 

EHBO-vereniging Augustinus 
is er voor de gemeenschap en 
staat graag voor jou klaar!

Heeswijk-Dinther heeft er een 
nieuwe EHBO-vereniging bij!
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Sinds de zomervakantie zijn Heeswijk-Dinther en Loosbroek een 
EHBO-vereniging rijker. Deze nieuwe vereniging heet ‘EHBO-vereniging Augustinus’ en linkt daar-
mee naar de kerkgemeenschap die tegenwoordig de naam Sint Augustinus draagt. De kerkgemeen-
schap heeft de dorpen Heeswijk, Dinther, Loosbroek en Middelrode onder haar hoede, ook deze nieuwe  
EHBO-vereniging wil zich daarmee associëren. Uiteraard zijn ook leden uit andere dorpen zoals Veghel 
en Uden welkom. 

Karin en Astrid

VORSTENBOSCH - Alpacafarm Vorsten-
bosch is een alpacaboerderij waar op dit 
moment 35 wollige alpaca’s rondlopen, 
groot en klein. Binnenkort wordt de kud-
de uitgebreid met 12 merries.

Alpacafarm Vorstenbosch is een fokkerij 
voor de verkoop van dieren en de ver-
koop en verwerking van hun bijzondere 
wol. Daarnaast is de farm ieder weekend 
geopend van 9.30 tot 17.00 uur. Ieder-
een is welkom om op een laagdrempelige 
manier kennis te komen maken met de al-
paca’s. De entree is gratis. Voor een klein 
bedrag koop je een bekertje voer, zodat je 
de dieren uit je hand kunt laten eten.

Op de farm is een horecagelegenheid, 
De Alpacabar. Daar kun je iets drinken, 
lunchen of reserveren voor een high tea. 
Voor kinderen zijn er speelvoorzieningen 
en er is ook een gave alpacaspeurtocht 
beschikbaar.

Wil je echt in contact komen met de die-
ren? Dan kun je reserveren voor een al-

pacawandeling of alpaca meet & greet. 
Meer informatie over deze activiteiten 
vind je op www.alpacavorstenbosch.nl.

Binnenkort vinden er twee grote evene-
menten plaats. Op zaterdag 12 oktober 
is er een alpacashow. Er zullen dan ruim 
80 alpaca’s gekeurd gaan worden op hun 
wol. Bezoekers zijn van harte welkom. 

Op donderdag 17 oktober is er een alpa-
ca belevingsdag, onderdeel van Oerfesti-
val de Maashorst. Met een strippenkaart 
kunnen kinderen deelnemen aan diverse 
activiteiten en leren ze de alpaca vanuit 
alle kanten kennen. Kom jij ook langs? 

Werken op Alpacafarm Vorstenbosch
Lijkt dit je een leuke werkplek? Er worden 
weekendmedewerkers gezocht voor De 
Alpacabar. Heb je interesse? 
Stuur dan een mail naar 
info@alpacafarmvorstenbosch.nl

 

Kom op bezoek bij de alpaca’s 
van Alpacafarm Vorstenbosch

Foto: Jasper de Veer

Leeghandseweg 10a, Vorstenbosch
085-200 6111
www.alpacavorstenbosch.nl

‘t Dorp 68a - 5384 MC Heesch

Ga naar            Trendzz Heesch en doe mee.

Groetjes Team Trendzz

We zitten al
weer in de herfst. 
Zo veel mooie 
nieuwe kleuren 
voor onze dames 
en heren.

Loop gezellig eens binnen. 
De ko�  e staat klaar.

Salon Intense breidt uit met 
sportmassage
Alles onder één dak bij dé schoonheidssalon van Bernheze!

NISTELRODE – Per 1 oktober heeft Salon Intense er een nieuwe discipline bij. Vanaf 
vorige week kun je namelijk ook in de mooie en stijlvolle salon in hartje Nistelrode 
terecht voor een professionele sportmassage! Astrid van der Wielen, die het team 
van Salon Intense onlangs is komen versterken, is naast professioneel schoonheids- 
specialist namelijk ook sportmasseur.

Kromstraat 3, Nistelrode
06 104 33 489
info@salonintense.nl
www.salonintense.nl

‘We zijn erg blij dat zij ons 
team is komen versterken’

www.mooibernheze.nl
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Wij feliciteren Ingrid, Michel en hun team
met de opening van de nieuwe locatie



Woensdag 9 oktober 2019 15
  

Groter worden door klein te blijven
FIETSplezier Michel van de Wetering betrekt nieuw pand

Aanbod en service
FIETSplezier Michel van de We-
tering is gespecialiseerd in alle 
mogelijke gezinsfietsen, van kin-
derfiets tot e-bike. In het nieu-
we pand worden de collecties 
uitgebreid, maar de persoonlijke 
benadering blijft. ‘Groter worden 

door klein te blijven’ slaat op de 
nieuwe zaak en op Michel en zijn 
vrouw Ingrid. Ze zorgen dat ze 
bijblijven of zelfs vooroplopen 
met hun aanbod en kennis én ze 
behandelen mensen zoals ze zelf 
behandeld willen worden. Dat 
geldt ook voor hun team. Michel: 

“Sander werkt hier negen jaar, 
Dré al bijna zes en met Wouter 
werk ik al twintig jaar samen. Ie-
dereen is op elkaar ingespeeld en 
dat merk je in de service.” 

Professionele uitstraling
Michel: “Nu ’t Dorp vernieuwd 

is, is de nieuwe locatie voor ons 
ideaal: goed zichtbaar en bereik-
baar, met parkeergelegenheid, 
een fietsenstalling en een mooi 
breed ‘boulevardachtig’ trottoir. 

We hebben flink 
verbouwd. 

Het winkel-
gedeelte 

en de 
w e r k -
plaats 
h e b -
b e n 
nu een 
apar te 

i n g a n g 
naast el-

kaar, er is 
een koffiehoek 

waar mensen com-
fortabel kunnen wachten tot hun 
fiets klaar is en ook het magazijn, 
het kantoorgedeelte en de kanti-
ne zijn ruimer. 

De uitstraling is nu professione-
ler, de service was dat al.” 

Ingrid: “Chris van den Hurk heeft 
de bouw fantastisch geleid en al 
onze wensen gerealiseerd. 
Er is veel overleg geweest met de 
VVE (Vereniging van Eigenaren) 
van De Heesche Poort.” 

Opening en actiedag
15 Oktober is de opening, met 
de hele week 10 procent korting 
op veel merken. Zaterdag 19 ok-
tober is er een speciale actiedag. 

“Samen met de buurtonderne-
mers, en met medewerking van 
het Centrummanagement, orga-
niseren we van 12.00 tot 16.00 
uur een leuke middag voor de 
jeugd, met een springkussen, een 
stormbaan en iets lekkers. 

Om 16.00 uur is er een grote 
loterij. Mensen kunnen van ons 
een fiets ter waarde van € 799,- 
winnen of een prijs die de buur-
tondernemers beschikbaar stel-
len: Slagerij Van Orsouw, Van der 
Doelen speelgoed, Zegers Optiek 
en JR Fashion. 

Om deel te nemen moeten men-
sen het lot uit deze uitgave van 
DeMooiBernhezeKrant ingevuld 

inleveren tussen 15 en 19 okto-
ber vóór 15.30 uur. 

En ze moeten aanwezig zijn tij-
dens de trekking, want winnaars 
worden mobiel gebeld en moe-
ten binnen 30 seconden bij de 
balie zijn!”

HEESCH - Michel van de Wetering begon op 14-jarige leeftijd als zaterdaghulpje bij fietsenmaker Cees 
Ruijs. Hij volgde de fietsenmakersopleiding en kwam vast in dienst. Later werkte hij bij andere fietsen-
zaken, werd vertegenwoordiger in de fietsenbranche en was filiaalleider van Fietswereld bij de Harense 
Smid. Met al deze ervaring op zak startte hij begin 2008 zijn eigen fietsenzaak in de Molenstraat, ver-
huisde daarmee in 2012 naar ’t Dorp 108 en nu naar ’t Dorp 22-D. 

Ingrid en Michel Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Marcel van der Steen

Na de opening op 15 oktober volgt een 
speciale actiedag op zaterdag 19 oktober

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

www.verhoeven-montage.nlwww.vanbakelelektro.nlwww.inbraak.nl www.gewoonangela.nl

www.christtimmerwerken.nldestelt@home.nlpascalvanuden@gmail.com www.cellubor.nl

Kerkstraat 18 - 5384 KB Heesch - destelt@home.nl
0412-454173 - 06-21896442

Wij feliciteren Ingrid, Michel en hun team
met de opening van de nieuwe locatie

We hebben flink 
verbouwd. 

Het winkel-
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w e r k -
plaats 
h e b -
b e n 
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apar te 

i n g a n g 
naast el-

kaar, er is 
een koffiehoek 

waar mensen com-
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PRAKTISCHE INFORMATIE

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

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

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

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

1 t/m 31 oktober 2019
Regentonactie

18 oktober 2019
10.00 uur
Mantelzorgwandeling + lunch
Nistelrode

T/m 27 oktober 2019
Inschrijven bouwkavel 
De Erven

Tot 30 oktober 2019
Aanmelden bladhoop 
voor ophaalronde vanaf 4 
november

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

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

AGENDA

GEMEENTEBERICHTEN

Brabant Water vervangt de wa-
terleiding tussen Heesch en Nis-
telrode. Aannemer Timmermans 
Infra voert de werkzaamheden 
uit.

Tweede fase
De werkzaamheden aan de 
tweede fase starten als de 
Graafsebaan weer open is, op 
14 oktober. Vanaf die datum 
is de Hoogstraat (kruising Nis-
telrodeseweg-Hoogstraat) drie 
dagen afgesloten en niet bereik-
baar. Het Stationsplein vanuit de 
Hoogstraat tot aan de kruising 
Hoogstraat is bereikbaar. Het 
verkeer wordt omgeleid. 
Vervolgens gaat de aannemer 
verder met de graafwerkzaam-
heden bij de bushalte en de ro-

tonde. Hierdoor zal de fi etspad 
een week afgesloten worden 
voor fi etsers. Voor hen wordt 
een omleiding gemaakt. 

Als laatste worden in de Osse-
weg de leidingen vervangen. 
Hier wordt een rijstrook afge-
sloten en het verkeer naar Oss 
wordt dan via de Graafsebaan 
omgeleid. We verwachten dat 
de werkzaamheden half decem-
ber 2019 klaar zijn.

Informatie
Informatie over de voortgang en 
planning van de werkzaamhe-
den vindt u op 
www.waterstoring.nl/
brabantwater of 
www.brabantwater.nl.

Werkzaamheden Osseweg
en Nistelrodeseweg Heesch
Brabant Water vervangt waterleiding 

Vanaf half oktober rijden we 
binnen de bebouwde kom met 
een zuigwagen rond om het 
blad op te zuigen.

We kunnen natuurlijk niet overal 
tegelijk zijn, dus we geven voor-
rang aan de straten, goten en 
voet- en fi etspaden. Later in het 
seizoen gaan we de grasvelden 
en plantsoenen vrij maken van 
blad. We nemen dan ook kleine 
bladhoopjes die op het gras of in 
de berm liggen mee.

Bladeren in de gft-container of 
naar het groendepot
Bladeren zijn natuurlijke compost 
voor uw tuin en zorgen ervoor 
dat de grond minder verdroogt. 
Ons advies is om de bladeren 
zoveel mogelijk in uw borders te 
harken. 

Wilt u toch van uw bladafval 
af, dan kunt u het gratis in de 
gft-container doen of naar een 
van de 2 groendepots brengen. 
- Firma Van Schaijk, Berghemse-

weg 13, Nistelrode
- Firma Dijkhoff, Lariestraat 25, 

Heeswijk-Dinther
Doet u gevallen bladeren in uw 
gft-container? Zorg dan dat het 
zo droog mogelijk is en stamp 
het niet te hard aan. Nat, aange-
stampt blad vormt namelijk een 
dikke massa die niet gemakkelijk 
uit de container valt. 

Zelf een bladhoop maken
Kunt u het blad niet meer in de 
groencontainer kwijt, dan kunt 
u een grotere bladhoop maken, 
die u vervolgens bij ons kunt 
aanmelden. We komen hem dan 
ophalen tijdens de eerste ophaal-
ronde na de melding (dat geldt 
ook voor het buitengebied).

Eerste ophaalronde in november
De eerstvolgende ophaalronde 
is in november. We beginnen op 
4 november en hopen dat we 
de bladhopen binnen een week 
kunnen ophalen, maar het kan 
zijn dat de ronde 2 weken duurt. 
Dat is afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen. Als u uw bladhoop 
voor 30 oktober aanmeldt, nemen 
we hem begin november mee.

U vindt een aanmeld-button op 
onze website (zoekterm: blad-
afval). Na uw aanmelding ont-
vangt u een e-mail met een be-
vestiging en een indicatie van de 
ophaaldagen. 

Gemeente ruimt bladafval op

Er is nog 1 kavel beschikbaar 
in het plan De Erven, aan het 
Van Uden-erf (parallel aan de 
Kruishoekstraat). De overige 13 
kavels in fase 1 van het project 
zijn inmiddels verkocht. 

Kavel informatie
Kavel 19K02 is geschikt voor de 
bouw van een vrijstaande wo-
ning. 
- Oppervlakte: 484 m2

- Prijs: € 152.266,40 inclusief 
BTW en exclusief kosten koper

Er zijn extra bouwregels voor 
gevelisolatie op de kavel van 
toepassing. Ook gelden er regels 
voor waterberging. 

Inschrijven
Voor deze bouwkavel kunt u zich 
inschrijven t/m 27 oktober 2019. 
Vul daarvoor het inschrijfformu-
lier in op onze website, www.
bernheze.org. Op de verkoop 
zijn de verkoopvoorwaarden 
van de gemeente en het ‘toe-
wijzingssysteem voor de uitgifte 
van bouwkavels in de gemeente 
Bernheze’ van toepassing.

Bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan is vastge-

steld als Woningbouw De Erven 
in Heesch. Hierin staat wat u 
mag bouwen. 
Meer informatie vindt u op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Loting
Als we meer inschrijvingen ont-
vangen voor deze kavel, organi-
seren we een loting op 30 okto-
ber 2019 in het gemeentehuis, 
De Misse 6 in Heesch om 18.30 
uur. U bent daarbij van harte 
welkom. 

Optie
Als u een optie wilt nemen op 
een kavel, betaalt u daarvoor 
€ 300,- tijdens het eerste ver-
koopgesprek. De optie is drie 
maanden geldig. Als u de kavel 
koopt, brengen we het bedrag 
in mindering op de koopprijs. Als 
u binnen drie maanden van de 
koop afziet, krijgt u een gedeelte 
van het bedrag terug. 
Meer informatie over de inschrij-
ving, de kavel, de bouwvoor-
schriften, de verkoopvoorwaar-
den, de optiemogelijkheden en 
het toewijzingssysteem vindt u 
op www.bernheze.org (zoek-
term: De Erven).

 Bouwkavel te koop in De Erven
Inschrijven kan t/m 27 oktober 2019

Rectificatie
Op de gemeentepagina’s van 25 september stond informatie over de 
training vertrouwenscontactpersoon sportverenigingen. 
Alle leden van een Bernhezer sportvereniging kunnen gratis zo’n trai-
ning volgen. Aanmelden kan bij Maaike Hofmeijer via 
m.hofmeijer@s-hertogenbosch.nl.

Eerstvolgende wandeling
18 oktober
Er zijn nog plaatsen vrij voor de 
eerstvolgende wandeling op 18 
oktober in Nistelrode. We star-
ten om 10.00 uur (5,6 of 6,6 
km, in overleg) voor een geva-
rieerde wandeling langs de idy-
llische visvijver achter de Nistel, 
een deel van de Bedafse Bergen, 
en de weilanden en akkers daar-
tussen. De lunch is rond 12.30 
uur (u kunt ook alleen komen 
lunchen). Aan de wandeling en 
de lunch zijn geen kosten ver-
bonden.

Aanmelden 
U kunt zich tot uiterlijk vijf dagen 
vóór de wandeling en/of lunch 
aanmelden bij Mary van der Linde 
(telefoon 06-18 04 13 46 of mail 
info@happinessinprogress.nl). 

Zet uw naam en mobiele tele-
foonnummer in de e-mail. 
Meer informatie: 
www.happinessinprogress.nl.

Meer informatie over de wande-
lingen en de mantelzorgwaarde-
ring vindt u op 
www.bernheze.org. 

Mantelzorger?
Wandel dan lekker mee!

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. De ge-
meente Bernheze nodigt u uit voor een ontspannende wandeling, 
speciaal voor mantelzorgers in onze gemeente. 

Gemeente Bernheze

De gemeente op social media
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PROCEDURES
Openingstijden zie colofon

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

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken 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 schriftelij-
ke inspraakreactie aan het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze reageren op de stukken. Neem 

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

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

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

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

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

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

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

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gra-
venhage. Het beroep heeft geen schor-
sende werking. Er zijn griffierechten 
verschuldigd.

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig 
met een ingediend bezwaar- of beroep-
schrift, de voorzieningenrechter van de 
rechtbank verzoeken om een voorlopi-
ge voorziening te treffen. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

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

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

GEMEENTEBERICHTEN

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens

Uit onderzoek is gebleken dat de 
volgende personen niet meer wo-
nen op het adres in de gemeente 
Bernheze waar zij volgens de Wet 
basisregistratie personen staan 
ingeschreven. Het onderzoek van 
de afdeling Burgerzaken leverde 
geen resultaat op. Het college 
van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Bernheze 
is van plan het bijhouden van hun 
persoonsgegevens ambtshalve 
te beëindigen. Dit kan voor hen 
grote persoonlijke en/of financië-
le gevolgen hebben. Het formele 
besluit tot uitschrijving wordt ge-
publiceerd op de gemeentepagi-
na’s in deze krant.
- Opulskis, Aivaras, 
 geboren 24-09-1988
- Schulcz, Zoltán, 
 geboren 14-03-1991
- Nowak, Krzysztof Paweł, 
 geboren 21-09-1988
- Survilas, Gvidas, 
 geboren 19-06-1990
Heeft u informatie over de ver-
blijfplaats van deze personen of 
heeft u vragen, neem dan con-
tact op met het de afdeling Bur-
gerzaken van de gemeente Bern-
heze via 0412-458888 of 
gemeente@bernheze.org. 

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
- Duurzaam Landleven Bern-

heze B.V. voor het organise-
ren van een symposium op 
25 oktober van 10.30 tot 
01.30 uur en een open dag op 
27 oktober 2019 van 10.00 
tot 18.00 uur op de locatie 
Nieuwe Steeg 2, Heeswijk- 
Dinther. De beschikkingen zijn 
verzonden op 7 oktober 2019.

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

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding 
gedaan door:
- Vakantiepark Zevenbergen 

voor het organiseren van een 
Oer-event Zevenbergen op 20 
oktober 2019 van 13.30 tot 
17.30 uur op de locatie Ver-
gaertweg 4, Heesch. De toe-
stemming is verzonden op 7 
oktober 2019.

- Vogelvereniging De Vogel-
vriend voor het organiseren 
van een vogeltentoonstelling 

op 26 oktober van 14.00 tot 
19.30 uur en 27 oktober 2019 
van 10.00 tot 15.00 uur in So-
ciaal Cultureel Willibrordcen-
trum, Hoofdstraat 78, Hees-
wijk-Dinther. De toestemming 
is verzonden op 7 oktober 
2019.

- De Nistel voor het organise-
ren van een Oerfestival op 20 
oktober 2019 van 11.00 tot 
20.00 uur bij De Nistel, Piet 
Geersdijk 2, Nistelrode. De 
toestemming is verzonden op 
7 oktober 2019.

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

Wet ruimtelijke ordening 

Kennisgeving overeenkomst 
grondexploitatie
Het college van burgemeester 
en wethouders van Bernheze 
maakt op grond van artikel 6.24 
lid 3 van de Wet ruimtelijke or-
dening bekend dat het op 2 ok-
tober 2019 een overeenkomst 
heeft gesloten waarin een on-
derdeel over grondexploitatie is 
opgenomen in het kader van de 
ontwikkeling van bestemmings-
plan ‘Klein Kantje ong. (nabij 13) 
Nistelrode’. De overeenkomst 
betreft het perceel kadastraal be-
kend gemeente Nistelrode, sec-
tie I, nummer 760 gedeeltelijk, 
plaatselijk bekend Klein Kantje 
ong. nabij 13 in Nistelrode.
Inzage: De zakelijke beschrijving 
van deze overeenkomst ligt op 
grond van artikel 6.2.12 van het 
Besluit ruimtelijke ordening 6 
weken, vanaf donderdag na de 
publicatie, op afspraak, ter inza-
ge in het gemeentehuis, De Mis-
se 6, Heesch. 

Ontwerpbestemmingsplan 
Boogstraat ong. (nabij 7) Heesch
Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening 

de ter-inzage-legging bekend 
van het ontwerpbestemmings-
plan ‘Boogstraat ong. (nabij 7) 
in Heesch’, te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
IDN-code NL.IMRO.1721.BP-
BoogstraatNabij7-ow01).
Inhoud: Het bestemmingsplan 
maakt het mogelijk dat het wei-
land gebruikt kan worden voor 
het bouwen van één woning.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing

Ontwerpbestemmingsplan
Snelfietsroute Nistelrode
Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening 
de ter-inzage-legging bekend 
van het ontwerpbestemmings-
plan ‘Snelfietsroute Nistelrode’, 
te raadplegen op www.ruimte-
lijkeplannen.nl met IDN-code 
NL.IMRO.1721.BPBPSNELFIETS-
ROUTE-OW01).
Inhoud: Tussen Oss en Veghel 
wordt een snelfietsroute (F50) 
aangelegd. Voor het traject van 
Nistelrode naar Uden is bij de 
rotonde Noorderbaan/Weijen in 
Nistelrode voor de verkeersveilig-
heid van de fietsers een ongelijk-
vloerse oversteek in de vorm van 
een fietstunnel nodig. De tunnel 
is niet geheel gesitueerd binnen 
de bestemming ‘Verkeer’ van 
het vigerende bestemmingsplan, 
maar binnen de bestemming 
‘Groen’. Dit wordt nu aangepast.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Nistelrode
- Boekweitstraat 33
 Verbouw woning

 Datum ontvangst: 30-09-2019
- Raadhuisplein 7
 Uitbreiden eetcafe
 Datum ontvangst: 30-09-2019
Heesch
- Plan de Erven kavel 22K02
 Oprichten bungalow
 Datum ontvangst: 01-10-2019
- Nistelrodeseweg 53
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening tbv stallen 
materieel in schuur

 Datum ontvangst: 02-10-2019
- Bosschebaan 27
 Milieuneutraal veranderen en 

realisatie wintergarten
 Datum ontvangst: 03-10-2019
Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Eikenhoek 7
 Aanleg aanbouw 2 verdiepin-

gen: begane grond en 1ste 
verdieping

 Verzenddatum: 30-09-2019
- Heilige Stokstraat 2
 Oprichten 2 appartementen in 

bestaand gebouw en handelen 
in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

 Verzenddatum: 30-09-2019
- Teerlingstraat 2
 Vergroten woonhuis
 Verzenddatum: 30-09-2019
Nistelrode
- Lindestraat 5
 Plaatsen 3 kozijnen in voorge-

vel
 Verzenddatum: 30-09-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

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

Inwoners van Bernheze kunnen zich voor een wooncheck aanmel-
den bij de door ANBO gecertificeerde woonconsultent Henk Ver-
schuur, 0412-852290 of henvers@gmail.com. Voor ANBO-leden is 
de wooncheck gratis. Anderen betalen een onkostenvergoeding.

Wat kan ik doen tegen 
zogeheten babbeltrucs?
BERNHEZE - Het aantal woningovervallen waarbij vooral senio-
ren het slachtoffer zijn, is in de afgelopen periode gestegen. Vaak 
gaat aan dergelijke overvallen een zogeheten babbeltruc vooraf. 
Met verschillende smoezen worden ouderen verleid om hun deur 
open te doen.

Ouderenbond ANBO voert samen met de politie een landelijke 
campagne vanuit het project ‘Senioren & Veiligheid’. Vanuit deze 
campagne met de naam ‘Laat niemand binnen wat ze ook verzin-
nen’ zijn de volgende praktische tips opgesteld: 
- Kijk voor je opendoet eerst wie heeft aangebeld. En open de 

centrale voordeur bij woongebouwen alleen voor je eigen be-
zoek.

- Zorg dat je de voordeur op een kier kunt zetten, bijvoorbeeld 
met deurketting of kierstandhouder.

- Babbeltrucs en overvallen vinden niet alleen ‘s avonds maar ook 
overdag plaats.

- Laat nooit onbekenden jouw huis binnen, hoe betrouwbaar of 
onschuldig ze ook ogen.

- Wil je iets pakken, bijvoorbeeld je telefoon of je geld? Laat 
mensen dan buiten wachten en doe de deur dicht. Neem nooit 
je portemonnee meer naar de voordeur.

- Komen onbekenden met de vraag of ze een alarmnummer mo-
gen bellen? Laat ze niet binnen! Bel zelf 112.

- Laat vreemden geen gebruik maken van je toilet, verwijs naar 
een openbaar toilet.

- Loop nooit met iemand mee naar buiten, dieven komen vaak 
met z’n tweeën.

- Doe je achterdeur op slot als je alleen thuis bent. Soms komt 
iemand via de achterdeur je huis binnen, terwijl jij aan de voor-
deur staat te praten.

- Geef nooit je pinpas en/of pincode af en bewaar deze apart. En 
betaal geen portokosten voor pakjes die jij niet besteld hebt. 

Meer tips en preventiefilmpjes, ook over veiligheid online en veilig 
pinnen, lees je op www.anbo.nl en ook in de folder van de Politie. 

2020
Wat gaat Bernheze doen in 
2020? Allereerst de OZB zeer be-
perkt verhogen. Met 1,4 %, om 
de gestegen kosten voor lonen 
en materiaal op te vangen. On-
der 10 jaar SP-deelname in het 
college heeft Bernheze namelijk 
een mooie reserve opgebouwd 
van 19 miljoen euro. Samen met 
u gaat de SP kijken hoe die re-

serve (deels) benut kan worden. 
Wat de SP betreft: ten goede la-
ten komen aan de inwoners. De 
SP heeft zeker de zwakkeren in 
de samenleving voor ogen. Wat 
kan Bernheze voor hen doen? 
Mensen die het met weinig geld 
moeten doen, verdienen iets ex-
tra’s. Zeker na al het zuur dat ze 
uit Den Haag krijgen via het ka-
binet Rutte-3. Als investering in 

de kernen noemt de SP graag de 
investering van ruim 5,8 miljoen 
euro in de Traverse van Hees-
wijk-Dinther. 

In 2007 pakte de SP dit probleem 
al op met een huis-aan-huis en-
quête. Vanaf die tijd heeft de SP 
zich onvermoeibaar ingezet voor 
dit resultaat. Geen praatjes, maar 
daden dus. 

Begroting 2020 Bernheze is top!

Voor 2020 komt de begroting eraan. De tiende begroting onder een gemeen-
tebestuur met de SP erbij. En, hoe ziet het eruit? In één woord: Prima! De 
schulden zijn laag, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Bernhe-
ze blijft investeren in de kernen en de OZB stijgt zeer beperkt, 1,4%. Kortom, 
prima financieel beleid onder een bestuur met de SP erbij. Goed om steeds 
naar de feiten te kijken en niet naar populaire praatjes te luisteren. De SP is 
er voor de mensen. En de SP houdt woord. 

Cor van Erp, SP Bernheze

Hoe voel jij je in de Maashorst?
NISTELRODE - De Maashorst. 
Ons mooie natuurgebied waarin 
we zo graag wandelen, fietsen, 
sporten of gewoon lekker zitten 
om te genieten van de prachtige 
natuur. 

Van de stilte, de hei, de venne-
tjes, de kleurschakeringen in de 
verschillende seizoenen. Diezelf-
de Maashorst is volop in bewe-
ging. Zo zijn er de wisenten, de 
taurossen en de exmoorpony’s 
en werden de begrazingsgebie-
den voor deze grote grazers flink 
uitgebreid. En omdat er zoveel 
ontwikkelingen gaande zijn, vin-
den wij het belangrijk om eens 

onafhankelijk te onderzoeken 
hoe de eigen inwoners van de 
omringende gemeenten zich 
voelen in de Maashorst. Hoe 
voelt dat voor jou? 
Kom je graag in het gebied? Vind 
je dat er mooie ontwikkelingen 
gaande zijn? Doe mee met het 
onderzoek van de Dorpsraad 
Nistelrode en laat ons weten hoe 
jij de Maashorst ervaart.
Meedoen is simpel! Ga naar 
www.dorpsraadnistelrode.nl en 
beantwoord drie eenvoudige 
vragen: 
1. Kom je graag in natuurgebied 

De Maashorst? Ja/nee 
 Indien ja: wat trekt je vooral 

aan in het gebied? 
   Indien nee: waarom kom je er 

liever niet?
2. Zijn er ontwikkelingen die je 

graag anders zou zien? 
3. Wat zijn jouw ervaringen in 

het gebied? 

Alvast bedankt voor je mede-
werking! Wil je liever per mail 
reageren? Dit kan via 
dorpsraadnistelrode@gmail.com.

Vrijheid van (regionale) pers
Als ik de berichten over pers-
vrijheid volg, dan blijkt dat deze 
in meerdere landen onder druk 
komt te staan. Niet alleen in de 
landen waar je dat wellicht van 
verwacht, maar ook in landen in 
Europa of de Verenigde staten. 
Dat baart me zorgen.

Bij een belangrijk thema als vrij-
heid van meningsuiting hoort 
toegang tot informatie. Niet al-
leen tot informatie waar je het 
bij voorbaat mee eens bent; 
we kunnen juist zoveel moge-
lijk informatie uit verschillende 
hoeken goed gebruiken om ons 
een eigen mening te vormen. In 
Nederland wordt de persvrijheid 
bewaakt.

Dit is ook regionaal en lokaal het 
geval. Deze week praten we in 
de commissie maatschappelijke 
zaken over Dtv. Omdat we het 
heel belangrijk vinden dat inwo-
ners kunnen meepraten en mee-

denken over belangrijke onder-
werpen in Bernheze maakt D66 
Bernheze zich sterk voor het blij-
ven bestaan van deze lokale om-
roep. Vinden we dat het stimule-
ringsfonds voor de journalistiek 
geld moet blijven vrijmaken voor 
een Brabantse onderzoeksre-
dactie. Zijn we blij met de ver-
slaggevers die (kritisch) schrijven 

over de commissie- en raads-
vergaderingen en uiteraard met 
DeMooiBernhezeKrant, waarin u 
iedere week kunt lezen wat er in 
de gemeente speelt. 

Annemieke Boellaard, 
fractievoorzitter D66 Bernheze
Voor meer informatie: 
www.d66bernheze.nlOpslagruimte voor bedrijven en zzp’ers

Te huur

Nieuw te realiseren
in Nistelrode
Beschikbaar vanaf eind 2019.
50m2 - 100m2 - 150m2

170m2  - 255m2

Meer informatie: 06-46111667
www.opslagunit.eu 
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INFORMATIE VOOR DE KERNEN

Column Laaggeletterdheid
Kijkje achter de schermen
Laten we deze keer eens een kijkje nemen hoe het op zo’n 
cursusavond of -ochtend gaat. De lessen worden gegeven door 
een lerares met medewerking van twee vrijwilligers. Dat is fijn, 
want daardoor kunnen ze de taken verdelen. De mensen die aan 
deze cursus deelnemen hebben verschillende niveau’s. Ook is dit 
goed voor mensen die specifiek iets willen leren voor bijvoorbeeld 
een betere baan of promotie in hun huidige baan. Door de taken te 
verdelen kan iedereen de hulp krijgen die hij of zij graag wil.

Zelf zit ik bij de maandagochtendgroep. Als ambassadeur van 
laaggeletterdheid is het goed om op de hoogte te blijven. Ook is
het goed voor mij als ik wil blijven schrijven en bezig wil blijven 
met taal.

Het is maandag. Rustig wandel ik naar de bibliotheek. De cursus 
begint om 9.15 uur. We komen allemaal wat vroeger, even wat 
bijkletsen. De meesten zijn er al, er wordt flink gepraat en het is al 
snel een gezellige boel. 

Dan is de tijd aangebroken om met de lessen te beginnen. De 
lerares verdeelt de taken met de vrijwilligers. Iedereen gaat bij 
zijn eigen groepje zitten. De les kan van start gaan. Het is rustig 
in het lokaal, iedereen is druk bezig om te leren wat hij of zij graag 
wil. Om 10.15 uur even pauze met een lekker kopje thee of koffie. 
Ondertussen weer even wat bijpraten. Daarna weer door tot 12.00 
uur. Het was weer een leerzame ochtend, fijn om naartoe te gaan.

Dit was een kort berichtje hoe 
het zo’n beetje gaat op de 
cursus, ‘Leren! Gewoon doen! 
Je krijgt daar de kans om te 
leren wat voor jou het beste is. 
Zo kun je verder met jouw leven. 

Loop er niet langer mee rond 
maar ga ervoor. 
Kijk op www.ons-welzijn.nl.

Groet, Annie Jacobs

#TROTS OP

Ook in Bernheze hebben we een 
actieve agrarische gemeenschap. 
Ook zij waren in Den Haag om 
een gezamenlijk geluid te laten 
horen.

We hebben het in Bernheze vaak 
over participatie. Gelukkig gaan 
we hier liever met mensen in 
gesprek in plaats van het over 
mensen te hebben. De tafel van 
Bernheze is daar een mooi voor-
beeld van. We merken ook dat 
onze raads- en commissieleden 
goed bereikbaar zijn, dat komt 
in veel commissies en raadsver-
gaderingen naar voren. Het is 
in onze ogen een belangrijk on-
derdeel van je rol als volksver-
tegenwoordiger. Kom je gelijk 
tot een lastig punt. In het leven 

moet je keuzes maken, ook in je 
rol als raadslid. En het komt bijna 
nooit voor dat iedereen het eens 
is. Dan is het van belang om te 
komen tot een maximaal gedra-
gen besluit. Één ding staat dan 
voorop: Het is belangrijk om in 
gesprek te blijven. Alleen lijk je 

misschien sneller te gaan, maar 
samen kom je altijd verder.

We moeten samen maken dat 
we #TROTSOPBERNHEZE kun-
nen zijn. 

Vorige week stond Nederland stil door het protest van onze agrarische ondernemers. Op veel snelwe-
gen zorgden zij voor een lagere maximale snelheid. Wat wij opvallend vonden is de waardering voor de 
actie van heel veel andere Nederlanders. Ondanks de haastige cultuur van alledag liet men het gewoon 
gebeuren, zonder veel gemopper.

Erwin van Kessel, raadslid CDA Bernheze

CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

De verantwoordelijk wethouder 
geeft aan dat er te veel “grote” 
woningen gebouwd worden en 
dat er geen vraag is naar dit soort 
woningen buiten onze dorps-
kernen. Maar het betreft hier 
woningen die door particulieren 
worden ontwikkeld. Wanneer in-
woners hier geld en tijd in willen 
steken, dan is hier toch ook vraag 
naar? Ook wij zijn overigens van 
mening dat niet het hele buiten-
gebied volgebouwd moet wor-
den. 

Regelmatig worden er plannen 
ingediend, die door de commissie 
en raad beoordeeld moeten wor-
den. Wij vragen ons af wat het 
beleid nu is. Meermaals hebben 
wij de wethouder in de commis-
sie Ruimtelijke Zaken gevraagd 
om beleid vast te stellen aan-
gaande deze ‘ruimte voor ruimte’ 
woningen. De wethouder ver-
wijst naar een collegebesluit van 
6 augustus, maar beleid hebben 
wij nog niet kunnen ontdekken. 
De VVD-Bernheze vraagt zich 

dan ook af of er op dit moment 
niet sprake is van pure willekeur. 

Ons standpunt is: Stel beleid 
en regels vast die voor iedereen 
gelijk en duidelijk zijn. Inwoners 
weten dan waar ze aan toe zijn 
en we voorkomen vervelende si-
tuaties met inwoners die verge-
vorderde plannen en gemaakte 
kosten in rook op zien gaan. 

Vragen, opmerkingen of tips? 
info@vvdbernheze.nl 

Beleid voor ruimte

De laatste weken lezen wij dat diverse bouwprojecten in het buitengebied 
zijn stilgelegd of aangepast door de gemeente. Bij het ene project mogen nog 
wél drie woningen in het buitengebied gerealiseerd worden, bij het andere 
project nog slechts één. Sommige van deze bouwplannen zijn in een verge-
vorderd stadium van ontwikkeling. 

Alexander Bongers, burgerlid commissie Ruimtelijke Zaken, VVD-Bernheze

Dat is een immense puzzel die 
gelegd moet gaan worden door 
de raad. De komende maanden 
wordt pas bepaald hoe het in-
dustrieterrein er echt uit komt te 
zien en waarvoor wel, en waar-
voor geen plaats is op het ter-
rein. Windmolens, grote logistie-
ke centra, zonnepanelen, zware 
categorie bedrijven: er is al volop 
over gesproken, maar wat er echt 
gaat komen zal pas na discussies 
in de gemeenteraad blijken. 

Er zijn nog heel veel vragen over 
het terrein. Het is belangrijk dat 
er een antwoord komt op al deze 

vragen voordat we het bedrijven-
terrein verder uitwerken. Want 
hoe zit het nu met de belofte dat 
er veel goede banen voor onze 
regio bij zouden komen op dit 
terrein, hoe duurzaam wordt dit 
terrein nu echt als we bedrijven 
op dat gebied niet al te veel kun-
nen en mogen verplichten en hoe 
zorgen we voor zo min mogelijk 
overlast voor onze inwoners? 
De komende maanden gaan we 
daar hopelijk achter komen, zo-
dat er aan het eind van dit jaar 
een goed besluit genomen wordt 
in het belang van onze gemeente 
en haar inwoners.

Een nieuw
bedrijventerrein

Het onderwerp is al weken niet meer uit het 
nieuws weg te denken. Toch gaan de plan-
nen voor bedrijventerrein Heesch-West de 
komende maanden pas echt gestalte krij-
gen. De inwoners hebben via de officiële 
procedures bekend kunnen maken wat zij 
van de plannen vinden. Nu is het aan de 
gemeenteraad om te bepalen wat zij be-
langrijk vindt voor dit grootschalige bedrij-
venterrein aan de rand van onze dorpen. 

Jesse Jansen, gemeenteraadslid Progressief 
Bernheze 

Verschillende niveau’s en ook goed voor 
mensen die specifi ek iets willen leren

Wel wordt een onderscheid ge-
maakt in de totale duur van het 
verblijf in een gastland, waarbij 
vier maanden een ‘short stay’ 
wordt genoemd. Bij ‘mid stay’ is 
er sprake van een langere periode, 
maar er vindt wel een terugkeer 
plaats naar eigen land. De laatste 
groep ‘long stay’ wil zich graag 
definitief vestigen in Nederland.

Meer dan 400.000 Europeanen 
werken voor Nederlandse bedrij-
ven en komen vooral uit Mid-
den- en Oost Europa. Zij werken 

voornamelijk in sectoren waar-
voor weinig of geen Nederlandse 
arbeidskrachten zijn te vinden en 
verdringen dus geen Nederlan-
ders op de huidige arbeidsmarkt.

In de huidige economische om-
standigheid en krapte op de ar-
beidsmarkt, dragen deze migran-
ten hun steentje zeker bij aan het 
nationaal inkomen. Hierdoor vin-
den wij de groente en fruit in de 
supermarkt en kunnen we online 
pakketjes bestellen die de vol-
gende dag worden bezorgd. Ook 

groeit hun aandeel in de bouw-
sector, die gelukkig weer op volle 
kracht woningen mag bouwen.

Ook in onze provincie zijn er ruim 
100.000 migranten aan het werk 
en lopen we tegen huisvesting-
problematiek aan. 
De gemeente zal in de komende 
tijd haar beleid verder aanpas-
sen om voldoende huisvesting 
te creëren, die veilig en humaan 
is en aansluit op de behoefte en 
verblijfsduur van deze arbeidsmi-
granten.

De Arbeidsmigrant

Een arbeidsmigrant is iemand die tijdelijk naar een ander land komt om daar 
arbeid te verrichten. De beweegredenen zijn vrijwel altijd economisch. Er is 
te weinig werk in het thuisland en een tekort aan arbeiders in het gastland.

Sander Schaareman namens Lokaal

Erwin: ‘Het is belangrijk om in gesprek te blijven’
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Tekst?

BOSVERHALEN Zie oplossing pagina 36

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

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

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

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP

PRINTPAPIER

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

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

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.

KANTOORRUIMTE
BIJ PAKHUYS 35
Afmeting 8.78 x 4.67 meter. 
41m2. Informatie: Antonet van 
Gerwen: 06-21666128.
De Morgenstond 35
Heeswijk-Dinther.
www.pakhuys35.nl.

KANTOOR/PRAKTIJK-
RUIMTE
52 m2 verdeeld in twee ruimtes 
Tramstraat 13 Nistelrode. 
Info 06-19732270.

APPARTEMENT NISTELRODE
Tramstraat 21, tweede etage
1 slaapkamer, per 1 december. 
Kale huur € 650,- per maand.
istehuur@gmail.com

AANGEBODEN

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

PEDICURE 
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. 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. 
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma. 

DIVERSE SOORTEN 
HAARD- EN KACHELHOUT
Thuisbezorgen mogelijk.
Haardhouthandel en 
Bomenrooibedrijf Doedee.
073-5032789/073-5034492.

GEVRAAGD

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

HEB JIJ NOG JEU DE 
BOULES BALLEN LIGGEN 
DIE NIET GEBRUIKT 
WORDEN?

Heb je er één, twee of vier, 
we komen ze graag ophalen. 
Laat het ons weten via: 
strandjeudeboulestoernooi@
gmail.com

SCHOLIEREN
VANAF 14 JAAR
om op zaterdagochtenden 
in onze champignonkwekerij in 
Vorstenbosch te komen werken.
Contact opnemen: met 
Jasper Kanters, 06-23683645.

Heeft er iemand OUDE 
MEUBELS of SPULLEN VAN 
VROEGER voor het inrichten 
van een huiskamer voor mensen 
van de dagbesteding 
bij Heelwijk Heesch. 
Heb je iets, dan mag je contact 
opnemen met Nienke Voets 
0412-465500.

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.

SCHOONMAAKSTER
1 x per week. 
Uren in overleg. Nistelrode. 
John van de Boogaart. 
Graag appen naar: 06-12998386.

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

wie
is deze Bernhezenaar?

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

OOGcontact

Oplossing
vorige week:

Marjon van den 
Akker uit Heesch

Winnaar:
Annegien van 

Moorsel
kan de staatsloten 

ophalen bij Kantoor-
boekhandel CeelenSoorten Soep

Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

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

BAMISOEP BIETENSOEP BOUILLON
BURGERSOEP CZERNINA LINZENSOEP
MOSTERDSOEP PREISOEP THENTHUK
WORTELSOEP

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zoek: BAMISOEP, BIETENSOEP, BOUILLON, BURGERSOEP, CZERNINA, 
LINZENSOEP, MOSTERDSOEP, PREISOEP, THENTHUK, WORTELSOEP

WOORDZOEKER: 

Stuur de oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding 

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Nu ook pasfoto’s

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

Sint Servatiusstraat 52a - Heeswijk-Dinther - 0413 293 851 - www.paperpoint-online.nl
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Night of the Music: door de ogen van onze solisten

Alle dames stonden al eens op 
het podium bij eerdere edities 
van ‘The Night’, maar voor Marit, 
backing vocal bij de vorige editie, 
is het de eerste keer vooraan in 
de spotlights. De zangeressen 
zijn eensgestemd over het en-
thousiasme van het publiek. Mie-
ke: ”Soms vind ik het jammer om 

alleen met oortjes in te zingen, 
want ik wil graag de sfeer vanuit 
de zaal meekrijgen. Dan haal ik 
gewoon één oortje uit mijn oor.”

MEEDOEN AAN ZO’N GROTE 
PRODUCTIE: DAT IS GAAF
Kyra, Marga, Marit en Mieke be-
vestigen dat ze graag meedoen 

aan ‘The Night’. Marit: “Het is 
een hele gave productie. Het pu-
bliek in de zaal heeft zo’n goede 
sfeer. Het enthousiasme, dat is 
geweldig.” En dirigent Jos daagt 
de solisten uit. In het repertoire 
zitten nummers die de solisten 
makkelijk liggen (en dus ook 
makkelijk kunnen zingen), maar 

er zijn ook enkele nummers waar 
ze echt hard voor moeten wer-
ken. Mieke: ”We houden alle-
maal van een uitdaging.”

NA HET INSTUDEREN THUIS VALT 
ALLES OP ZIJN PLEK TIJDENS DE 
GEZAMENLIJKE REPETITIES
Het instuderen gaat voor ieder-
een anders. Kyra vertelt lachend: 
“Soms zit ik op de fiets met mijn 
oortjes in en dan zing ik per on-
geluk mee.” Maar duidelijk is 
dat de solisten, net als de andere 
muzikanten, het oefenen van de 
muziek vooral thuis doen. Bij de 
gezamenlijke repetities valt alles 

dan op zijn plek. Marga: “Ik vind 
het heel fijn om de stukken met 
het fanfareorkest te zingen, dan 
krijg je echt een goed beeld van 
wat het wordt en hoe het moet 
gaan klinken.”

THE NIGHT OF THE MUSIC: DAT 
IS GENIETEN, VOOR IEDEREEN
Op de vraag hoe je het evene-
ment zou omschrijven voor lezers 
die ‘The Night’ nog nooit be-
zochten antwoordt Marga: “Het 
is echt een heel toegankelijk con-
cert voor iedereen. Zelfs voor wie 
niet per se van muziek houdt is 
het een gave show.”

NISTELRODE - Nog een paar dagen tot de negende editie van ‘The Night of the Music Nistelrode’! Hoe 
beleven onze solisten de voorbereidingen? We nodigden Marga van de Broek, Kyra Haerkens, Mieke 
van der Pol en Marit van den Ouweland uit voor een gezellig gesprek en vroegen hen alles wat we 
wilden weten. 

Wees er snel bij! Er zijn nog enkele kaartjes voor de show 
op vrijdag 18 oktober: www.fanfarenistelrode.nl/night.

V.l.n.r.: Mieke, Marit, Kyra en Marga

HoofdsponsorsEventsponsors

Liederen-
tafel 
HEESCH - Elke derde woens-
dag van de maand is het 
avondvullend liedjes mee-
zingen en/of een dansje wa-
gen op live muziek. Op 16 
oktober vanaf 20.00 is in de 
Missezaal van CC De Pas de 
tweede bijeenkomst van dit 
nieuwe seizoen van de Liede-
rentafel. Muziek verbroederd 
en zorgt voor verbondenheid. 

Tijdens de maandelijkse bij-
eenkomsten, waarbij ieder-
een weer van harte welkom 
is, worden liedjes gespeeld 
die uitnodigen om mee te 
zingen en/of een dansje te 
wagen. De teksten zijn terug 
te vinden in de uitgereikte 
map en worden gezongen 
en gespeeld door het live or-
kest. De muziekavond start 
om 20.00 uur en eindigt om 
23.00 uur. De avonden wor-
den doorgaans goed bezocht 
en het is er gezellig druk. Ze-
ker nu de avonden weer lan-
ger worden vormen ze een 
mooie gelegenheid om er een 
keertje uit te gaan en lekker 
te ontspannen. 
Om geen avond te hoeven 
missen hoef je alleen maar te 
onthouden: de derde woens-
dag van de maand, 20.00 
uur, Liederentafel in CC De 
Pas. Entree bedraagt € 2,-.

“We vieren met dit concert 75 
jaar vrijheid hier in Nederland. In 
die 75 jaar is het op lang niet alle 
plekken in de wereld vrede ge-
weest. Die situaties, conflicten, 
oorlogen komen voorbij in muzi-
kale momenten. Denk aan ‘Miss 
Saigon’, ‘Russians’, ‘Welterusten 
meneer de president’ en ‘Over 
de Muur’. Natuurlijk zal het pu-
bliek kunnen gaan luisteren naar 
‘Soldaat van Oranje’ en ook het 
aangrijpende ‘Schindlers List’ 
komt voorbij.”

Het orkest is in het voorjaar be-
gonnen met de voorbereidingen 
voor dit concert op een toch wel 

unieke locatie, de kerk van Hees-
wijk. Samen met een combo en 
een viertal vocalisten is er door 
de fanfare intensief gerepeteerd 
om van dit evenement een suc-
ces te maken.
Het zullen twee fantastische 
avonden worden, op 25 en 26 
oktober, waarbij het publiek kan 
genieten van prachtige muziek, 
maar ook van unieke beelden 
en licht, waarbij de kerk door 
middel van speciale projectie op 
een unieke manier gebruikt gaat 
worden om beelden en licht op 
te projecteren. De aanvang is om 
20.30 uur. Er zijn nog kaarten 
maar... ben er snel bij!

The Proms of Liberty

HEESWIJK-DINTHER - “Een prachtige mix van indrukwekkende 
soundtracks gecombineerd met mooie liedjes, soms klein en sfeer-
vol, andere keren groots en meeslepend. Dat is het muzikale recept 
van The Proms of Liberty”, zegt Hans Thijssen, sinds juni 2015 diri-
gent van de Koninklijke Fanfare St. Willibrord.

TICKETS VERKRIJGBAAR
in het café of via

www.tunneke-heesch.nl
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De titel is belangrijk voor of 
je een artikel gaat lezen. De 
meeste mensen kijken naar 
het plaatje, dan bekijken ze 
de titel. Is hun interesse ge-
wekt? Dan gaan ze het artikel 
scannen op subkopjes. Voor-
aanstaande marketingspecia-
listen zeggen dat 80 procent 
van de bezoekers de titel van 
een artikel leest en maar 20 
procent leest helemaal door 
tot het einde van het artikel. 
Ik hoop dat jij bij deze 20 pro-
cent hoort.

Zoekresultaat Google
Daarnaast, als mensen in 
Google zoeken zien ze als eer-
ste resultaat de titel. Er zijn 
dus verschillende zaken waar 
je aan kunt denken bij het 
bedenken van de titel. Zorg 
er bijvoorbeeld voor dat deze 

uniek is, de zoekterm aan het 
begin van de zin staat, het iets 
vertelt over de inhoud van de 
pagina of het bericht en de 
juiste triggers bevat.
Je kunt inspelen op emoties, 
door bijvoorbeeld humor, 
angst of ongeloof te gebrui-
ken. Gebruik cijfers en data in 
je titel; studies hebben aan-
getoond dat titels die cijfers 
bevatten voor 73 procent meer 
interactie zorgen.

Waarom dit lezen?
Mensen stellen zich meestal 
de vraag: Waarom zou ik dit 
lezen? Probeer met de titel 
dus antwoord te geven op 
deze vraag door bijvoorbeeld 
de volgende woorden te ge-

bruiken: tips, lessen, manier, 
ideeën, feiten, geheimen, 
et cetera. Als je het artikel dan 
ook nog de juiste lengte toe-
bedeelt, kan de lezer er niet 
meer onderuit. Dan is er voor 
Wordpress websites een plug-
in: de Seo-plugin Yoast, die de 
lengte van je paginatitel, en 
andere zaken die ertoe doen, 
aangeeft. 

Scanbare antwoorden
Aartjan van Erkel schrijft er-
over in zijn boek ‘Verleiden op 
internet’. Zorg dat je teksten 
op internet of in je nieuws-
brief scanbaar zijn. En hoe 
weet je nou of je het goed 
doet? Knijp je ogen een beetje 
dicht en kijk door je oogharen 
naar je tekst. Welke woorden 
vallen op? 
Ben jij een onderzoekende 

ondernemer en wil je meer 
weten over teksten en hoe 
voorspelbaar de bezoeker van 
je website is? Lees dan eens 
het boek ‘Verleiden op inter-
net’. Uiteindelijk is de titel na-
tuurlijk belangrijk, maar nog 
veel belangrijker is dat je je 
blog ook echt gaat schrijven 
én publiceert. Want als er iets 
is dat zorgt voor een betere 
vindbaarheid dan zijn het wel 
actuele blogs. Meer daarover 
een andere keer!

www.bernhezemedia.nl

Column Ondernemend Bernheze
Rian van Schijndel

‘Kijk door je oogharen’-scan
BERNHEZE - Vorige keer hadden we het over nieuwsbrieven 
en wat daarin zoal belangrijk is. Daarin gaf ik aan dat pak-
kende titels essentieel zijn om aandacht te trekken van de 
lezer. Dit geldt ook voor de berichten en pagina’s op je web-
site. Wij, bij Bernheze Media, zijn dagelijks met teksten be-
zig, maar uniek zijn blijft een uitdaging. Soms kunnen wij ook 
gewoon niets anders verzinnen dan ‘actie’ of ‘update’, soms 
heeft dat een functie, meestal is het gewoon een slechte dag! 
Heb jij eens gebrek aan inspiratie? Dan zijn er nog genoeg 
andere onderdelen waar je aan kunt werken: de scanbaarheid 
van je bericht bijvoorbeeld.

Cursus Sterrenkunde
voor iedereen

De cursus wordt verzorgd door 
Niels Nelson en enkele andere 
Halleyleden. Belangstelling voor 
sterrenkunde is voldoende om 
aan deze cursus mee te doen; 
speciale kennis is niet vereist. In 
deze cursus wordt onder andere 
aandacht besteed aan het waar-
nemen van de sterrenhemel, de 
planeten, de maan, meteoren, 
meteorieten, planetoïden en 
kometen, de zon en de sterren, 

melkwegen en het heelal. Voorts 
komt de geschiedenis van de 
sterrenkunde aan de orde. Ook 
de verschillende telescopen van 
de sterrenwacht passeren de re-
vue. Als het een avond niet be-
wolkt is, worden de kijkers op 
de sterrenhemel gericht. En er 
wordt gebruikgemaakt van het 
digitale planetarium. 

Het cursusgeld bedraagt € 60,- 

(voor Halleyleden € 55,-). Bij de 
prijs is een mooi beginnersboek, 
over het waarnemen van de 
sterrenhemel, geschreven door 
onder meer de bekende Belgi-
sche weerman Frank Deboosere, 
inbegrepen.

Voor meer informatie en aan-
melden neem je contact op met 
Werner Neelen,
info@sterrenwachthalley.nl.

HEESCH - Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel wordt dit najaar de cursus ‘Sterrenkunde voor iedereen’ 
gegeven. Die bestaat uit zes lessen die plaatsvinden op de dinsdagen 5, 12, 19 en 26 november en 3 en 
10 december, telkens van 20.00 tot 22.30 uur.

Expositie in Cunera/De Bongerd
van kunstenaars uit Heeswijk-Dinther
HEESWIJK-DINTHER - Twaalf 
Heeswijk-Dintherse kunste-
naars exposeren tot 2 december 
hun prachtige werk bij Cunera/
De Bongerd. Alle kunstenaars 
zijn cursist van Leonie Dekker. 

Schilderijen in groot en klein 
formaat, met prachtige war-
me kleuren en in verschillende 
technieken uitgevoerd. Dikke 

pasteuze lagen met paletmes 
opgezet of juist fijntjes met een 
penseel en zelfs het pointillis-
me (stippen) is gebruikt om de 
compositie zo mooi mogelijk 
neer te zetten. Daaraan is te zien 
dat iedere kunstenaar zijn eigen 
‘handschrift’ heeft ontwikkeld. 
De expositie is zeker het bekijken 
waard. Loop gezellig even bin-
nen. Je bent van harte welkom!

Brandschilderen van glas
bij De Eijnderic

Modern jasje
Om de vaardigheid in de vin-
gers te krijgen, maak je als cur-
sist eerst enkele proefstukken. 
De schilderingen zijn gebaseerd 
op afbeeldingen van de tegen-
woordige tijd. Huub van Cruch-
ten, docent brandschilderen op 
glas, vertelt: “Met moderne te-
keningen krijgt brandschilderen 
een nieuwe dimensie. Als cursist 
kun je natuurlijk ook een eigen 
geliefde tekening gebruiken 
voor de oefenwerkstukken. Dat 
maakt het helemaal speciaal!” 

Contour en Grisaille tekeningen
Daarnaast wordt tijdens de cursus 
geoefend met het aanbrengen 
van contourverf. Ook de tech-
niek van de grisaille tekeningen 
wordt geleerd. Huub: “Na een 
paar weken brengen we kleuren 
aan op het glas. Het is bijna on-

voorstelbaar wat met deze tech-
nieken gemaakt kan worden, wat 
hiermee mogelijk is en welk resul-
taat je kunt bereiken.”

Zilvergeel
“En als je deze technieken hebt 
geoefend, gaan we verder met 
het aanbrengen van zilvergeel. 

Dit is een heel speciale kleur die 
veel in kerkramen wordt gevon-
den. Het bijzondere hiervan is 
het specifieke ovenbrandpro-
ces.” 
Huub kijkt uit naar de laatste 
lessen van de cursus, want, zegt 

hij: “Als we alle technieken heb-
ben geoefend, maken de cursis-
ten een eigen master werkstuk, 
waarin alle geleerde technieken 
worden toegepast.”

NISTELRODE - Altijd al een oud ambacht willen leren? Bij De Eijnderic komt de oude techniek van het 
brandschilderen van glas tot leven! Zoals vroeger het prachtige gebrandschilderde glas in kerkvensters 
werd gemaakt, zo kun je aan de slag om in 12 lessen de basistechnieken van het brandschilderen zelf 
onder de knie te krijgen. 

Het is bijna 
onvoorstelbaar wat 

met deze technieken 
gemaakt kan worden

Ook voor
PASFOTO’S

...even naar Primera Heesch

Schoonstraat 2A-01 - 5384 AN Heesch (naast de Hema)

  Video Design Lunenburg

VHS op DVD
nu €€10,00

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk, 06-22066338

  Video Design Lunenburg

‘Ik hoop dat jij bij de 20 procent hoort 
die dit artikel volledig leest’
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ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG
(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

Auto & Motor NIEUWS

Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com 

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

www.autobedrijflangens.nl

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

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

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

•	 Hyundai	IX20	Clima, stoelverwarming, 
 el. ramen , centr. vergr. 48,000 KM, 2013
•	 Nissan	Qashqai	+ 2.0i, 140 PK, tekna, navi, 

camera 360, climatronic, panoramadak, 
cruisecontrol, 2011

•	 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

•	 Peugeot	208 1,2i, GT-line, navi, camera, leder, 
privacy glass, stoelverwarming, enz., 2016

•	 Renault	Captur	1,2TCe Aut., 
 Intens Energy Navi, Clima, PDC
 V+A , Led, enz., 2018

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

•	 Seat	Ibiza	1.0 TSi, 5-drs, nieuw
 model, navi, PDC, clima, adaptieve
 cruisecontrol, enz., oktober 2017
• Skoda Rapid 1.2 TSi 105 PK, PDC, navi, 
 cruise-Control, 2015
•	 Toyota	Aygo	1.0 12V, airco, zwart metallic, 

104.000 km, 2008
•	 Volvo	V50 1.6 ED Summum, leder, navi, PDC, 

dakrail, enz. 151.000 km, 2011
•	 VW	Beetle 2,0i Highline, airco, el.
 ramen, centr. vergr. 132.000 km.,
 2001
•	 VW	Polo	1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen en 

spiegels, 239.000 km, 2006
•	 VW	Touran 1.4 TSI navi, camera trekhaak, 

stoelverwarming, 2011

SCHADEHERSTEL
Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

verkocht

komt	binnen

komt	binnen

komt	binnen

nieuw	binnen

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221

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

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

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

Ford Fiesta 1.0 Ecoboost, titanium,
   vol opties 2016
Ford Focus 1.0 Ecoboost, titanium, 
   71.000 km  2014
Nissan Note 1.4 airco, trekhaak 2008
Opel Astra station, 1.0 turbo edition,
  zonnedak, 66.000 km 2016
Opel Corsa 1.4 16v airco navigatie
  64.000 km!  2011
Opel Insignia 2.0, CDTi sports, tourer 2015
Peugeot 308 1.6 VTi airco, trekhaak 2010
Peugeot 308 1.6 HDiF Sublime airco 2010
Renault Clio 1.2 Tce, airco, lichtmetalen
   velgen, 97.000 km  2009
Renault Grand Scenic 1.2 Tce, bose
  uitvoering vol opties! 44.000 km 2017

Renault Megane 1.2 Tce, 23.000 km,
   bose uitvoering, vol leer 2016
Renault Modus 1.2, 87.000 km 2009
Toyota Yaris 1.5, aspiration, 18.000 km 2017 
Volkswagen Caddy 1.9 TDI 106.000km!
   vol opties! 2010
Volkswagen Passat 2.0 TDI variant highline
   111.000 km 2016

Wordt verwacht:
Opel Grandland X 1.2, turbo, innovation,
   automaat, 9.000 km 2019
Opel Mokka X 1.4 turbo innovation vol opties! 
22.000 km 2017
Renault Captur automaat 1.2 TCe 
   20.000 km! 2013

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

Réparateur agréé

S O L U T I O N  É C O N O M I Q U E  -  Q U A L I T É  E T  S É C U R I T É

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

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

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

Citroen C1 85DKm 2012 €  3999,-

Citroen C3 Picasso 1.6 VTi 2010 € 5950,-

Citroen C4 1.4-16V Prestige 2006 €  2250,-

Citroen C4 Picasso panoramadak 2009 €  6499,-

Citroën Xsara Picasso 120 Dkm 2004 €  2400,-

Citroën C4 Grand Picasso 7 pers. 2007 €  3999,-

Ford Fiesta 1.0 Style 120 Dkm 2013 €  7450,-

Hyundai Atos 78 Dkm Airco 2006 €  2750,-

Hyundai Santa-Fe  2.0i-16V 2005 €  2999,-

Kia Picanto 102DKm 2012 €  5450,-

Mercedes A140 long Elegance 2005 €  3499,-

Peugeot 107 54Dkm 2012 €  4450,-

Peugeot 307 1.4-16V 5 drs 2007 €  3450,-

Peugeot 308 1.6 VTi 2008 €  3750,-

Renault Twingo 1.2 Air 2008 €  4499,-

Volkswagen Up Bleumotion Sportive 2012 € 5950,-

Cabriolet 

Peugeot 206 CC 2.0-16V 2005 €  3750,-

Bedrijfswagens exclusief BTW

Citroen Berlingo  1.6 HDI 2009 €  4499,-

Ford Transit 300s 2.2 TDCi 84DKm 2012 €  6999,-

Peugeot Partner 1.6 HDI 2013 €  4450,-

Renault Kangoo 1.5 dci 133DKm 2013 €  5750,-

Wordt verwacht

Fiat Panda zwart 2013, Hyundai i10 2008,

Citroën Berlingo Multispace 2002

In vijf eenvoudige stappen 
zelf je banden op spanning 
brengen

Stap 1
Zoek in het instructieboekje van 
je auto naar de juiste banden-
spanning. Soms vind je die ook 
aan de binnenzijde van je deur, 
achter het tankklepje of op de 
bandenpomp zelf.

Stap 2
Stel de bandenpomp in op de 
gewenste spanning. Controleer 

je bandenspanning bij voorkeur 
wanneer je die dag nog niet met 
de auto hebt gereden of maxi-
maal vijf kilometer hebt afge-
legd. 

De fabrikant kan een afwijkende 
spanning opgeven voor rijden 
met volle bepakking; houd daar 
rekening mee als je bijvoorbeeld 
op vakantie gaat.

Stap 3
Draai het ventieldopje los.

Stap 4
Sluit de bandenpomp op het 
ventiel aan. Houdt het mond-
stuk recht en houdt deze net zo 
lang aangedrukt tot de band op 
de juiste spanning is. Je hoort 
dan een piepje vanaf de pomp. 
Vergeet na afloop niet het ven-
tieldopje weer op de band te 
draaien!

Stap 5
Wanneer je toch de banden-
spanning aan het controleren 
bent, neem dan ook meteen het 
reservewiel in de kofferbak mee. 
Bij sommige auto’s is het reser-
vewiel kleiner dan de rest van 
de banden. Zo’n zogenaamde 
‘thuiskomer’ heeft een veel ho-
gere bandenspanning; kijk voor 
de juiste spanning in het instruc-
tieboekje van je auto.

Bron: www.anwb.nl
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Reünie BS ‘t Maxend 

Hanssi Kaiser brengt de hits van 
de Duitse sterren van de jaren ‘70 
nogmaals op het podium met de 
‘Schlager der 70’er’-show. Be-
leef de Duitse Schlagerhits van 
de jaren zeventig nogmaals live 
op het podium. Het decor en de 
kleding van de band brengen u 
terug naar de jaren zeventig. In 
de Hanssi Kaiser Schlagershow 
speelt Hanssi op geheel eigen 
wijze 70’er jaren schlagers in 
combinatie met vele bekende 
tunes uit tv-shows. Hij houdt de 
vaart erin, improviseert en zorgt 
voor interactie met het publiek.

Nummers van onder andere 
Costa Cordalis, Heino, Jürgen 
Marcus, Freddy Breck en natuur-
lijk Dennie Christiaan passeren 
de revue en worden moeiteloos 
afgewisseld met tv-tunes zoals 
die van ‘Derrick’, ‘Maja die Biene’ 
en ‘Sendung mit der Maus’.
Hanssi zorgt voor ‘eine Reise in 

die Vergangenheit’, want stie-
kem is er toch altijd weer dat 
verlangen om een avond lekker 
te kunnen meedeinen en mee-
zingen met de Duitse Schlagers 
van de jaren zeventig. Alsof de 
tijd heeft stil gestaan. Klaar voor 
een nieuwe ervaring en een ori-
ginele Schlagershow?

De Hanssi Kaiser Schlagershow is 
op zaterdag 2 november en be-
gint om 20.15 uur. Kaarten zijn 
te koop via 
www.beneluxtheater.nl voor
€ 17,50.

Schlagershow 
in het Beneluxtheater

BERLICUM - Op zaterdag 2 november verandert het Beneluxtheater 
van Den Durpsherd voor even in een klein stukje Duitsland. Vanaf 
20.15 uur zal daar de Hanssi Kaiser Schlagershow losbarsten. Een 
feest der herkenning!

Jannopedia wint vijfde editie 
Lôsbroekwist!

Tijdens de goed bezochte feest- 
avond in Rob’s Saloon bij Lu-
nenburg Events & More konden 
teams tijdens deze avond de 
laatste punten verdienen door 
het opvoeren van een playback 
act. Het dak ging eraf met spet-
terende optredens van Kiss, Ven-

gaboys, Meat Loaf, Van Halen, 
The Blues Brothers en Kool & 
The Gang. 
De te verdelen punten zorgden 
voor extra spanning én voor ver-
schuivingen in de top 10, maar 
Jannopedia werd toch de onbe-
twiste winnaar.

Als goed doel werd dit jaar geko-
zen voor een nieuwe bouwblok-
kenset voor de allerkleinsten van 
de St. Albertusschool. Directrice 
Tamara Smits en leerkrachten El-
len Princen (groep 1) en Lizette 
Berry (groep 2-3) waren namens 
de Albertusschool aanwezig om 
deze mooie gift in ontvangst te 
nemen.

Ook werd deze avond afscheid 
genomen van de grondleg-
gers van de Loosbroekse kwis;  
Mathieu Bosch, Ingrid Habra-
ken, Rick Dekkers, Mieke Offer-
mans, Iris Habraken en Jozette 
van de Helm. Na vijf jaar orga-
niseren van de Loosbroekse kwis 
willen ze in 2020 heel graag zelf 
eens meedoen. Gelukkig zijn 
hun plaatsen al deels ingevuld, 
dus met een frisse blik gaat de 
organisatie binnenkort weer aan 
de slag om een uitdagende en 
verrassende Lôsbroekwist 2020 
te maken.

LOOSBROEK - Op 21 september vond voor de vijfde keer de Loosbroekse kwis plaats en afgelopen 
zaterdag was de ontknoping. Jannopedia ging er net als in 2018 met de winst vandoor. Team Jiskefet 
werd tweede en De Desalnietdeminsten mochten de derde prijs mee naar huis nemen.

Jannopedia Foto: GabriëlsFotografie

Lezing door Wim Davidse, 
auteur van ‘Er is meer in ons’ 

HEESWIJK-DINTHER - Wim Da-
vidse presenteert een heldere 
inleiding op de moderne mys-
tiek, toegankelijk voor iedereen 
die behoefte heeft aan verdie-
ping, ongeacht religieuze ach-
tergrond. 

Mystici van alle tijden en uit alle 
religies leren ons dat God niet 
buiten ons is, maar in ons. Anders 
gezegd: wij zijn in God. Mystici 
spreken dan over ‘oerbronnen 
in zichzelf ‘ of ‘het onuitspre-
kelijke’. De auteur vergelijkt in 
dit boek uitspraken over God 
van vijf moderne mystici en tek-
sten afkomstig uit verschillende 
mystieke tradities. Hieruit blijkt 
dat we een gemeenschappelijke 

grond, een kern, van waaruit we 
kunnen leven hebben. Er zijn na-
tuurlijk grote verschillen tussen 
de religies, maar op het mystieke 
niveau ontmoeten ze elkaar. Re-
ligies kennen mystieke wegen. 
Hieraan heeft de auteur negen 
merkstenen ontleend die een 
mystieke weg markeren. Wim 
Davidse was werkzaam als pro-
jectleider/onderzoeker bij een 
economisch instituut. Dit boek 
is de neerslag van zijn gedegen 
en indringend onderzoek op het 
terrein van mystiek.

Datum: Zaterdag 19 oktober.
Plaats: Abdij van Berne aan de 
Abdijstraat 49, Heeswijk-Dinther.
Aanvang: 14.30 uur.
Entree: € 15,- (inclusief
consumptie).

Reserveren kan via 
activiteiten@bernemedia.com 
of bij boekhandel Berne. Jouw 
aanmelding is definitief na ont-
vangst van betaling van € 15,- 
per persoon op bankrekening 
NL19 INGB 0000 825536 ten 
name van Boekhandel Berne on-
der vermelding van Lezing Wim 
Davidse 19 oktober en je naam.

Wim Davidse

NISTELRODE - Vrijdag 4 oktober vond er een reünie van groep 8 schooljaar 1993-1994 van Basisschool 
‘t Maxend plaats. Bijna iedereen was aanwezig, inclusief enkele leraren. 

1993-1994

2019
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Op een gezellige bijeenkomst in 
Heesch hebben zij, na genoten 
te hebben van een lekker buffet 
uit handen van één van de be-
stuurders van de bond, de zilve-
ren speld ontvangen. Na afloop 
van het officiële gedeelte en het 
maken van de groepsfoto werd 
nog even gezellig nagepraat. 

Bij het afscheid hebben zij ook 
nog een extra cadeautje, in de 
vorm van een pakket met arti-
kelen uit de Wereldwinkel, ont-
vangen.

Jubilarissen FNV Regio Maasland
BERNHEZE - Ook dit jaar zijn weer leden van de FNV binnen de regio Maasland 25 jaar lid van de 
bond. Van hen hebben zich een aantal leden aangemeld voor de jaarlijkse huldiging die vrijdagavond 
27 september heeft plaatsgevonden. Dit betrof leden van de verschillende sectoren binnen de FNV die 
woonachtig zijn in Bernheze, Landerd en Oss.

FNV Themamiddag
woonbeleid Senioren 

Onder het genot van koffie 
of thee geven FNV Senioren 
Maasland samen met Brabant 
Wonen en Brabant Zorg uitleg 
over de diverse aspecten van het 
zelfstandig wonen voor senio-
ren.

Programma
14.00 uur:
- Opening door voorzitter Lo-

kaal FNV Maasland
- Huuraanpass ing/aanpas-

singen WMO door FNV 

Senioren Maasland
- Wonen en zorg door Brabant 

Wonen en Brabant Zorg. 

15.00 uur:
- Korte pauze
- Nieuwbouwplannen gemeen-

te door Brabant Wonen
- Valpreventie door Brabant 

Zorg.
16.00 uur: Einde bijeenkomst.

Deze middag wordt gehouden 
in Zalencentrum Vivaldi aan de 

Molenstraat 81 in Oss. Je kunt 
gratis parkeren achter Vivaldi. 
Aanvang 14.00 uur, zaal open 
13.30 uur.

BERNHEZE - FNV Senioren Maasland organiseert samen met Lokaal FNV Maasland een Themamiddag 
woonbeleid senioren. Daarvoor nodigen ze de inwoners van Bernheze, Landerd en Oss uit voor een 
themamiddag Woonbeleid Senioren die op donderdag 10 oktober plaatsvindt.

COLUMN
Schuldhulpmaatje
Bernheze vertelt...’
Door kredietcrisis alles kwijtgeraakt

Ik had een eigen bedrijf. Als ZZP-er verhuurde ik mijzelf als 
ICT-project- en interimmanager binnen de wereld van de 
financiële dienstverlening. Er was werk in overvloed. Dat 
veranderde in 2008. Door de kredietcrisis liep het aantal 
opdrachten bij banken en verzekeraars in rap tempo terug. 
Het werd steeds moeilijker om aan een opdracht te komen en 
begin 2010 kwam ik thuis te zitten.

Geen werk, geen inkomsten. Mijn financiële positie ging 
snel achteruit en ik belandde steeds dieper in de schulden. Ik 
probeerde om met de schuldeisers tot een oplossing te komen, 
maar geen van allen was bereid daaraan mee te werken. Ook 
een professionele schuldhulpverlener bood geen soelaas. 
Integendeel. Al vrij snel bleek dat het betreffende bureau 
vooral geïnteresseerd was in de eigen verdiensten. Mijn situatie 
verslechterde alleen maar.
Inmiddels was ik zo’n beetje alles kwijtgeraakt: werk, huis en 
(lease)auto. Ook mijn partner verliet het zinkende schip en 
met haar verdween ook nog eens de helft van de inboedel. Ik 
besloot tijdelijk mijn intrek te nemen in een tuinhuisje. Een jaar 
later hoorde ik dat mijn vrouw was overleden.

Toch gebeurde er ook nog iets moois. Ik kwam tot geloof en 
begon kort daarna met een studie theologie. Daaraan ontleen 
ik veel steun. Mede door het geloof leerde ik Frans kennen, hij 
is een SchuldHulpMaatje. Overheidsinstanties stuurden mij van 
het kastje naar de muur, SchuldHulpMaatje was wat mij betreft 
de laatste strohalm. Mijn probleem was dermate complex 
(eigen bedrijf, schulden, geen werk, inkomen of fatsoenlijke 
woonruimte), dat advies op maat noodzakelijk was.
Met de hulp en inzet van Frans kwamen we gezamenlijk tot 
een plan van aanpak. Inmiddels is mijn bedrijf failliet verklaard, 
is er uitzicht op een woning en geniet ik een bijstandsuitkering. 
Mijn situatie is nog steeds niet rooskleurig, want de feitelijke 
schuldsanering moet nog beginnen. Maar er is eindelijk 
overzicht. Dankzij mijn maatje is er orde geschapen in de chaos 
en gloort er weer licht aan het einde van de tunnel. 

www.schuldhulpmaatje.nl
(voor maatjes en algemene informatie)
www.uitdeschulden.nu (voor hulpvragers)
www.geldfit.nl (voor voorkomen van geldproblemen)
www.moneyfit.nl (voor jongeren met geldvragen).

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

1. Wat voor vakantie hebben de kinderen volgende week?

2. Welk festival barst er los in de herfstvakantie?

3. Hoe heet het kinderboek dat Sel Somers geschreven heeft? 

4. Welke dorp heeft een nieuwe EHBO-vereniging?

5. In welk educatief en creatief centrum kun je brandschilderen?

Beantwoord onderstaande vragen (de antwoorden zijn te vinden in deze krant) en dan komt er een woord uit de letters in de 
rode vakjes. Stuur voor aanstaande maandag 14 oktober 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie 
weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Bloemsierkunst Ari-Jenne.

Winnaar vorige week: 
Riekie van Lier

Het antwoord was:
AGENDA

6. Welke cursus kan iedereen bij Sterrenwacht Halley gaan doen?
Weijen 7 - Nistelrode
0412-611397 - nistelrode@ari-jenne.nl
‘t Dorp 13 - Heesch
0412-451848 - heesch@ari-jenne.nl

‘Dankzij mijn SchuldHulpMaatje gloort er weer licht 
aan het einde van de tunnel’
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Doe jij waar je goed in bent, doen wij de rest

WET-EN REGELGEVING
Als ondernemer dien je te voldoen aan veel wet-
ten en regels. Wij bieden ondersteuning bij het 
voldoen aan deze verplichtingen, zoals het sa-
menstellen of controleren van de jaarrekening en 
het verstrekken van controleverklaringen, onder 
andere bij subsidie-verantwoordingen. Wij doen 
ons werk graag en goed en bieden professionele 
dienstverlening in een laagdrempelige en infor-

mele sfeer. Dat vinden wij maar heel gewoon. 
Als accountantskantoor leveren wij een diversi-
teit aan diensten, maar je kunt ons ook alles in 
handen geven. In een totaalpakket regelen wij 
al jouw zaken. Gewoon onder één dak. Handig 
en overzichtelijk. Goed geregeld, voor zowel de 
korte als op de lange termijn. Kun jij rustig blijven 
ademhalen, nu én straks.

ONTZORGEN
Ontzorgen, dat is waar wij voor staan. Of het nu 
gaat om die complete financiële administratie, 
het samenstellen van de jaarstukken of het op-
stellen van de fiscale aangifte: wij zorgen dat jij er 
geen omkijken naar hebt. Bij ons krijg je dat stuk-
je persoonlijke aandacht dat jij en je bedrijf ver-

dienen. Want zoals jij achter jouw bedrijf staat, 
staan wij achter het onze. We zijn er voor onze 
klant. Samen met onze partners hebben we alle 
expertise in huis die nodig is, ook bij ingewikkel-
de of gecompliceerde vraagstukken. Als specia-
list, als sparringpartner en coach, maar vooral als 
accountantskantoor met een breed en compleet 
aanbod in professionele dienstverlening.

VRAGEN?
Kom gerust eens bij ons langs of maak een vrij-
blijvende afspraak. Met een kop koffie erbij be-
kijken we graag wat we voor je kunnen beteke-
nen. Voel je welkom!

Je hebt je zaakjes graag goed voor elkaar. Want jij bent die ondernemer die er vol voor gaat. Bij het 
runnen van een onderneming komt nogal wat kijken. Vooral ook aan die zakelijke kant. Dan is het 
fijn als je al die bijkomstigheden als financiën, belastingen en salarisadministratie met een gerust 
hart kunt overlaten aan specialisten in dit vakgebied. Van Soest & Partners is zo’n specialist. Al 
ruim veertig jaar zijn wij die vertrouwde partner die voor jou en je bedrijf graag de zakelijke puntjes 
op de i zet. Een geruststellende gedachte. Doe jij waar jij goed in bent, doen wij de rest.

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

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

Bij ons krijg je dat stukje persoonlijke aandacht 
dat jij en je bedrijf verdienen
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OKTOBER
WOONMAAND

Nu 30% korting
op Sikkens buiten- en binnen 
lakken bij uw verfspeciaalzaak

Start nieuwbouw CPO 55+ patio-
woningen Hoefstraat Heesch

De realisatie van al deze CPO 
bouwplannen is mogelijk door-
dat de gemeente hieraan de 
nodige prioriteit geeft en haar 
volle ambtelijke en bestuurlijke 
medewerking en ondersteu-
ning verleent. Opdrachtgever is 

stichting CPO Hoefstraat, waar-
in zich vier deelnemers voor 
dit nieuwbouwproject hebben 
verenigd. Het ontwerp is van 
architectenbureau Verkuylen & 
Janssen uit Nistelrode. De voor-
bereidingen voor het bouwplan, 

waaronder een wijziging van 
het bestemmingsplan, aanvraag 
omgevingsvergunning, aankoop 

bouwgrond en selectie aanne-
mer en installateurs, werden ge-
start in het najaar van 2017.

De komende weken treft de 
gemeente de nodige voorberei-
dingen met betrekking tot het 
snoeien/kappen van bomen, rio-
lering, nutsvoorzieningen (elek-
tra, water) en de aanleg van een 
tijdelijke bouwstraat. Volgens de 
planning worden deze patiowo-
ningen in de loop van het derde 
kwartaal van 2020 door de aan-
nemer opgeleverd.

HEESCH - Deze week start de gemeente Bernheze met het bouwrijp maken van de CPO bouwlocatie 
genaamd Paardenwei, gelegen achter de tennisvelden De Hoef aan de Hoefstraat. Aansluitend start 
bouwbedrijf Verhoeven uit Uden begin november met de bouw van een viertal vrijstaande 55+ pa-
tiowoningen. Het gaat hier om levensloopbestendige, gasloze en energieneutrale woningen, waarmee 
een bijdrage wordt geleverd aan het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Bernheze.

Impressie CPO patiowoningen Hoefstraat in Heesch

Opdrachtgever
is stichting
CPO Hoefstraat
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www.humstijl.nl

PiKabella haalt het beste uit uw huis
Vastgoedstyling:
PiKabella is er in gespecialiseerd om iedere woning zo ruim, zo
licht, zo neutraal en zo sfeervol mogelijk in te richten zodat deze er
uit springt op sites als Funda en zoveel mogelijk kijkers trekt.

Meubelverhuur:
Staat uw woning leeg en wordt deze voorlopig niet bewoond: ook
voor meubelverhuur kunt u bij PiKabella terecht. Een ingericht huis
verkoopt beter!

Interieurstyling:
Komt u er zelf niet uit? PiKabella zorgt voor een warm, persoonlijk
en sfeervol interieur, afhankelijk van uw wensen en voorkeuren.

Interesse in meer informatie of een vrijblijvend gesprek? Neem een
kijkje op www.pikabella.nl.
Of bel naar 06-17005511

Koopmans HaardenService
‘zit er warmpjes bij’

Weijen 54 - Nistelrode
06-51438058
maikel@koopmanshaardenservice.nl www.koopmanshaardenservice.nl
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Leesmiljonairsfeest
in de bibliotheek

Tijdens het feest konden de kin-
deren deelnemen aan verschil-
lende activiteiten. Deze activitei-
ten stonden in het thema van de 
Kinderboekenweek: ‘Reis mee’.

Zo konden ze een eigen vlag 
maken, meedoen met de lan-
denbingo of ze konden op de 
foto als miljonair in de Green 
Screenhoek. Beat-it muziek-
educatie bood de kinderen een 
leuke sambaworkshop aan. Na-

tuurlijk was er ook gezorgd voor 
iets lekkers; met hulp van Fiede-
landijn konden alle kinderen zelf 
gezonde traktaties knutselen. 

De bibliotheek reikte na afloop 
van het feest aan alle kinderen 
een mooie fietsbel uit.

BERNHEZE - Vorige week vrijdagavond werd door de bibliotheken van Bernheze het Leesmiljonairspro-
ject feestelijk afgesloten. Alle kinderen van Bernheze uit de groepen 3 tot en met 8 die meededen aan 
dit project, waren vanaf de zomervakantie hard aan het lezen om zoveel mogelijk leesminuten te halen. 
Met voldoende leesminuten konden ze tickets verdienen voor het leesmiljonairsfeest.

Activiteit in thema
‘Reis mee’

Zorg ervoor dat je op tijd bent, 
want het uitgebreide aanbod 
van (tweedehands) spullen in de 
verschillende kramen is iets wat 
je zeker niet wilt missen! De en-
tree bedraagt € 2,- .

Heb je interesse om een kraam 
of grondplaats te huren? Neem 

dan contact op met 
moniquevanerptenbrincke@
gmail.com 
Graag zien we je daar!

Kinderkleding- en speel-
goedbeurs
HEESWIJK-DINTHER - Pak de agenda erbij want op zondag 27 ok-
tober organiseert Music Academy GLOW een groots opgezette 
kinderkleding- en speelgoedbeurs in CC Servaes. Deze dag is een 
bezoekje aan CC Servaes tussen 10.00 uur en 13.00 uur zeker de 
moeite waard! 

• Opmaak
• Dubbelzijdig drukken (12.000 stuks)
• Verspreiden met DeMooiBernhezeKrant
 (11.800 stuks)

A5 nu voor € 499,- (exclusief btw)
Normaal € 685,-.

A4 nu voor € 599,- (exclusief btw)
Normaal € 785,-.

Geldig voor verspreiding in oktober 
en november 2019

Let wel, minimale reservering zeven dagen 
vooraf aan maandag week van verspreiding.
We verspreiden maximaal vijf flyers per week.

FLYERACTIE

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

(exclusief btw)

• Verspreiden met DeMooiBernhezeKrant

(exclusief btw)(exclusief btw)

112 verjaardagsboxen overhandigd 
dankzij Nationale Snipperdag 2019
HEESCH - Reisswolf stond 
woensdag 2 oktober in het te-
ken van de Nationale Snipper-
dag. Zowel particulieren als 
gemeenten én bedrijven hebben 
hieraan bijgedragen, waarmee 
ze direct het goede doel van dit 
jaar hebben gesteund; Stichting 
Jarige Job. 

Gratis veilig vernietigen
Wat anders een betaalde service 
is, wordt door Reisswolf een dag 
per jaar gratis aangeboden voor 
iedereen die vertrouwelijke do-

cumenten wil laten vernietigen. 
In totaal is er 112.000 kilo aan 
papier ingeleverd dat volgens 
strenge veiligheidseisen wordt 
vernietigd en vervolgens de weg 
terugvindt in de circulaire econo-
mie. 

112 kinderen hebben feest
Na deze succesvolle twaalfde 
editie kan Reisswolf bekend ma-
ken dat er 112 verjaardagsboxen 
geschonken worden. 

Reisswolf is blij met het bereik-

te resultaat van deze twaalfde 
editie en wil iedereen bedanken 
die dit jaar heeft bijgedragen aan 
het succes!

Je hebt geen bladgroen in je lijf,
geen chlorofyl. Als een parasiet
teer jij op mijn afvalhout. Jouw verblijf
gaat tergend diep: je bent een sacrofyt.

Je ligt op mijn dagelijks bord
als eekhoorntjesbrood of berkboleet.
Maar giftig is je vrolijk fort
als je moederkorenzwam of duivel heet.

Het gist in mij als jij je sporen
wijdvertakt door mijn vezels trekt,
en als je vruchten door mijn bast heen boren,

oh paddestoel,
wordt mijn najaarsvreugde steeds genekt.
Want waar ik als rottend afval sterven moet,
zet jij een rode pluim op de eigen hoed.

Tekst: Ad van Schijndel - Foto’s: Ton Vrijsen

WANROIJ/HEESCH - Het podium van ’t 
Wapen van Wanroij vormt zaterdag 12 
oktober het decor van een bijzonder uit-
wisselingsconcert tussen Harmonie de 
Vriendenkring uit het Limburgse Well en 
Fanfare Aurora. 

Wat hen bindt is dat ze beide onder lei-
ding staan van dirigent Geert Jacobs uit 
Leunen en dat ze allebei op concours 
gaan. De Vriendenkring op 20 oktober 
in Roermond en Aurora op 24 novem-
ber in Veldhoven. Dat motiveerde Ja-
cobs om in de opmaat naar deze muzi-
kale examens een concert te plannen 
ergens halverwege de weg Well-Heesch,
anders gezegd: ‘Meet in the Middle’. 
Voorwaarde was wel dat het een zaal 
moest zijn met een goede klank en een 
groot podium, want beide korpsen tellen 
ongeveer 70 muzikanten waaronder een 
grote slagwerksectie. Vanwege de goede 
reputatie van de grote zaal van het ’t Wa-
pen van Wanroij, was de keuze snel ge-
maakt. 

Harmonie de Vriendenkring (derde di-
visie) bestaat al ruim 130 jaar en heeft 
een verleden met veel muzikale hoogte-
punten waaronder diverse promoties en 
landskampioenschappen, onder andere 
met de huidige dirigent. Ook plaatselijke 
en regionale optredens staan regelmatig 
op het programma waarvan het jaarlijks 
carnavalsconcert ‘Mosa Joertsicus’ volle 
zalen trekt. 

Het uitwisselingsconcert begint om 19.30 
uur waarbij de Vriendenkring het spits zal 
afbijten met de mars ‘Sonority’ en de con-
certwerken ‘Ministry Of Winds’ en ‘Vari-
ations on a Korean folk song’. Na de pau-
ze zal Aurora het concert vervolgen met 
inspeelwerk ‘March’ en de concertwerken 
‘Galea et Bellum’ van Jan de Haan en ‘Au-
rora’ van Eric Swiggers. 

Muziekliefhebbers zijn van harte welkom. 
De zaal van ’t Wapen van Wanroij aan de 
Kwikstraat 6 is open vanaf 19.00 uur. De 
entree is gratis.

Uitwisselingsconcert
‘Meet in the Middle’

De paddestoel
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BERNHEZE SPORTIEF

Vorstenbossche Boys wint van HHC’09 

VORSTENBOSCH - In het toch 
al jonge Vorstenbossche Boys 
mocht vandaag ook Kay van de 
Ven zijn debuut maken en be-
ginnen in de basis. 

In de 12de minuut wist Marvin 
van Heeswijk te scoren, maar zijn 
doelpunt werd wegens buiten-
spel afgekeurd. Vorstenbossche 
Boys begon het heft verder in 
handen te nemen en het was Rick 
Dortmans die in de 18de minuut 

het doel van HHC’09 onder vuur 
nam, maar naast schoot. Door 
slordig balverlies bij Vorstenbosch 
wist HHC’09 af en toe weer in het 
spel te komen. In de 30ste mi-
nuut wederom een goede com-
binatie van Vorstenbosch, maar 
Rick Dortmans schoot de bal op 
de keeper. Door een persoonlij-
ke fout achterin bij Vorstenbosch 
kreeg HHC’09 net voor rust een 
penalty toegewezen die het wist 
te verzilveren, 0-1.

In de 47ste minuut kreeg 
HHC’09 een corner toegewezen 
en kwam op 0-2 door een per-
soonlijke fout van keeper Teun 
van der Sanden die de bal in 
eigen doel stompte. Waar Vor-
stenbosch zichzelf vorige week 
verloor in frustraties bleef het nu 
mentaal sterk en zocht het voet-
ballend naar de aansluitingstref-
fer. 

Het was wederom Marvin van 
Heeswijk die voor gevaar zorg-
de en het doel bleef bestoken 
met schoten. Het harde werken 
van Vorstenbosch werd beloond 
toen Marvin van Heeswijk in de 
77ste minuut de 1-2 maakte via 
een geweldig mooie vrije trap. 

Vorstenbosch bleef aandringen 
en scoorde in de 84ste minuut 
de 2-2 door een kopbal van 
Marvin van Heeswijk. Roel van 
Bakel werd gewisseld voor Dave 
de Vocht. In de 87ste minuut 
was het Dave de Vocht die de 
3-2 binnenkopte. Een gouden 
wissel?

voetbal

Nieuw speeltoestel voor de kleinste jeugd 
Vorstenbossche Boys

De supportersclub steunt de 
voetbalvereniging al weer meer 
dan 40 jaar op allerlei manie-
ren, denk hierbij aan de jaarlijkse 
zaalvoetbaldag en sinterklaasvie-

ring voor de jeugdafdeling. Met 
dit geweldige cadeau kunnen 
de kinderen zich, naast natuur-
lijk het voetbal, het gehele jaar 
vermaken op sportpark De Berg-

akkers. Supportersclub en vrij-
willigers, nogmaals hartelijk dank 
namens de Vorstenbossche Boys 
voor het schenken en plaatsen 
van het speeltoestel.

VORSTENBOSCH - Onlangs is door supportersclub ‘De GeelZwarten’ een speeltoestel geschonken tij-
dens de viering van het 60-jarig bestaan van de voetbalvereniging. Na hard werken van een groepje 
vrijwilligers is het speeltoestel nu ook geplaatst en afgelopen zaterdag kon het dan ook officieel in 
gebruik genomen worden door de allerkleinste jeugd. De instuiftraining werd er speciaal voor onder-
broken en de JO7-1 sloot ook maar al te graag aan, direct na hun wedstrijd!

V.l.n.r.: Jan Schepens, Maria Raaijmakers, Jan Vink, Johan Bijl en Theo van der Heijden (allen bestuur 
supportersclub) Foto’s: Marion v.d. Ven

En die energie kwam na de 
wedstrijd die de scheidsrechters 
hadden gefloten van Wendy 
Pruimboom van Alle Tijd, Kap-
ster & Stoelmasseuse. Zij was be-
reid om alle scheidsrechters een 
stoelmassage te geven. Daarna 
waren die weer zo fit en fris als 
een hoentje en konden met een 

nieuwe dosis energie eigenlijk zo 
het veld weer op! Er werd zicht-
baar van genoten en het was een 
groot succes. Een grote dank dan 
ook aan Wendy voor dit gebaar 
en... wil jij ook eens kennisma-
ken met Alle Tijd? Kijk dan voor 
meer info op www.alletijd.nu
of op de Facebookpagina. 

Altior zet scheidsrechters op de stoel
HEESWIJK-DINTHER - In het weekend van 5 en 6 oktober zette 
Altior de scheidsrechters extra in het zonnetje. Het is namelijk de 
week van de scheidsrechter. Hoe groot of klein het gebaar ook is, 
elke waardering geeft een scheidsrechter energie om er ook een vol-
gende keer weer te staan!

Joop Reuver was 
van 1984 tot 1994 
burgemeester van 
Heeswijk-Dinther. 
Een kwarteeuw 
geleden, maar nog 
altijd is hij voor 
heel veel inwoners 
van het dorp ‘De 
Burgemeester’. 
Samen met zijn 
vrouw Bets 
woont hij in 
zijn voormalige 
werkkamer: 
de B&W-kamer 
met uitzicht over 
‘zijn’ dorp. Onder 
hem wordt hard 
gewerkt aan het 

nieuwe onderkomen van Medisch TrainingsCentrum (MTC), nu 
nog gevestigd in de H. Stokstraat, maar over een paar maanden 
te vinden aan de Raadhuisplaza 2-4, in de voormalige winkels van 
Marskramer en Miranda’s Bloemensalon. MTC wordt niet alleen 
een stuk groter, maar vooral optimaal voor iedereen toegankelijk. 

Het gesprek wordt regelmatig verstoord door het luidruchtig 
gehamer en geboor een verdieping lager. Joop (91) ziet er de 
humor wel van in: “Het is maar af en toe en ik hoef straks de 
straat niet meer op voor mijn sportieve uitjes. Mooi dat we nu 
buren worden. Ik was en ben graag actief. Als kind heb ik veel 
gehockeyd, daarna getennist en weer later ben ik gaan golfen. 
Tot aan mijn val vorig jaar in juli waarbij ik mijn heup brak heb ik, 
samen met mij vrouw, heel veel gefietst. Elke dag een flink stuk. 
Tussendoor deed ik ook al jaren aan fitness, goed voor het lijf en 
fijn om zo te ontspannen. En dat deed ik vanaf dag één natuurlijk 
dichtbij huis, in ons eigen Heeswijk-Dinther bij MTC. E

en buitengewoon goede club mensen. Zeer ervaren, professioneel 
en zeer betrokken fysiotherapeuten die garant staan voor een 
uitstekende behandeling. Sinds mijn ongelukkige val toen ik een 
trede van mijn trap oversloeg, gaat het lopen me wat moeilijker af 
en heb ik zo’n ‘karretje’ nodig om mobiel te blijven. Maar ik blijf 
trainen bij MTC, zeker nu ze zo dichtbij zijn. En ik kan binnendoor, 
via de oude ambtenareningang.”

Column

H. Stokstraat 4 - 5473 GL Heeswijk-Dinther
0413-228509 - info@mtc-bernheze.nl – www.mtc-bernheze.nl 

‘Een buitengewoon
goede club mensen’

Joop Reuver
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DE OPLOSSING

Helmond maatje te groot 
voor dames DOS’80/Olympia’89

Breakouts
In de beginfase van de eerste 
helft hielden de Heesche dames 
goed stand tegen titelkandidaat 
Swift Helmond. Na tien minuten 
prijkte er een kleine achterstand 
van 5-4 op het bord. Daarna 
was het Swift Helmond dat de 
gashendel omhoog draaide. Met 
snelle breakouts wisten de gas-
ten een ruime marge te creëren 
en uit te lopen naar een 16-10 
ruststand. 

Maatje te groot
Het beeld van de tweede helft 
was niet veel anders dan dat van 
de eerste helft. Een oppermach-
tig Swift Helmond dat er geen 
gras over liet groeien. Vanuit 

Heesch’ perspectief waren er ze-
ker lichtpuntjes te zien. Zo ver-
schalkte Anne van Munster de 
sterke Helmondse verdediging 
met een prachtig onderhands 
schot. 
Ook keepster Inge Turlings 
keepte meer dan uitstekend 
door naast enkele miraculeuze 
reddingen ook nog enkele straf-
worpen te stoppen. Toch kon 
aanvoerdster Sanne Turlings na 
afloop terugkijken naar een leer-
zame wedstrijd: “Swift was een 
maatje te groot, maar we heb-
ben laten zien dat we het koppie 
niet hebben laten hangen. Dat 
is een compliment waard voor 
onze ploeg, we zijn blijven hand-
ballen.” 

HELMOND/HEESCH - Zaterdagavond namen de dames van DOS’80 het in een uitwedstrijd op tegen 
Swift Helmond. Vorige week grepen de dames net naast de overwinning en nu stond er een loodzware 
tegenstander op het programma. Met name break-outs van Swift waren dodelijk, ondanks uitstekend 
keeperswerk van Inge Turlings. Swift was een maatje te groot voor de promovendus uit Heesch, eind-
uitslag 31-18. 

handbal

Anne van Munster 
 Foto: Ruud Schobbers

WHV overklast Nederwetten

WHV speelde de beste wedstrijd 
sinds lange tijd. In de 49ste mi-
nuut scoorde Roel Lunenburg 
op aangeven van Yorick van de 
Rakt de 2-0. In de 51ste minuut 
werd de wedstrijd beslist door 
een steekpass van Thijs Lunen-
burg op Yorick van de Rakt en 
die scoorde de 3-0. Ook de ach-
terhoede liet zien dat ze haar 
mannetje stond en gaf geen 
kans weg. In de 59ste minuut 
werd het 4-0 door een bekeken 
afstandsschot van Tim Buunen 
op aangeven van Roel Lunen-
burg en WHV voetbalde een 
heerlijke wedstrijd. De bezoekers 
konden het tempo niet bijbenen 

en in de 73ste minuut werd het 
5-0 door Roel Lunenburg, we-
derom op aangeven van Gino 
Bosch. Ook Thijs Lunenburg pik-
te zijn goaltje mee. In de 79ste 
minuut scoorde hij de 6-0 nadat 

keeper Jordy van de Boogaard 
een voorzet van invaller Roel 
Vermeltfoort niet kon klemmen. 
WHV speelde een heerlijke wed-
strijd en liet zien dat het goed 
kan voetballen.

LOOSBROEK - Op een moeilijk bespeelbaar veld heeft WHV vooral in de tweede helft Nederwetten 
alle hoeken van het veld laten zien. In de eerste 10 minuten konden de gasten nog aardig meekomen, 
maar daarna was het WHV wat het heft in handen nam. Yorick van de Rakt schoot een keer loeihard op 
goal, maar de keeper van Nederwetten redde goed en via de paal werd het een hoekschop. In de 37ste 
minuut was het Niels van der Wielen die goed doorging op rechts en hij zette de bal perfect voor en 
Gino Bosch schoot de bal in 1-0 voor WHV.

voetbal

Olympia’89/DOS’80 bleef knokken

Drie jeugdspelers mochten minu-
ten maken in sporthal De Bloem-
hof. Kevin van Erp speelde vorig 
seizoen al enkele keren mee in de 
bekercompetitie, maar nu was 

daar dan ook zijn eerste com-
petitieoptreden. Kyan van Berlo 
maakte vorige week zijn debuut 
en kwam nu voor de tweede 
keer binnen de lijnen, terwijl Jan 
van Munster jr uit Heesch voor 
de allereerste keer met ‘de grote 
jongens’ mee mocht doen. Erik 
Loeffen liet acht treffers note-
ren. Na een kwakkelseizoen vol 

kleine en grotere blessures is de 
aanvoerder weer helemaal te-
rug, zoveel is duidelijk.

Olympia’89/DOS’80 speelde 
een zeer redelijke partij, op twee 
kleine dipjes na. De beginfase 
(5-0) deed het ergste vrezen, 
maar de ruggen werden gerecht 
(6-6). Aalsmeer pakte de draad 
weer op en bleef telkens aan 
de goede kant van de score in 
de eerste helft: 14-12. Ook het 
begin van de tweede helft was 
minder, waardoor de Heesch/
Osse formatie de achterstand 
vergroot zagen worden: 20-14. 
Olympia bleef knokken en kwam 
wat dichterbij, maar het was niet 
voldoende.

AALSMEER/HEESCH - De handballers van Olympia’89/DOS’80 moesten improviseren voor de uitwed-
strijd tegen Aalsmeer 2 door enkele blessures en andere afwezigen. Dat lukte aardig, maar het werd 
desondanks een kleine nederlaag: 29-26, na een ruststand van 14-12.

handbal

Erik Loeffen

De aanvoerder is weer 
helemaal terug

Bij het eerste wedstrijdniveau, 
Age 1, haalde Danielle Beniers 
uit Nistelrode het Age 1 diploma 
door in totaal meer dan 44 pun-
ten te behalen. Ze wist 44,6244 
punten bij elkaar te zwemmen, 
wat een hele mooie prestatie is 
want ze had nog niet eerder op 
dit niveau gezwommen. Ook 
Lisa van Esch en Aike Maytum 
haalden hun diploma. Bij een 
synchroonzwemwedstrijd toont 
een zwemster vier figuren aan 
een jury. Als voor de vier figuren 
gemiddeld een 4,4 is behaald, 
heeft het meisje haar diploma 
gehaald en mag ze bij de volgen-
de wedstrijd op het hogere Age 
2 niveau uitkomen.

Annette Beniers uit Nistelrode, 
de moeder van Danielle, haalde 
tijdens deze wedstrijd het jury- 
diploma voor het Age 1 en Age 2 
niveau. Zij mag voortaan als ju-
rylid aantreden bij de regiowed-
strijden en de diplomasessies op 
het aanloopniveau.

Moeder en 
dochter behalen diploma
SCHIJNDEL/NISTELRODE - Terwijl het buiten de koudste 6 oktober 
was sinds 1939, was het in het Schijndelse zwembad een drukte 
van jewelste. 180 meisjes namen deel aan de regiowedstrijd syn-
chroonzwemmen. Van Neptunus’58 deden ook zes meisjes mee en 
zij oogstten maar liefst vijf synchroonzwemdiploma’s. 

zwemmen

HELLENDOORN/VORSTEN-
BOSCH - Wesley Pittens van 
Yamaha Netherlands Pittens Ra-
cing is in het Open Nederlands 
Kampioenschap Enduro in Hel-
lendoorn op het podium geein-
digd. 

Pittens mengde zich in de begin-
fase goed in de strijd om de ere-
plaatsen maar reed in de laatste 
ronde op safe om zijn podium-
plaats veilig te stellen.

“Voor mij is dit een mooie stap 
de goede kant op. Ik had nog 
best veel last van mijn rug en 
mijn fysiotherapeut adviseerde 
mij dan ook om een zwemtrai-
ning te gaan doen. De spieren 

zijn momenteel nog niet waar 
ze moeten zijn maar we gaan de 
goede kant op en kijken uit naar 
de volgende Enduro in Bergeijk,” 
vertelt Wesley.

Wesley Pittens
pakt podiumplaats

Foto: John Lenders

motorcross
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Achter v.l.n.r. Amber Persoon, 
Fenne van Heesch en Lisa van Esch
Voor: Danielle Beniers en Aike 
Maytum
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Nieuwe jacks en tassen voor de Dames-2 
van de Vorstenbossche Boys!

Zoals vermeld is BVVorstenbosch 
al enige tijd sponsor. BVVorsten-
bosch.nl ondersteunt allerlei 
goede doelen. Gerard van der 
Aa is al een paar jaar trainer/
leider bij de Dames-2 en nu dus 
ook sponsor. Met zijn klusbedrijf 

is Gerard specialist in afgewerkte 
(beton-look) egaline vloeren en 
het leveren en aanbrengen van 
PVC-vloeren. 

Peter Daandels is dit seizoen lei-
der geworden van de Dames-2 
en daarnaast ook meteen en-
thousiast geworden om mee te 
sponsoren. Met de Hei Agro runt 
hij een succesvolle varkenshou-
derij in Mariaheide. 

Na de officiële overhandiging, 
een dankwoordje en de foto’s, 
konden de speelsters aan de 
wedstrijd beginnen. De Dames-2 
wonnen die middag met maar 
liefst 5-0 van SV TOP uit Oss.

Een heel goed resultaat voor dit 
team dat nu voor het eerste jaar 
in de senioren speelt en dit biedt 

hoop op een mooie toekomst! 
Na de wedstrijd was er nog een 
gezellig informeel samenzijn in
de kantine, mede dankzij de 
versnaperingen die ook door de 
sponsoren werden aangeboden.

Namens de Vorstenbossche Boys 
hartelijk dank voor het sponso-
ren van de jacks en tassen!

VORSTENBOSCH - De Dames-2 hebben zondag 29 september nieuwe jacks en tassen gekregen. Chris 
van de Ven, namens BVVorstenbosch, had eerder de Dames-1 en MO-19 al voorzien van jacks en MO-
19 van tassen. Samen met Peter Daandels, namens De Hei Agro, en Klusbedrijf Gerard van der Aa heeft 
hij het mooie initiatief genomen om ook de Dames-2 in een nieuw jasje te steken en te voorzien van 
mooie tassen! 

De Dames-2 wonnen 
die middag met maar 
liefst 5-0

Rolstoelhandbalvereniging Zephyr zoekt 
nieuwe leden

Handbal voor iedereen
Rolstoelhandbal is voor iedereen. 
Zowel invaliden als validen en/
of revaliderenden die graag wil-
len sporten kunnen deelnemen. 
Naast de conditie en de motori-

sche vaardigheden verbeteren, is 
sporten ook een belangrijke ma-
nier om sociale contacten op te 
doen. Iedereen is van harte wel-
kom. Een team bestaat uit zowel 
heren als dames en de leeftijden 

variëren van jong tot oud. Hand-
balervaring is niet vereist. 

Lijkt het jou leuk om kennis te 
maken met het rolstoelhandbal? 
Er zijn inmiddels al verschillende 
leden uit Bernheze actief. Meld 
je dan vrijblijvend aan en doe 
mee op de trainingsavond van 
Rolstoelhandbal Zephyr. Iedere 
maandagavond van 19.45 tot 
20.45 uur in sporthal Dioscuren, 
een prachtige indoorhal.

Heb jij interesse of zou je graag 
meer informatie willen? Neem 
dan contact op met Ad Martens, 
coördinator Rolstoelhandbal
Zephyr, via 06-28977661 of 
admartens.am@ziggo.nl.

BERNHEZE/SCHIJNDEL - Het Nederlandse handbal zit in de lift. Dat komt mede door de goede pres-
taties van de Nederlandse handbaldames. Maar wat veel mensen niet weten is dat ons land een team 
herbergt dat Europees kampioen is in handbal, namelijk het rolstoelhandbalteam. Handbalvereniging 
Zephyr wil meer mensen kennis laten maken met deze sport. 

HEESWIJK-DINTHER - Afgelo-
pen zondag mocht Altior 1 in 
de stromende regen thuisspelen 
tegen KV Rooi. 

De pupil van de week, Bibi van 
Zoggel, zag dat het Altior niet 
lukte om een vuist te maken 
tegen Rooi en dat de dames de 
warme kleedkamer in gingen 
met een ruststand van: 1-6. In 
de tweede helft lukte het vaker 
om de korf te vinden, maar met 
een eindstand van: 3-9 gingen 
de punten naar Sint Oedenrode.

DAKOS 2 - Altior 2: 7-8
De Horst 2 - Altior 3: 4-5
Altior 4 - KVS’17 2: 8-5
Altior 5 - Eendracht 1: 3-5
Altior MW1 - Be Quick MW1: 
7-6
De Korfrakkers R1 - Altior R1: 3-2
Altior A1 - Prinses Irene A1: 9-8

Altior A2 - Avanti A2: 9-2
NKV B1 - Altior B2: 5-10
Celeritas B1 - Altior B3: 9-0
Astrantia C1 - Altior C2: 18-2
Rooi D1 - Altior D1: 1-9
Altior D2 - Be Quick D1: 0-13
Altior E1 - MOSA’14 E1: 5-3
Altior F1 - Be Quick F1: 5-2
Altior W1 - De Kangeroe W1: 
2-1.

Altior onderuit in de regen
korfbal
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Bibi van Zoggel

WIJBOSCH/HEESWIJK-DINTHER 
- Avesteyn begon fel aan de 
wedstrijd en troefde WEC keer 
op keer af in de duels. 

Hierdoor bleef Avesteyn veel in 
balbezit en bleef WEC achter 
de feiten aan lopen. Halverwe-
ge de eerste helft was het Rens 
van Vugt die voor de verdiende 
0-1 wist te zorgen. Na een klei-
ne scrimmage kwam de bal voor 
de voeten van Rens van Vugt en 
hij schoot hem, weliswaar via 
een speler van WEC, bekeken 
over de keeper heen. Nu was 

het zaak om scherp te blijven en 
door te drukken en dit lukte dan 
ook uitstekend. WEC kwam er 
nog steeds niet aan te pas in de 
gehele eerste helft. Net voor rust 
was het Joost van Vugt die een 
uitstekende actie in huis had tot 
in de 16 meter. De verdediger 
van WEC kon hem maar op één 
manier stoppen, penalty. Rick 
Vissers legde aan vanaf 11 meter 
en tekende voor de 0-2.
Avesteyn was voorbereid op 
een ander WEC in de tweede 
helft. Binnen 3 minuten was 
het alweer raak. Met uitstekend 

voetbal werd Dries Heerkens 
vrijgespeeld aan de rechterflank 
waarna Heerkens een perfecte 
voorzet in huis had voor de inlo-
pende Joost van Vugt, 0-3. Een 
beter begin kon Avesteyn zich 
niet wensen. Hierna gingen de 
kopjes bij WEC hangen en kon 
Avesteyn de wedstrijd ‘gemak-
kelijk’ uitspelen. Halverwege de 
tweede helft werd het dan ook 
nog 0-4. Stan de Laat wist slim 
te profiteren van een foute pass 
van de keeper. De wedstrijd was 
eigenlijk al gespeeld, maar hier-
door was het helemaal klaar.

Avesteyn boekt overtuigende zege

voetbal Punt mee 
naar huis voor Korloo 1
OOIJ/LOOSBROEK - Afgelopen 
zondag speelde Korloo 1 haar 
vierde wedstrijd tegen SVO 1 
uit Ooij.

Op deze regenachtige dag 
opende Korloo de score met een 
strafworp. Helaas scoorde SVO 
in de volgende aanval ook. Bei-
de teams waren erg gelijkwaar-
dig aan elkaar, waardoor de rust 
werd ingegaan met een 6-5 ach-

terstand. Met goede moed be-
gon Korloo aan de tweede helft. 
Er kwamen dan ook steeds meer 
kansen aan de kant van Korloo 
maar deze werden helaas niet 
benut. Met nog vier minuten op 
de klok keek Korloo tegen een 
9-8 achterstand aan. 
Gelukkig werd de gelijkmaker 
gemaakt en heeft Korloo een 
punt mee naar huis kunnen ne-
men.

korfbal
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Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant
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DONDERDAG 10 OKTOBER
Broeken event
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode

FNV Themamiddag
Zalencentrum Vivaldi Oss
PAGINA 28

Vriendinnenles
Heeswijkse Balletschool
Heeswijk-Dinther

Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

VRIJDAG 11 OKTOBER
Jassen event en 
Feel Green Days
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode

Loosbroek draait door
Sint Antoniuskerk Loosbroek

ZATERDAG 12 OKTOBER
Heitje voor een Karweitje
Heesch
PAGINA 11

Alpacashow - Alpacafarm 
open - Alpaca meet & greet
Alpacafarm Vorstenbosch
PAGINA 13

Tentoonstelling vondsten
Heemkamer Heeswijk-Dinther

Hulliewien
Hullie Uden
PAGINA 11

Feel Green Days
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode

Muziekmiddag
Gruppo Dal Segno
Muziekfabriek Heeswijk-Dinther

Lezing: Mijn vader was
priester
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther

Themaviering
met Afrika-Enga koor
Petrus’ Banden kerk Heesch
PAGINA 8

Uitwisselingsconcert
‘Meet In The Middle’
’t Wapen van Wanroij Wanroij
PAGINA 32

ZONDAG 13 OKTOBER
Heitje voor een Karweitje
Heesch
PAGINA 11

Alpacafarm open
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
PAGINA 13

Hulliewien
Hullie Uden
PAGINA 11

Romeins feest
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode
PAGINA 10

Koninklijk Vrienden-
en jubilarissenconcert
Bernrode Heeswijk-Dinther
PAGINA 10

Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Zondagse Muziek
CC Nesterlé Nistelrode

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Boekpresentatie Sel Somers
Tuincafé De Witte Zwaan Berlicum
PAGINA 1

OerFestival
PAGINA 10, 16 EN 17

MAANDAG 14 OKTOBER
Heitje voor een Karweitje
Heesch
PAGINA 11

Poppendokter
De Kanz Nistelrode

Hulliewien
Hullie Uden
PAGINA 11

Computer- en smartphone 
inloop
De la Sallestraat 3 Heesch

Alzheimer Café
Ontmoetingscentrum Meteoor 
Oss

OerFestival
PAGINA 10, 16 EN 17

Poedja - Visualisaties
Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 15 OKTOBER
Heitje voor een Karweitje
Heesch
PAGINA 11

Hulliewien
Hullie Uden
PAGINA 11

Modeflitsen
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode

Alzheimer Café
Pieter BrueghelHuis Veghel

Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Kinderfilm Corgi
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 11

Opening FIETSPlezier
‘t Dorp 22 def Heesch
PAGINA 14

WOENSDAG 16 OKTOBER
Heitje voor een Karweitje
Heesch
PAGINA 11

Hulliewien
Hullie Uden
PAGINA 11

Romeins feest
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode
PAGINA 10

Kraam Anja voor Ghana
Weekmarkt Heesch

Rikmiddag
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther

OerFestival
PAGINA 10, 16 EN 17

Film: Teenbeat
Bernrode Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

Liederentafel
CC De Pas Heesch
PAGINA 23

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Liederentafel
MFA De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 6

DONDERDAG 17 OKTOBER
Heitje voor een Karweitje
Heesch
PAGINA 11

OerFestival
PAGINA 10, 16 EN 17

Hulliewien
Hullie Uden
PAGINA 11

Broeken event
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode

Alpacawandeling
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
PAGINA 13

Ophalen oud papier
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg 
en De Zwarte Molen Nistelrode

Film: Pokémon
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 11

Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

KBO ontspanningsavond
CC Nesterlé Nistelrode
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VRIJDAG 18 OKTOBER
Heitje voor een Karweitje
Heesch
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Kraam Anja voor Ghana
Weekmarkt Nistelrode

Night of the music
Sporthal De Overbeek Nistelrode
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Hulliewien
Hullie Uden
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Alpacawandeling
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
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OerFestival
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Modeflitsen
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode

Mantelzorgwandeling & lunch
Nistelrode
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Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Passion meets music
Sporthal De Overbeek Nistelrode

Keezavond
CC Servaes Heeswijk-Dinther
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Fotograaf: 
Elly Hagens
Kasteel Heeswijk




