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Kindervakantieweken kondigen
het nieuwe schooljaar aan
BERNHEZE - Na het prachtige zomerweer met soms wel hele hoge temperaturen, is deze week de verkoeling een aangename verrassing
voor de kinderen en alle vrijwilligers op de kindervakantieweken van Bernheze. Er zijn weer honderden kinderen die deze week volop
avontuur beleven, bouwen en samen spelen. Nistelrode, met het thema ‘Circus’, is van maandag tot en met woensdag, Vorstenbosch start
woensdag en duurt tot en met vrijdag en de andere kernen zijn de hele week aan het bouwen; Heesch met het thema ‘In vijf dagen de wereld rond’ en Heeswijk-Dinther en Loosbroek gaan op ‘Safari’.

VAN TILBURG SPORTBROCHURE

FOLDER DEZE WEEK

Na de zomervakantie was het voor de kinderen een mooi weerzien met vriendjes en vriendinnetjes maar is het weer even wennen om weer
op tijd op te staan om op het terrein aanwezig te zijn; niet alleen voor de kinderen! Zo kunnen ze alvast weer in het ritme komen en wennen
aan de schoolbel die volgende week weer luidt in Brabant en dus ook in ons Mooi Bernheze.

n fijn schooljaar!

eren weer ee
Wij wensen alle kind

VEEL BEWONDERING VOOR CLOWN PINKIE. MEER FOTO’S: WWW.MOOIBERNHEZE.NL
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Omdat jij het beste wilt
voor je bedrijf, willen
wij het beste voor jou
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Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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Lucifer, een voorstelling
die prikkelt en vermaakt

Terwijl sommigen nog van hun
laatste vakantiedagen genieten
zijn de meesten van ons alweer
terug. En wat een zomer
hebben we gehad. Ik heb
werkelijk niemand gesproken die in een gebied heeft gezeten
waar het slecht weer was.
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En nu het gewone ritme weer oppakken. Uiteindelijk is dat toch
ook weer fijn. Weer aan het werk, kinderen bijna naar school
en het dagelijkse doen en laten hebben we weer zo te pakken.

Hockeymeisjes

HEESWIJK-DINTHER – Lucifer, een voorstelling over hedendaagse
dilemma’s, van Theatergroep de Kersouwe beleefde afgelopen
zondag een zeer geslaagde première. De theaterproductie, speciaal geschreven voor Natuurtheater de Kersouwe door de talentvolle schrijver Lucas de Waard, viel bij de enthousiaste toeschouwers
overduidelijk in de smaak.
Wie houdt van een beetje filosoferen komt in deze voorstelling
zeker aan zijn trekken.
Maar ook wie gewoon lekker een
middag of avond vermaak wil, zal
het visuele spektakel, de scherpe
eigentijdse humor en de heerlijke
livemuziek erg waarderen.

De voorstelling wordt nog gespeeld op 17 augustus (avond),
19 augustus (middag, mét gebarentolk), 24 augustus (avond),
26 augustus (middag), 31 augustus (avond) en 2 september
(middag). De entree is € 12,50
en kaartjes zijn te verkrijgen via
www.kersouwe.nl.

Advertorial
Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
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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.
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WE ZIJN WEER
THUIS!
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Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Driel-van Linder
Joyce van Griensven

BAKKERIJ

!
ACTIE

Elke vrijdag
pizzadag
Met uitzondering van pizza Calzone en bezorging
Alle gerechten worden luchtdicht
geseald. Binnen een straal van
15 km worden deze gegarandeerd
warm geleverd.

Pizza € 6,facebook.com/
floryaheesch

Wij zijn dit jaar naar Spanje geweest. En zo leuk is het altijd om
op je buitenlandse bestemming een lokale bakker te zoeken,
een supermarkt die net wat anders is (meestal veel groter)
dan bij ons. De groenteboer of een goede slager vinden en
natuurlijk ook de lokale restaurantjes.
Heerlijk... hoort toch ook echt bij het vakantiegevoel.
En eenmaal weer thuis kun je ook weer optimaal genieten van
je ‘eigen’ winkels en restaurantjes. Thuiskomen is ook gewoon
weer heel fijn.

‘Begin oktober start de bouw van
onze nieuwe bakkerij aan
de Cereslaan in Heesch’
Elk jaar zijn wij ook weer erg blij te merken dat ook u de weg
weer naar onze winkels en webshop weet te vinden. Dat
waarderen we echt ontzettend. In deze tijd waar boodschappen
doen steeds meer ingepast wordt in daar waar je op dat
moment bent is het feit dat u echt weer kiest voor onze winkel,
onze producten, een waardering voor ons werk.
Wij hebben onze batterij weer opgeladen en kunnen weer
volop aan de slag. Nieuwe ideeën, nieuwe producten en niet
te vergeten… begin oktober de start van de bouw van onze
nieuwe bakkerij aan de Cereslaan in Heesch.
We zijn blij u weer te ontmoeten in onze winkels en staan
graag weer klaar voor u. Vanaf 7.00 uur ‘s ochtends alles
ovenvers!
Bart Lamers
de bakkers Lamers

Afsluiting van zomervakantie met animatiefilm Ferdinand
CC NESTERLE
PRESENTEERT
DONDERDAG

VAKANTIEFILM
NISTELRODE - Ferdinand is een
enorme stier met een piepklein
hartje. Als hij wordt ontvoerd
omdat mensen ten onrechte
denken dat hij levensgevaarlijk
is, zet hij alles op alles om weer
thuis te komen.
De animatiefilm vertelt het ver-

haal van Ferdinand: een jonge
stier die er de voorkeur aan geeft
om rustig onder een kurkboom
te liggen en de geur van de bloemen op te snuiven in plaats van
rond te springen en te spelen met
andere stieren. Als Ferdinand opgroeit en verandert in een grote
sterke stier blijft hij een zacht

temperament houden. Maar
wanneer op een dag vijf mannen langs komen om de grootste, snelste en ruigste stier uit te
zoeken voor een stierengevecht
in Madrid wordt Ferdinand ten
onrechte uitgekozen.
Mochten andere animatiefilms
toch net even te dramatisch en

WWW.NESTERLE.NL

emotioneel zijn, dan biedt Ferdinand wel een uiterst vriendelijk
alternatief, voor de echt jonge
kijkers.
Donderdag 16 augustus. Aanvang 15.00 uur. De toegang is
€ 2,50 en dit is inclusief een
glaasje ranja voor kinderen.

Kaartjes zijn verkrijgbaar aan de
kassa vanaf 14.30 uur.
Voor meer informatie over films
bij CC Nesterlé kun je je aanmelden voor de filmmail via
www.nesterle.nl.
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Superfan van Baby Blue

Column D’n Blieker
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk
op dagelijkse herkenbare belevenissen.
Ik ben sinds kort lid van een buurtapp. Je weet wel, zo’n
groepsapp die je buurt moet beschermen tegen boeven. Zo’n app
waar je melding kunt maken van gespuis dat laat op de avond
twijfelachtige wandelingen maakt in je keurig aangeharkte buurt,
waar geen vreemdelingen worden geduld. Zo’n app die wordt
aangekondigd zodra je de wijk komt binnenrijden en criminelen
buiten de deur moet houden.
Zoals gezegd ben ik nog niet zo lang lid en misschien is het te
warm geweest om op boevenpad te gaan, maar echt schokkende
dingen worden niet gedeeld door mijn buurtgenoten. Tenminste,
ik vind een verdwaalde kat niet echt een bedreiging voor mijn
veiligheid. Ik vond ‘het mysterie van de illegale plastic-zak-dump’
wel interessant om te volgen, maar ik wist niet dat ook een
milieudelict zou worden besproken op een buurtapp.
De buurtapp heeft er wel voor gezorgd dat ik wat alerter door mijn
wijk fiets of loop. Als er een onbekende auto staat geparkeerd
in de straat en ik kan de auto ook niet koppelen aan regelmatige
bezoekers van onze straat, dan heb ik toch een licht verhoogde
hartslag. Ook heb ik overwogen om een spiegel bij mijn voorraam
te plaatsen, zodat ik de hele straat kan bekijken als ik op de bank
zit.

Tekst en foto’s: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER – Je hebt fans en je hebt superfans. Tot laatstgenoemde
categorie mag je Ilja Dobbelsteen uit Heeswijk-Dinther scharen. De zeventienjarige
is helemaal gek van de coverband Baby Blue. Zo vaak ze kan gaat ze naar optredens
van de vijfkoppige herengroep om lekker los te gaan op hun muziek en in haar vrije
tijd tekent ze de mannen tot in de finesses na. Tot haar grote verrassing kwam zanger
Flemming viguurs langs op haar verjaardag om de superfan op geheel eigen wijze
persoonlijk te feliciteren.
Ilja terug. Ze lacht. “Toen was ik
nog geen echte fan.”

Toen ze de band Baby Blue voor
het eerst zag in 2015 vond Ilja het
wel leuk, maar veel verder dacht
ze er niet over na. Ook toen ze
leadzanger Flemming niet veel
later tegen kwam op een festival in de regio, was er nog geen
sprake van enige adoratie. “Ik
was daar met een vriendin en
herkende hem. voor de grap gingen we samen op de foto”, blikt

Ilja werd verrast op
or
haar verjaardag do
ing
leadzanger Flemm

Dat is ze intussen zeker wel. Nadat ze twee dagen achter elkaar
evenementen bezocht waar de
heren het zaakje plat speelden
was ze om en zij niet alleen.
“Mijn moeder Heidi vindt hen
ook leuk”, bekent Ilja en vervolgt: “Ze spelen op kleine en
grote festivals in het hele land en
ook veel in de regio. Ik ga zoveel
ik kan naar optredens. Het verveelt nooit. Soms ga ik met vriendinnen, maar mijn moeder is er
ook vaak bij. Ze begint achterin
de zaal en na de eerste set staat
ze samen met ons vooraan.”
Genoemde is intussen ook aangeschoven en bevestigt haar
dochters verhaal. “Ik vind wat
ze spelen leuk. Het is heel divers, dynamisch en herkenbaar”,
zegt Heidi om tot slot ook haar
echtgenoot en zonen in het verhaal te betrekken. “Die zijn wat
minder uitbundig dan wij, maar
eigenlijk vinden we het allemaal
leuk”, verkondigt Heidi terwijl
Ilja instemmend knikt en toevoegt: “Het maakt niet uit of er
10, 100 of 1.000 mensen zijn. Ze
maken altijd sfeer en na afloop

kun je even kletsen en met ze op
de foto.”
van laatstgenoemde heeft Ilja
intussen een hele serie. Dat de
bandleden haar intussen allemaal
kennen is niet vreemd. Ilja ging
niet alleen al vaak met hen op
de kiek. Ze tekent verdienstelijk
en de mannen werden door haar
op papier vastgelegd. Sommige
tekeningen werden al aangeboden en in dank door de band
aanvaard.

‘Ik ga zoveel ik
kan naar optredens.
Het verveelt nooit’
Het kan eigenlijk niet anders dan
dat er een favoriet is. Flemming
kopt boven de rest uit. Logisch
volgens Ilja want: “Als zanger
trekt hij de meeste aandacht”,
om toe te voegen, “Bas is trouwens ook heel leuk”, om te verzuchten: “Dat zijn ze allemaal.”
Ondanks dat gegeven droomt ze
niet over meer dan optredens bezoeken en genieten van de muziek, hoewel: “Als ze bellen of ik
mee ga om een terrasje te pikken
of met de bus mee te gaan naar
een optreden, dan twijfel ik daar
natuurlijk geen seconde over.”
Afgelopen week was Ilja jarig.
Hoewel hij niet op de gastenlijst
stond, was in het diepste geheim
een bezoekje van Flemming voor
haar geregeld. Het hoeft geen
betoog dat de dag voor de jarige
niet meer stuk kon toen zij persoonlijk toegezongen werd.

Ik heb ook een keer bijna iets gemeld over een verdachte situatie.
Ik zag een voor mij onbekende man met een, volgens mij, Turks
uiterlijk foto’s maken van een huis in de wijk. Het was bijna
donker en het leek alsof hij onderzoek aan het doen was hoe hij
het huis ongezien kon binnen komen. Toen ik iets dichterbij kwam
en mijn telefoon al in mijn hand had en de app bijna had geopend
om melding te doen van een poging tot inbraak, zag ik het bord
staan in de tuin.
Snel liep ik door en negeerde de vriendelijk
groetende man en het ‘Te Koop’ bord en
mompelde: “Welkom in de wijk, meneer.”
Voor meer columns kun je
D’n Blieker nu ook online volgen op zijn
eigen blog!
Ga daarvoor naar
www.dnblieker.com.

blieker@bernhezemedia.com
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GezOndHeid in Balans

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur
gesloten. Buiten openingstijden
voor spoedeisende recepten
kunt u naar de Regioapotheek in
Bernhoven, naast de hoofdingang
van het Ziekenhuis Bernhoven
Uden. 0413-408780.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / vORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
verloskundige Nistelrode-Heesch
verloskundige praktijk NOvA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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innovatief aed systeem bij
geldautomaten rabobank Oss
Bernheze al 22 keer ingezet
BERNHEZE – Anderhalf jaar geleden liet Rabobank Oss Bernheze
26 AED’s plaatsen, onder andere bij iedere geldautomaat.
Deze AED’s hangen in buitenkasten en worden op afstand gecontroleerd. Gedurende de tijd dat deze AED’s zijn geplaatst, zijn zij in
22 gevallen ingezet en zijn er levens mee gered.

AED in buitenkast

“Dit is natuurlijk geweldig“, zegt
Monique van den Hurk, servicemanager bij Rabobank Oss Bernheze. “Destijds ontstond het idee
om de bestaande AED’s die in de
filialen hingen buiten op te hangen. Dit met het doel dat ze altijd
gebruikt konden worden. Rabobank Oss Bernheze heeft op 21
locaties geldautomaten. Bij deze
geldautomaten én op de twee
hoofdkantoren zijn AED’s in buitenkasten geplaatst. Daarnaast
zijn op nog drie andere plaatsen

AED’s geplaatst in verband met
een goede spreiding van AED’s
over het werkgebied van de
bank. “We wilden een systeem
dat op de best mogelijke manier
gecontroleerd wordt én AED’s die
door iedereen in geval van nood
gebruikt kunnen worden“, zegt
Monique. “De juiste werking
van onze AED‘s wordt dagelijks
extern op afstand gecontroleerd.
Naast de basisfuncties en relevante factoren zoals de temperatuur wordt ook op afstand gezien
of een AED uit de kast gepakt
wordt en kan middels GPS gevolgd worden waar hij naar toe
wordt gebracht. Het innovatieve
AED systeem levert dus meer efficiëntie én een hogere kwaliteit
van hulpverlening. We bieden
dit als Rabobank aan alle mensen in de regio die in nood zijn
of iemand in nood willen helpen
en we zijn er erg trots op dat we
hiermee helpen meer en beter levens te redden.“

HUID
GERICHTE zORG vOOR UW

vergoeding
?
Check uw
zorgpolis.

ACNE - LASER - OEDEEM - STEUNKOUSEN
NiSTELRODE | DEN bOSCh Ι DRUNEN Ι 06-22260350 - 06-22260050
WELKOM BIJ DE HUIDTHERAPEUT. WELKOM BIJ HUIDGERICHT.
WWW.HUIDGERICHT.NL

COLuMn
Bernadette
OVER HOE LANG
EEN SCHEIDING
DUURT
Na de zomervakantie worden er meer
echtscheidingen gestart dan in andere
maanden. Harde cijfers die dit bevestigen,
zijn er niet. Want er wordt alleen
bijgehouden wanneer echtscheidingen
zijn afgerond, ofwel het moment dat de
echtscheiding wordt ingeschreven bij de
gemeente. Wat gebeurt er eigenlijk in de tussentijd?
Tussen het starten van een scheiding en het afronden daarvan
zit vaak maanden tijd. Dat is niet zo gek, als je kijkt naar
wat er allemaal geregeld moet worden. Er zijn vaak een paar
gesprekken nodig - is mijn ervaring - over de verdeling van het
huis en ander vermogen zoals een eigen bedrijf en spaargeld,
de zorg voor de kinderen, alimentatie en de verdeling van
pensioenrechten.
De emoties die bij een scheiding komen kijken, zijn door die
gesprekken heen geweven. Aandacht voor die emoties is nodig
als je zinvol wilt praten over het regelen van de scheiding.
Wanneer er heldere afspraken zijn gemaakt over de gevolgen
van de scheiding, zorg ik dat deze juridisch juist worden
vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. De afspraken over
de kinderen komen in een ouderschapsplan.
Het ondertekenen van deze documenten is voor mensen die
uit elkaar gaan vaak een emotioneel moment. Niet alleen
sluiten ze de intensieve fase af waarin de zakelijke kant van de
scheiding geregeld wordt, ook wordt ervoor getekend dat de
huwelijksband verbroken wordt en dat valt soms zwaar. Toch
geeft het feit dat alles geregeld is ook weer wat rust.
De advocaat dient vervolgens het echtscheidingsverzoek
met bijbehorende documenten in bij de rechtbank. Ik
werk hiervoor samen met advocaat Rob Haakmeester in
Heesch. Deze procedure verloopt schriftelijk. Na ongeveer
zes weken doet de rechtbank uitspraak. Die uitspraak,
de echtscheidingsbeschikking, wordt ingeschreven in de
gemeente waar het huwelijk ooit is gesloten: daar ligt immers
de huwelijksakte waarop moet worden aangetekend dat
het huwelijk is beëindigd. Juridisch gezien is daarmee de
echtscheiding officieel.
Vaak is daarna nog het een en ander nodig om de scheiding
af te wikkelen. Denk aan het gezamenlijke huis, dat moet in
een notariële akte op naam gezet worden van degene die het
overneemt. Daarvoor is toestemming van de hypotheekbank
nodig met soms een nieuwe hypotheeklening. Ook moeten
pensioenfondsen worden geïnformeerd over de afspraken
rond het pensioen.
En omdat er een nieuwe fase in je leven begint, kan het ook
geen kwaad om een testament te maken dat op je nieuwe
situatie aansluit.
Heb je vragen over deze column of heb je andere vragen?
Neem dan gerust contact op.
Bernadette Dijk
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

Plein1969 1b - Heeswijk-Dinther - 0413-294017

www.sterrin.nl
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‘zwangeren zaterdag’
in Bernhoven
UDEN/BERNHEZE - Aanstaande moeders en vaders zijn zaterdag
25 augustus welkom op de ‘Zwangeren Zaterdag’ in Bernhoven
Ziekenhuis. Deze voorlichting over zwangerschap en bevallen in de
regio Meierij en Maashorst is een gezamenlijk initiatief van gynaecologen, (klinisch) verloskundigen, verpleegkundigen en kraamzorg
in de regio en wordt georganiseerd door het samenwerkingsverband KIEM.
Gedurende deze dag vinden van
10.00 tot 15.00 uur in het restaurant en een aantal vergaderruimtes van het ziekenhuis diverse workshops plaats van telkens
twintig minuten. De aanstaande
moeders en hun partners kunnen gewoon binnenlopen. vooraf aanmelden is niet nodig.

mAAK Kennis met
Het BevAlBAd
De workshops behandelen de
gang van zaken tijdens de bevalling, wat gebeurt er in het
ziekenhuis, hoe gaat het met
pijnstilling, hoe verloopt borstvoeding en wat gaat er gebeuren als men weer thuis is.
Tijdens deze informatiemarkt
geboortezorg kunnen de deelnemers zich ook oriënteren op
allerlei
zwangerschapsgerelateerde diensten, producten
en activiteiten op een heuse markt. Daarnaast vinden
er rondleidingen plaats op de

actie Glastra van loon en
afsluiting ‘niet te vergeten’

kraamafdeling en de verloskamers van Bernhoven.
Nieuw: bevalbad
Maak ook kennis met het bevalbad van Bernhoven. Dit is een
nieuwe service van de kraamafdeling van het ziekenhuis. Onderzoek wijst uit dat vrouwen bij
bevallen in bad vaker tevreden
terugkijken op de bevalling. Hoe
dit allemaal in zijn werk gaat zie
en hoor je op deze informatiedag.

zwangeren
zaterdagen
in Ziekenhuis Bernhoven
24-02, 14-04, 23-06, 25-08, 03-11
VAN 10.00 TOT 15.00 UUR

Voor alle aanstaande papa’s en mama’s
tussen 26 en 34 weken !

DIVERSE
WORKSHOPS

O.A. DE NORMALE
BARING EN WAT ALS
HET ONVERHOOPT
ANDERS LOOPT v0 l = v0 l !

RONDLEIDING
VERLOSKAMERS
VERSCHILLENDE
STANDS
O.A. KRAAMZORG,
LACTATIEKUNDIGE,
LEUKE WINKELS...

en nog veel meer!
ZIEKENHUIS BERNHOVEN NISTELRODESEWEG 10, 5406 PT UDEN

Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Marcel van der Steen

BERNHEZE – Maarten van Rossum, de man van de Heesche Sandy
van Rossum-’t Hort, overleed eind 2017 op 33-jarige leeftijd aan
de gevolgen van frontotemporale dementie (vroegdementie), een
vorm van dementie die meer bekendheid en onderzoek nodig heeft.
Oud-wethouder Jan Glastra van Loon droeg daar graag aan bij.
Aanvullende actie
Onder de titel ‘Niet te vergeten’
organiseerden Gonny Smulders,
Annie van Bakel, Carla van Orsouw en Toos Smulders samen
met Sandy afgelopen maart een
symposium en een festival om
frontotemporale dementie bekendheid te geven en geld op
te halen voor onderzoek. Jan
Glastra van Loon bedacht daarop een eigen, aanvullende actie:
“voor m’n verjaardag vroeg ik
mensen om geld voor dit goede
doel te geven in plaats van cadeaus. Nadat duidelijk werd dat
ik in het nieuwe gemeentebestuur geen wethouder meer zou
zijn, ontstond het idee om dit
ook bij mijn afscheid te doen.”
Met gepaste trots overhandigde
hij dinsdagavond 24 juli de opbrengst, een cheque ter waarde
van € 990,-, aan de organisatoren van ‘Niet te vergeten’. Om
het mooi af te ronden voegde
hij er nog een tientje aan toe.

Daarmee komt zijn opbrengst op
€ 1.000,-.
Glastra van Loon: “Het is een
ramp als je zo jong dementie
krijgt. Als je zo geld ophaalt zet
je mensen daarover ook aan
het denken. Alle mensen die dit
mooie resultaat mede mogelijk
hebben gemaakt: bedankt!”
Totaalopbrengst
Gonny: “Mooi dat hij dit heeft
willen doen. We zijn er erg blij
mee.” Met het bedrag van
Glastra van Loon erbij komt
de totale opbrengst van ‘Niet
te vergeten’ op € 7.000,-. Met
deze opbrengst beëindigen Gonny, Annie, Carla en Toos hun activiteiten voor dit doel en sluiten
ze hun bankrekeningnummer
hiervoor. van idee, naar voorbereiding, uitvoering en afsluiting
zijn ze er al met al een jaar mee
bezig geweest. Ze kijken er met
veel voldoening op terug: “Het
festival was mooi, maar het sym-

posium oversteeg onze stoutste
verwachtingen. Daar kwamen
uit het hele land bezoekers,
vooral professionals, op af. Mensen zaten zelfs op de trappen, zo
druk was het.”
Onderzoek en boek
voor Sandy is het nog niet klaar.
Er zijn al verschillende ideeën
voor onderzoeken voorbij gekomen; sommige concreet, andere nog vaag. Wanneer er meer
informatie over beschikbaar is
maakt Sandy daar in overleg met
neuroloog Jolanda Pijnenburg
een keuze uit. Uiteraard laat ze
nog weten waar het geld aan
wordt besteed.

Bij jonge mensen
denk je niet snel
aan dementie
Daarnaast is Sandy bezig met
een boek over haar ervaringen.
Daarmee wil ze andere mensen
informatie geven die ze zelf jammer genoeg heeft gemist. “Bij
jonge mensen denk je niet snel
aan dementie en voorzieningen
zijn daar vaak ook niet op ingesteld, dus meer bekendheid blijft
nodig.”
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN
Geheel onverwacht is op 11 augustus 2018 op
78-jarige leeftijd van ons heengegaan,

Gilde St. Barbara Dinther bij
onthulling nieuw abdijbier
HEESWIJK-DINTHER - Het
gilde St. Barbara Dinther

Piet Jacobs

was zondag 29 juli aanwezig

Mede oprichter stg Carnaval HDL
Ere president stg Carnaval HDL
Ex-Prins Piet 1e (1990)
Lid stg Vriendenkring HDL
Lid in de orde van oranje Nassau
Geen enkel moment wat maar enigszins
met Carnaval te maken had, sloeg Piet over.
Samen met zijn Sjaan, was hij altijd paraat.
Zijn inzet en betekenis voor Carnaval HDL is onnoemelijk.
Vandaar ook, nog maar een paar maanden geleden,
een verdiende koninklijke onderscheiding.
Zo veel gesjouwd voor en achter de schermen
en oh zo veel plezier gemaakt.
Wat zullen wij hem enorm missen...
Wij wensen Sjaan, kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte in deze moeilijke tijd!

Stg Carnaval HDL
Stg Vriendenkring HDL

bij de presentatie van het
nieuwe abdijbier: de
Abt-Generaal Quadruppel.
In het 900-jarig bestaan van de
orde der Norbertijnen kwamen
de 120 Norbertijnen uit 32 verschillende landen, het generaal
kapittel, nog niet eerder bijeen
in Nederland om een nieuwe
abt-generaal te kiezen. Alle re-

HET EERSTE FLESJE
WERD MET EEN DRONE
NAAR DE NIEUWE ABTGENERAAL GEVLOGEN

Een proost onder het motto: ‘Vier het Leven’

den dus voor een uitgelaten
sfeer op de abdij van Heeswijk
en daarom is voor deze gelegenheid een nieuw speciaal abdijbier
ontwikkeld, de ‘Abt-Generaal
Quadruppel’.
Het eerste flesje werd met een

drone naar de nieuwe abt-Generaal, de Vlaming Jos Wouters,
gevlogen en onder het motto
‘Vier het Leven’ werd het glas
geheven op de geboorte van
het nieuwe bier.
Daarna bracht het gilde een vendelgroet aan de nieuwe abt-generaal. Diverse Norbertijnen
hadden dit nog nooit gezien of
beleefd en er werd driftig gefilmd en gefotografeerd.

Na de officiële onthulling was
iedereen in de gelegenheid het
nieuwe bier te proeven. Ook de
aanwezige Norbertijnen proefden het bier en zongen het
feestlied ‘Vivat in Eternum’ (het
eeuwig leven).
Het was een prachtige en speciale dag voor het gilde en dit maak
je waarschijnlijk maar eens in je
leven mee.

Zo genietend van je gezin, graag mensen om je heen.
Hield van een grapje, je stond klaar voor iedereen.
Je werk was je hobby, samen hadden we zo’n fijn leven.
Een levensgenieter, bedankt voor alles wat je ons hebt gegeven.

Hij was er graag bij… wij hadden je er graag bij
Dankbaar en met hele mooie herinneringen hebben wij,
geheel onverwacht, afscheid moeten nemen van
mijn lieve man en onze trotse papa

Henk Schouten
echtgenoot van

Hannie Schouten - van der Heijden
Hij overleed in de leeftijd van 60 jaar.
Hannie
Anne en Joeri
Nora
13 augustus 2018
Lambertusstraat 16
5388 RP Nistelrode
De herdenkingsdienst zal plaatsvinden op zaterdag 18 augustus
om 13.00 uur bij Engelen Groen, Handelslaan 10 te Uden.
Aansluitend bent u van harte welkom voor een samenzijn.
Later op de middag zullen we Henk in besloten kring naar het
crematorium begeleiden.

Kracht geven...

Vrijdag zal er om 19.00 uur een avondwake worden gehouden in
de Sint-Lambertuskerk te Nistelrode.
Henk is thuis, waar u donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en na de
avondwake welkom bent om nog even met hem samen te zijn.
In plaats van bloemen zouden we een donatie voor een blijvende
herinnering aan Henk op prijs stellen. Donatiebussen hiervoor
staan bij het condoleanceregister.

Met persoonlijke begeleiding
en advies zorgdragen voor
een memorabel afscheid

Tom van den Berg Uitvaartzorg
Steun

toeverlaat

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

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Video Design Lunenburg
Uw kostbare ‘oude’
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk

06-22066338

TE HUUR: nn Kantoorruimte
Opslagruimte
n

Ruimte voor ZZP-ers

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

www.pakhuys35.nl
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Aanbiedingen geldig van
16 t/m 22 augustus
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Veel aandacht voor het kleurrijke circus

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

Kindervakantieweek
Nistelrode: help het circus!
Dit jaar bestaat Stichting Jeugdbelangen 50 jaar, dat betekent
dat er ook voor de kindervakantieweek extra budget is.
Er kon dus groots uitgepakt worden en dat betekent dat er een
circus neerstrijkt! Maar de 175
deelnemende kinderen moeten
dit circus helpen, want het circus mag geen dieren meer houden. In verschillende groepjes
bereiden de kinderen daarom
verschillende acts voor om er zo
voor te zorgen dat er op woensdag toch een compleet optreden
kan plaatsvinden voor alle ouders.
Clown Wallie en clown Ballie
zijn voordat de schoolvakantie
begon al langs de basisscholen
gegaan om zoveel mogelijk kinderen op te trommelen. En met
resultaat, want het aantal deelnemende kinderen is gegroeid.
Mede dankzij de vele sponsors
heeft de organisatie extra activiteiten kunnen bekostigen waar
de organisatie natuurlijk erg
dankbaar voor is.

Tijdens de kindervakantieweek
zijn de kinderen met allerlei activiteiten bezig om de eerste prijs
in de wacht te slepen.
Waar het voorheen vooral om
het bouwen van de hutten ging,
heeft de organisatie besloten om
het dit jaar anders aan te pakken.
Iedere dag kunnen de kinderen
verschillende spelletjes spelen,
de hut bouwen en versieren,
schminken en de act voorbereiden. Daarmee verzamelen de
groepjes punten om zo aan het
eind van de week hopelijk de felbegeerde eerste prijs in de wacht
te slepen. En dat werkt, want zo
kunnen de kinderen zelf kiezen
waar zij zich mee bezighouden
én is er voor ieder wat wils.
Wallie en Ballie krijgen hulp
van verschillende verenigingen,
waaronder scouting Mira Ceti
die het avondspel organiseert en
Dance Team Nistelrode die een
workshop in acrobatiek verzorgt.
Maar de vele sponsors hebben
het ook mogelijk gemaakt om
bijvoorbeeld clown Pinkie te
laten komen, die ballondieren

EETCAFÉ

‘T PUMPKE

vouwt voor alle kinderen en
Acrobatic Tommy, die afkomstig is uit een echt circus en een
workshop komt verzorgen.
Onder toeziend oog van directeur Renzo en de twee clowns
zorgen de kinderen en de vele
vrijwilligers ervoor dat het circus
op woensdag een groots optreden neer kan zetten. De organisatie is met recht nu al trots op
het resultaat en is alle vrijwilligers en sponsors erg dankbaar.

VERSE KRIELAARDAPPELS 1 kilo € 1.50
STOOFSCHOTEL 500 gram € 1.25
PAPRIKA ROOD/GEEL 1 kilo € 1.50

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

Voordeelpakket:
1 Volkorenbrood
naar keuze
1 Ontbijtkoek
4 Eierkoeken
6 Tarwebollen
15

€ 10,

Samen, nu voor

7,50

Voor de broodnodige
energie!!

Van Mook

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

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

Meer foto’s op
www.mooibernheze.nl

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

PRESENTS

VRIJDAG 17 AUGUSTUS VANAF 20.00 UUR
ANNEMIEK VENDELMANS
ZATERDAG 18 AUGUSTUS VANAF 20.00 UUR
DJONINA MULDER EN NIKENIA

Schouderkarbonade
100 gr.

€ 8,00

Pesto
karbonade
100 gr.

€ 9,00

Houthakkerssteak
Ze zijn er weer,
mosselen!
Raadhuisplein 7 - 5388 GM - Nistelrode
0412-612956 - info@eetcafetpumpke.nl

100 gr.

€ 11,00

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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KBO Heeswijk-dinther

KBO Bernheze
Officiële start
KBO Walking
Football HD

HEESWIJK-DINTHER - KBODinther heeft in overleg met
vv Avesteyn het initiatief genomen om voor alle leden van de
KBO’s van Heeswijk en Dinther
de mogelijkheid te bieden een
balletje te trappen. Op maandagmorgen 20 augustus is het
zover.
Om 10.00 uur is de officiële start
van KBO Walking Football HD.
Willy van der Steijn en Wilson
Bosch, de voorzitters van KBODinther en vv Avesteyn trappen
samen af op het kunstgrasveld
van vv Avesteyn. En dan kunnen
de enthousiastelingen, die zich al
eerder aangemeld hebben, laten zien waarom deze vorm van
voetballen zo aantrekkelijk is.
Walking Football maakt het voor
steeds meer 50-plussers moge-

lijk om nog eens een balletje te
trappen. Gespeeld wordt in wandeltempo op een klein veldje. De
spelregels van Old Stars Voetbal
van de KNVB zijn daarbij leidend. Daardoor is het geschikt
voor zowel mannen als vrouwen. Het is een leuke sport en er
is al eerder een WK gehouden,
waarbij Oranje, met oud-internationals als Sjaak Swart en Wim
Rijsbergen, derde werd. Heeswijk-Dinther blijft niet achter.
Elke maandagochtend van 10.00
tot 11.30 uur wordt er bij vv
Avesteyn gespeeld onder leiding van Gerrit Oosterhof. Kom
kijken naar de officiële aftrap;
het is zeker de moeite waard
kennis te komen maken met
deze nieuwe sportieve activiteit. Je bent van harte welkom!

Je ziet méér bij
de fotoclub!
HEESCH - Sinds enkele jaren
heeft KBO Heesch een fotoclub.
Een tiental leden komt elke tweede dinsdag van de maand van
14.00 tot 16.00 uur bij elkaar onder deskundige leiding van Peter
Gommers. De fotoles is in CC De
Pas waar de foto’s van de leden
worden beoordeeld.
Interessant hoe ieder een foto ziet

Voetbal in wandeltempo
en feedback geeft. Tips zijn bijvoorbeeld: denk aan compositie,
fotografeer niet teveel in beeld
en ga vroeg op pad voor mooie
foto’s. Wij trekken ook de natuur
in, extra themabijeenkomsten
worden ingelast. Zo gingen we
in juli vlinders fotograferen in het
gebied rondom de Halve Zolenlijn in ’s-Hertogenbosch.
Was de bloedmaan te zien?
De leden van de fotoclub stimuleren elkaar om enthousiast bezig
te blijven met fotografie. Zie onderstaande berichten die we via
de KBO fotoclub WhatsApp deelden op 27 juli, toen de bijzondere
‘bloedmaan’ voor unieke beelden
kon zorgen: “Ik zit er klaar voor,
alles staat opgesteld, nog geen
maan te zien.”
“Hier ook niet.”
“Over ’t Grolder gefietst, ook
geen maan te zien. Komt waarschijnlijk wat later op want het is
wel helder.”
“Ik denk dat ze iedereen voor de
gek houden.”
“Half Nederland schijnt de bloedmaan gemist te hebben, daar zal
Heesch ook wel bij horen.”
Gelukkig kwam het toch nog
goed met de bloedmaan, of althans wat er op leek!
Resultaat van deze avond: een
actieve KBO-activiteit met veel

onderling contact en grapjes over
en weer.
Foto’s te kijk
Vanaf 15 augustus is er een
expositie in CC De Pas van
foto’s die door KBO-leden zijn
gemaakt.
Wil je meedoen met de
fotoclub?
Je bent welkom om mee te doen.
Klinkt dat interessant? Neem dan
contact op met Theo Wingens,
06-53780579 of
tjwingens@ziggo.nl.

KBO Kluscafé
Loosbroek
LOOSBROEK - De vrijwilligers
van het kluscafé zijn zaterdag
18 augustus weer aanwezig bij
Harrie en Rien van Zoggel in de
Achterdonksestraat 7. Van 9.30
tot 11.30 uur staan zij weer voor
je klaar om de aangeboden spullen te repareren. Als er nieuwe
onderdelen nodig zijn helpen de
vrijwilligers hierbij.
Je tuingereedschap kan geslepen worden en de ventilatoren
moeten misschien ook wel even
nagekeken worden nu je deze regelmatig nodig hebt. Het kluscafé is voor alle inwoners van Bern-

heze. Elke derde zaterdag van
de maand staan de mensen van
het kluscafé voor je klaar. Alle
datums van het kluscafé in 2018
staan vermeld op de evenementenkalender op de achterzijde
van deze krant en op
www.loosbroek.nu.
Voor meer informatie of vragen
kun je altijd terecht bij Henk de
Mol: 0413-229619, Jan van Eerd:
0412-480658 of Betsie van
Zutphen: 0413-229692.
Geef je apparaten een tweede
kans, weggooien kan altijd nog!

Koffieochtend
met foto’s
HEESWIJK-DINTHER - Tijdens
de komende koffieochtend worden foto’s getoond. Foto’s van
twee bijzondere activiteiten dit
jaar van KBO-Dinther: het bergwandelen in Sankt Johann én
de fietsvierdaagse in Steensel.
Gerard Kuijpers en Corrie van der
Heijden laten hiervan foto’s zien
in CC Servaes op donderdag 23
augustus tussen 10.00 en 11.30
uur en zij vertellen daarbij over
hun bevindingen.
Senioren van Heeswijk-Dinther
zijn van harte welkom. De
kosten van de koffie neemt de
gemeente voor haar rekening.
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24-uurs Solexrace Heeswijk-Dinther

Nog méér beleving, entertainment
en spektakel dan voorheen

HEESWIJK-DINTHER – En wéér wordt de 24-uurs Solexrace, die dit jaar van vrijdag 24 tot en met zondag 26
augustus gehouden wordt op het terrein aan de Heibloemsedijk in Heeswijk-Dinther, een stukje groter dan
voorheen. De 12e editie wordt er een met nóg meer beleving, entertainment en spektakel.
we feestcafé met een hoog ‘lal en
kwal’ gehalte en een geheel eigen
programma”, vertellen Roy en
Merlin enthousiast.

Roy van der Heijden

Toen Roy van der Heijden en
Merlin van Heugten in 2007
mede aan de wieg stonden van
de eerste Solexrace en de happening in slechts zes weken op de
kaart dienden te zetten, hadden
zij nooit durven dromen dat het
anno 2018 een evenement zou
zijn dat intussen weggezet wordt
als het jonge broertje van de
Zwarte Cross. Een happening die
begon met zeventien teams en
een handjevol publiek en vanaf
dat moment elk jaar groter werd,
elke keer anders is en dit jaar, zo
beloven genoemden, nóg meer
beleving, entertainment en spektakel zal kennen!
Het duo ontwikkelde zich met

Tekst: Wendy van Lijssel

de Solexrace mee en steekt eindeloos veel tijd en energie in het
hele gebeuren. “We zijn hier het
hele jaar mee bezig en proberen
het zo in elkaar te zetten dat het
vernieuwend is en blijft. De terreinindeling is dit jaar daarom
wederom anders en weer groter
dan een jaar eerder. De brascrossbaan wordt zo aangelegd dat
publiek op meerdere plekken het
‘geweld’ goed kan bekijken en
we zorgen voor enige entertainment/aankleding erbij. Naast de
brascross en de solexrace die op
zaterdagmiddag om 16.00 uur,
in deze letterlijk, aftrapt, hebben
we een vét muzikaal programma
in drie feesttenten en er komt een
podium extra in ons splinternieu-

voor het ronkende geweld geldt
dat teams die het aandurven om
voor Kika 24 uur op een solex
rond te hobbelen, ‘plankgas dur
twee cafés en unne stierenstal’,
nog steeds in kunnen schrijven.
“Het deelnemersveld wisselt elk
jaar en komt uit binnen- en buitenland. Sommigen doen slechts
een of twee keer mee, maar we
hebben ook teams die jaar in
jaar uit meedoen en écht voor
de winst gaan. verder zijn er die
speciaal voor Kika rijden en naast
het verplichte sponsorgeld moeite
doen om vooraf met acties geld
in te zamelen. In verloop van
ons bestaan haalden we al ruim
€ 260.000,- op voor Kika. Daar
zijn we trots op”, zeggen Merlin
en Roy.
De Brascross telt maar liefst acht
categorieën en steekt zo in elkaar dat wie zonder zijwieltjes uit
de voeten kan, eraan mee kan
doen. In de Luierklasse kun je
namelijk de baan al op vanaf vijf
jaar. verder is er een Snotneus-,
Brommercross-, Snevelbokkenklasse licht en zwaar-, Gescharrel
met een barrel-, Crossklasse- en
Drie en een quadklasse. voor
deelname in één ervan geldt

dat, hoewel het deelnemersveld weer groter is, er een aantal
‘uitverkocht’ is en er nog slechts
plek is in de Brommercrossklasse,
Snevelbokkenklasse
licht en Drie en een quadklasse (16 tot en met 103 jaar).
voor informatie over aanmelden
en reglement zie de website.
De ronkende motoren gaan hand
in hand met een muzikaal programma in de drie grote feesttenten en het feestcafé op het
terrein. Uiteraard ontbreken de
heren van WC Experience niet,
maar ook Mental Theo, Wannebeastar, Snollebollekes, Pap
& Pudding, Weekend Warriors,
House of Rock, The Dirty Daddies en Boomshakalak staan genoteerd. Het is slechts een greep
uit de complete line up die overigens ook een Zingende Schlager, zanger Kafke en de King of

Bingo laat zien. “Er is echt voor
ieder wat wils. Overal is gedurende deze dagen iets te beleven”,
stellen Merlin en Roy.
Kaartjes kunnen rustig nu al gekocht worden want over het weer,
zo laat het tweetal lachend weten,
hoeft niemand zich zorgen te maken. “We kloppen het af, maar
dat is elk jaar goed”, vertellen ze
om te ontboezemen: “Dat komt
omdat ‘ons mam’ (tante Tonnie
voor Roy), elk jaar naar de St. Jan
gaat in Den Bosch en daar overal
waar ze kan dikke en dunne kaarsen aansteekt en een goed woordje voor ons doet.” Dan resoluut:
“De 24-uurs Solexrace is een happening vol sfeer, gezelligheid en
spektakel. Dat wil je niet missen.”
Zie voor informatie over tickets
en/of deelname
www.24uurssolexrace.nl

Lezeractie
Wil jij twee gratis weekendkaarten winnen
ter waarde van € 57,50 per stuk? We geven
er namelijk in samenwerking met de
24 uurs solexrace vier weg. Stuur een mail
met wie jij graag zou willen gaan naar
lezeractie24uurssolex@gmail.com met je naam
en woonplaats en wie weet ben jij de winnaar.
Je kunt het toesturen tot en met zondag
19 augustus. Maandag 20 augustus worden
de winnaars bekend gemaakt.
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Genomineerde ondernemers
BERNHEZE – De zes genomineerden voor de felbegeerde Bernhezer Ondernemersprijs (BOP) en de Jonge Ondernemersprijs
(JOP) zijn begin juli bekend gemaakt. Op deze pagina’s willen we de bedrijven nog wat meer voor je uitlichten. Op zaterdag
8 september zullen de winnaars bekend gemaakt worden tijdens het Bernhezer Business Event bij The Duke in Nistelrode.
Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Jan Gabriëls

TOTECH
HEESCH – In 2002 werd TOTECH opgestart door Ton van den Heuvel. Hij runde TOTECH samen met zijn
vrouw Hedwig, maar op 4 mei 2013 kwam door een noodlottig ongeval hieraan plotseling een einde. “Toen
heb ik de taak op me genomen om het bedrijf voort te zetten. Het ging allemaal in sneltreinvaart en met ‘ups
and downs’, maar met de juiste mensen om me heen is het gelukt”, zegt Hedwig.
Vijf jaar later staat er weer een stevige onderneming. “Ik weet welke missie Ton altijd voor ogen had voor
TOTECH”. Het totaalpakket wat TOTECH aanbiedt staat nog steeds centraal. “We hebben vier disciplines:
betonrenovatie, waterdichting, pipeline service en bouwkundig injecteren. Verder hebben we een partnership met het Canadese bedrijf XYPEX, daarvan zijn wij voor de gehele Benelux leverancier.” Het laatste grote
project is het leveren van XYPEX om het beton in enkele dierenverblijven in dierentuin ‘Pairi Daiza’ in België
waterdicht te maken.
Binnen TOTECH staan de medewerkers centraal. “Iedereen in het bedrijf is even belangrijk, van betonreparateur tot technisch deskundigen op kantoor”, zegt Hedwig. TOTECH is een erkend leerbedrijf en in die
hoedanigheid begeleiden zij betonreparateurs van verschillende niveaus: “De jongste is 17 jaar, de oudste 62
en iedereen wordt opgeleid zodat zij in alle disciplines kunnen werken.”
De nominatie is voor Hedwig en haar collega’s een grote eer. “Als TOTECH zijn we echt omarmd door de mensen om ons heen. Deze nominatie kwam wel even binnen, het is een fantastische eer”, zegt Hedwig.

Hedwig van den Heuvel

www.totech.nl

GBI Varpo
HEESWIJK-DINTHER – In 1969 werd Varpo Stal opgezet door zijn opa en in 2005 kwam Frank van Uden aan
het roer te staan. De naam veranderde naar GBI Varpo en er zijn diensten en producten bijgekomen, maar wat
zijn opa ooit startte vormt nog steeds de basis. “Als klein manneke zei ik al dat ik dit ooit wilde overnemen”,
vertelt Frank trots. En inmiddels staat hij alweer dertien jaar aan het roer van deze succesvolle formule.
“GBI Varpo is een groothandel voor bouw en industrie in onder andere gereedschap, hang- en sluitwerk en
bevestigingsmaterialen”, legt Frank uit. Maar er gebeurt meer dan alleen dat, want gedurende de jaren hebben
Frank en zijn team uitgebreid. “We hebben bijvoorbeeld ook terrasheater.nl en heaterdirect.nl, de online tak
met meer specifieke producten. En ook Deurmeesters bv, een projectbedrijf voor allerlei slimme deuroplossingen. We importeren en exporteren van en naar het Midden-Oosten ons eigen hang- en sluitwerk, bijvoorbeeld
naar de Emiraten en andere omliggende landen.”
GBI Varpo zoekt altijd zo veel mogelijk de samenwerking op met lokale ondernemers. “Onze bedrijfsauto’s
halen we uit Bernheze. Maar ook als we een klus hebben waarbij we een loodgieter of elektricien nodig hebben
zoeken we iemand hier uit de buurt die ons ondersteunt.”
Dankzij deze nominatie voor de BOP hoopt Frank vooral aan
heel Bernheze te laten zien hoe GBI Varpo gegroeid is van het
winkeltje van zijn opa tot het bedrijf dat het nu is. “We kunnen en doen veel meer en we gaan heel graag meer samenwerkingen met andere lokale ondernemers aan!”

Frank van Uden

www.varpo.eu

Intense feel good look amazing
NISTELRODE - Samen met haar team zorgt Karin van de Graaf-Manders ervoor dat iedereen die bij
Intense binnenstapt stralend naar buiten gaat. In 2005 startte Karin haar salon aan huis en bleef ze zich
ontwikkelen. Inmiddels heeft ze een mooie ruime locatie waar ze samen met drie collega’s werkt. “Dit is
waar ik altijd van gedroomd heb”, zegt Karin
De salon heeft in totaal drie behandelruimtes waar een ruim assortiment aan behandelingen plaatsvindt.
“We hebben een breed assortiment behandelingen en producten. Dit vergt altijd een persoonlijk advies
en behandeling op maat. Het gaat van natuurlijke huidverbetering tot laserontharing en van peelings tot
een medische pedicurebehandeling.” Ze werkt nu zo’n vijf jaar met personeel, wat haar heel goed bevalt.
Bij Intense staan aandacht, kennis en professionaliteit centraal. Iedere collega draagt daar haar steentje
aan bij. “Iedere huidspecialist is authentiek en werkt op haar eigen manier met het ‘Intense sausje’.”
Karin is betrokken bij Nistelrode en draagt graag haar steentje bij aan de gemeenschap. “Wij sponsoren
bijvoorbeeld de fanfare en de toneelvereniging en verzorgen presentjes voor de loterij van de kindervakantieweek. We hebben een keer zonnebrand gesponsord bij het kinderdagverblijf, omdat het belangrijk
is dat kinderen goed ingesmeerd worden.”

Karin van de Graaf-Manders

www.salonintense.nl

Na het telefoontje dat haar salon genomineerd was duurde het een dag voordat het kwartje gevallen
was. “Het drong pas echt tot me door toen de felicitaties binnenstroomden. Het is grote eer en blijk van
waardering om zelf in het rijtje van genomineerden te staan!”, sluit Karin trots af.
feel good — look amazing
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Facebook.com/BernhezerBusinessEvent • twitter.com/BBusinessevent • www.bernhezerbusinessevent.nl

GenOmineerde jOnGe Ondernemers
alpaCaFarm vOrstenBOsCH
vORSTENBOSCH - Willem-Mathijs en Anne van der Aa hadden de wens om dieren te houden met als eisen:
geen intensieve veehouderij en geen alledaagse dieren. Met hun alpacafarm hebben ze die droom waar weten te maken. “De focus ligt op het fokken, maar het zijn enorm veelzijdige dieren”, vertelt Willem-Mathijs.
Een vriend vertelde na zijn reis naar Peru over de dieren en dat wekte nieuwsgierigheid bij Willem-Mathijs
en Anne. Na wat onderzoek naar de dieren besloten ze er een aantal aan te schaffen. “We begonnen met
vier zwangere merries en een niet-zwangere merrie. vanuit daar zijn we langzaamaan onze kudde op gaan
bouwen”, legt Willem-Mathijs uit. De plannen om de alpaca’s recreatief te gaan gebruiken waren er altijd al,
maar kregen vorm dankzij Facebook. “via onze Facebookpagina kregen we de vraag of wij ook teamuitjes
verzorgden”, licht Anne toe. “En toen Beautify, een bekende Facebookpagina, een filmpje over alpaca’s
deelde en ons daarin noemde is het een beetje ontploft”, lacht ze.

Anne en Willem-Mathijs van der Aa

Het hoofddoel van de Alpacafarm is nog steeds het fokken. “We fokken ze
onder andere voor de wol en we zijn nauw betrokken bij de alpacavereniging van de Benelux om de dieren zo goed mogelijk weg te zetten”, licht
Willem-Mathijs toe. De twee leren graag zo veel mogelijk mensen meer over
alpaca’s. “Tijdens de kindervakantieweek komen de kinderen hierlangs en we
hopen in de toekomst ook scholen te kunnen ontvangen.”
Het stel is trots op de nominatie. “Het is een mooie waardering voor onze
farm”, zegt Willem-Mathijs. “Toen ik het hoorde maakte mijn hart een sprongetje”, voegt Anne daaraan toe.

www.alpacavorstenbosch.nl

temple CHallenGe
NISTELRODE - Koen de Lorijn is met zijn 28 jaar de jongste genomineerde met zijn onderneming Temple
Challenge. De challengeroom is ontstaan vanwege de groeiende vraag naar indoor spelconcepten. “Bij de
Escaperoom in Nistelrode ontstond een capaciteitsprobleem en de behoefte naar een indoor spelconcept
waar grotere groepen terecht konden. Zo zijn we op dit idee gekomen”, legt Koen uit.
The Temple Challenge is nu anderhalf jaar open en door heel Nederland heen een succes. “We zien mensen vanuit Groningen deze kant op komen om de Temple Challenge te spelen en er zijn zelfs mensen die
gerust drie kwartier rijden om hier een kinderfeestje te vieren!” volgens Koen zit het succes erin dat je de
kamer kunt blijven spelen, zonder dat het saai wordt.
“Een escaperoom speel je vaak maar één keer omdat je daarna de kamer al kent. Bij Temple Challenge
kun je terug blijven komen om je highscore te verbeteren.”
The Temple Challenge beschikt over tien kamers. Je krijgt voor iedere kamer een aantal minuten de tijd,
waarbij het niet draait om ontsnappen maar juist om het behalen van de hoogste score. “Doordat ieder
team van maximaal vier personen na een vaste tijd doorgaat naar de volgende kamer, kan het volgende team snel starten. Daarom is het ook leuk
voor grote groepen, niemand hoeft lang te wachten.”
Koen had de nominatie absoluut niet verwacht, maar is er erg trots op. “Het
is mooi om te zien dat The Temple Challenge zo goed wordt opgepikt.“

Koen de Lorijn

www.templechallenge.nl

liFe is GOOd
HEESWIJK-DINTHER - Mandy en Jeroen verhoeven startten in 2014 Life is Good op, een Bed and Breakfast in het luxere segment. Toen zij hun huis dertien jaar geleden kochten hadden ze al de wens om ooit
een B&B te starten en toen ze de oude schuren in de tuin aanpakten werd hun wens werkelijkheid.
“Het revitaliseren van onze gasten is onze missie”, vertelt Mandy. Life Is Good is een stoer-chique Bed
and Breakfast waar gasten in alle privacy kunnen genieten van de prachtige omgeving die Bernheze biedt.
“vaak heb je zelf niet in de gaten hoeveel moois Bernheze te bieden heeft”, vindt Mandy. Ze zoeken zo
veel mogelijk de samenwerking met andere lokale ondernemers op.
“voor het ontbijt gebruiken we zo veel mogelijk streekproducten en met verschillende eetgelegenheden
in de buurt hebben we afspraken gemaakt.” De komende jaren willen zij
Life Is Good gaan uitbreiden met enkele suites, een vergaderruimte en een
streekwinkel. Dit alles met oog voor duurzaamheid en maatschappelijke
betrokkenheid, die hier hoog in het vaandel staan.

Mandy en Jeroen Verhoeven

www.bblifeisgood.nl

Life Is Good is in trek bij gasten in en om de Randstad, België en Duitsland. De erkenning vanuit Bernheze in de vorm van deze nominatie is voor
Jeroen en Mandy een grote verrassing. “We volgen het altijd op de voet,
om dan zelf genomineerd te worden is een fantastische eer! Dit hadden we
niet verwacht en we zijn erg verrast.”
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Omdat jij het beste wilt voor je bedrijf,
willen wij het beste voor jou
Als ondernemer heb je je zaakjes graag goed voor elkaar. Want bij het runnen van een bedrijf, groot of
klein, komt nogal wat kijken. Ondernemers kiezen voor hun vak, hun expertise; dat is wat hen drijft.
Maar natuurlijk wil je ook de zakelijke kant op orde hebben. Dan is het fijn als je je financiën, belastingen, salarisadministratie en alles wat er nog meer bijkomt, 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 de zakelijke puntjes op de i zet. Een geruststellende gedachte. Doe jij waar jij goed in bent, doen wij de rest.

‘Ontzorgen, dat is waar wij voor staan’

Personeel
Heb je personeel of overweeg je personeel in dienst te nemen? Dan
zijn er nogal wat zaken waar je rekening mee moet houden. Wij bieden ondersteuning bij loonadministraties en loonbelastingen, maar
adviseren je ook over zaken als CAO, bedrijfsvereniging, het soort
arbeidsovereenkomst dat je gaat afsluiten, arbeidsreglementen, ontslagprocedures, sociale voorzieningen, het aanmelden bij een pensioenfonds, arbodienst en ziekengeldverzekering. En we helpen je bij
het opzetten of bijhouden van je personeelsadministratie. De medewerkers van onze speciale loonafdeling blijven continu op de hoogte
van alle recente personeelsontwikkelingen; met hun kennis, ervaring
en expertise staan zij graag voor je klaar.
Ontzorgen
Ontzorgen, dat is waar wij voor staan. Of het nu gaat om de complete financiële administratie, het samenstellen van de jaarstukken of het
opstellen van de fiscale aangifte: wij zorgen dat jij er geen omkijken
naar hebt. Bij ons krijg je dat stukje persoonlijke aandacht dat jij en
je bedrijf verdienen. Want zoals jij achter jouw bedrijf staat, staan wij
achter het onze. We zijn er voor onze klant. Samen met onze partners
hebben we alle expertise in huis die nodig is, ook bij ingewikkelde of
gecompliceerde vraagstukken. Als specialist, als sparringpartner en
coach, maar vooral als accountantskantoor met een breed en compleet aanbod in professionele dienstverlening.
Vragen?
Kom gerust eens bij ons langs of maak een vrijblijvende afspraak.
Met een kop koffie erbij bekijken we graag wat we voor je kunnen
betekenen. Voel je welkom!

Heesch - Cereslaan 4
Heeswijk-Dinther - Plein 1969 1a
Geffen - Dorpstraat 43
0412- 459000 - info@soestacc.com
www.soestacc.com
Frank Hanegraaf en Chris-Stan van Daal

Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Ad Ploegmakers

Bierfestival
HEESWIJK-DINTHER - In het
weekend van 17-18-19 augustus wordt de 12e editie van het
Belgisch Bier Festival georganiseerd door Hotel-Restaurant De
Leygraaf aan de Meerstraat 45a
in Heeswijk-Dinther. Hiermee
wordt de vakantie uitgeluid.
Aanvang is vrijdag 17 augustus
om 18.00 uur, zaterdag 18 augustus om 15.00 uur en zondag
19 augustus om 14.00 uur.

John F. Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch
0412-486277 - info@erveza.nl - www.erveza.nl

In de zaal van De Leygraaf zullen
dan 130 verschillende Belgische
bieren en enkele Nederlandse worden gepresenteerd. De
Leygraaf heeft standaard al 50
verschillende Belgische bieren op
haar bierkaart staan en breidt dit
tijdens het Belgisch Bier Festival
met nog eens ruim 80 soorten
uit. Allerlei Belgische biersoorten
zullen aanwezig zijn zoals diverse Witte, Blond, Amber, Dubbel,
Tripel, Fruitige, Geuze, IPA en
Stout.
Alle Trappistenbieren zullen aanwezig zijn, zelfs Westvleteren, de
Oostenrijkse Engelszell, de Italiaanse Tre Fontane en de Amerikaanse Spencer. Alle bieren staan
op www.belgischbierfestival.nl.
Het festival is gratis toegankelijk
en geopend tot en met zondagavond. Alle bieren kunnen worden gedronken.

Woensdag 15 augustus 2018

13

14

GemeenteBeriCHten

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

doekjes?
Niet in het riool!

Oerfestival de maashorst
Oproep aan ondernemers

In de herfstvakantie zetten we De Maashorst op de kaart met een
festival met karakter: stoer, spannend, ruw en echt. voor jong en oud.
Ben je ondernemer of anderszins
actief in De Maashorst? Dan is
dit hét podium om jezelf te laten
zien, horen, presenteren op welke manier dan ook.
Met de natuur als gastheer laten we bezoekers De Maashorst
proeven en beleven. Oerlekker
eten uit de streek mag hierbij

niet ontbreken. Maar we zoeken
ook aanbieders van sport, leisure,
zorg, retail of bouw.
Bedenk eens wat de aantrekkingskracht van De Maashorst
voor jouw bedrijf kan betekenen!
Haak aan met (bestaande) passende beleefactiviteiten of verras
ons met een spannend nieuw

idee voor jouw invulling als deelnemer.
En dan willen we ook nog kunstenaars, muzikanten, verhalenvertellers,
cultuurhistorische
figuren....nou ja alles wat De

Maashorst en haar rijke geschiedenis en landschap op de kaart
zet.
Meer info over de data, locaties
en mogelijkheden op
www.oerfestivaldemaashorst.nl.

CpO mgr. v.d. Hurklaan Heesch CpO Hoefstraat Heesch
Inloopavond ontwerpbestemmingsplan
29 augustus 2018
Op 29 augustus 2018 vindt
tussen 19.45 en 21.00 uur een
inloopavond plaats in Cultureel
Centrum de Pas, De Misse 4
in Heesch over het ontwerpbestemmingsplan CPO Mgr. van
den Hurklaan in Heesch.
vrije inloop
Tijdens de inloopavond zijn medewerkers van de gemeente
aanwezig om vragen over het
plan te beantwoorden. Er is geen
centrale presentatie maar u bent
welkom om tussen 19.45 en
21.00 uur langs te komen om
het ontwerpbestemmingsplan in
te zien en vragen te stellen.

Houd ons water schoon
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Inloopavond ontwerpbestemmingsplan
29 augustus 2018

van de kern Heesch. De locatie
wordt begrensd door woningbouw.

Op 29 augustus 2018 vindt tussen 18.30 en 19.45 uur een inloopavond plaats in Cultureel Centrum de Pas, De Misse 4 in Heesch
over het ontwerp bestemmingsplan CPO Hoefstraat in Heesch.

Er kunnen maximaal 4 woningen in CPO-verband (Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap)
gebouwd worden.

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

4 (patio)-woningen
Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt in de wijk De Hoef
I en wordt aan de oost- en westkant begrensd door woningbouw. Aan de zuidkant grenst
het plangebied aan de tennisvelden van Tv De Hoef. Er kunnen
maximaal 4 (patio)woningen in
CPO-verband (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) gebouwd worden.
We verwachten het ontwerpbestemmingsplan begin september
6 weken ter inzage te leggen.
Iedereen kan in deze periode reageren op het ontwerpbestemmingsplan.

- M. Kloc,
geboortedatum 14-06-1977,
besluitdatum 02-07-2018
- E. Housen,
geboortedatum 30-07-1969,
besluitdatum 10-07-2018
- S. Stanciu,
geboortedatum 08-08-1986,
besluitdatum 12-07-2018
Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken
van de gemeente Bernheze via 14
0412 of gemeente@bernheze.org.

plaatselijk omgeleid via De ZichtDe Gaffel en De Wisboom.
Deze omleiding is gepubliceerd
op www.haalmeeruitdeweg.nl.

We verwachten het ontwerpbestemmingsplan begin september
6 weken ter inzage te leggen.
Iedereen kan in deze periode reageren op het ontwerpbestemmingsplan.

4 CPO-woningen
Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt in de noordrand

OFFiCiËle BeKendmaKinGen
Heeft u informatie over de verblijfplaats van deze persoon of
heeft u vragen, neem dan contact op met het de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze, telefoon 14 0412, e-mail:
gemeente@bernheze.org.

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens

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.

voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens
Uit onderzoek is gebleken dat
de volgende persoon niet meer
woont op het adres in de gemeente Bernheze waar hij/zij
volgens de Wet basisregistratie
personen (BRP) staat ingeschreven. Het onderzoek van de afdeling Burgerzaken leverde geen
resultaat op. Het college van burgemeester en wethouders van de

gemeente Bernheze is van plan
het bijhouden van de persoonsgegevens van deze persoon
ambtshalve te beëindigen. Dit
kan voor hem/haar grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben. Het formele besluit
tot uitschrijving wordt gepubliceerd op de gemeentepagina’s in
deze krant en op www.officielebekendmakingen.nl.
- E.H.M. Muller, geboortedatum
12-01-1975

De volgende personen wonen
niet meer op het adres waar zij
volgens de Wet basisregistratie personen (Wbrp) staan ingeschreven. Dit blijkt uit het
adresonderzoek van de afdeling
Burgerzaken. Het college van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Bernheze heeft
daarom besloten om hun persoonsgegevens niet meer bij te
houden en hen uit te schrijven uit
Nederland. Hierop volgt een inschrijving in het RNI (Registratie
Niet Ingezetenen) met onbekende verblijfplaats.
- B.M. Przystanska-Semerjyan,
geboortedatum 22-07-1967,
besluitdatum 02-07-2018

Asfaltonderhoud gemeente
Bernheze
De gemeente Bernheze voert van
13 tot en met 17 augustus 2018
asfaltonderhoud uit aan de volgende wegen:
- Hogeweg-veldstraat en Fokkershoek in Heeswijk-Dinther
(17 augustus).
- De Ploeg in Heesch (13 tot en
met 17 augustus).
Als gevolg van deze werkzaamheden wordt het doorgaande
verkeer gestremd. Het verkeer
op De Ploeg in Heesch wordt

Algemene Plaatselijke
verordening (APv)
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- vOF Evenementen Heesch voor
het organiseren van ‘Muziek op
’t Plein’ op 8 september 2018
van 20.00 tot 2.00 uur en 9
september 2018 van 14.00 tot
21.00 uur op het (markt)plein
aan ’t Dorp, 5384 MC Heesch.
De ontheffingen zijn verzonden
op 10 augustus 2018.
- Stichting 24-uurs Solexrace
voor het organiseren van een
24-uurs Solexrace op 24 augustus 2018 van 9.00 tot 2.00
en 25 augustus, 9.00 uur tot 26
augustus 2018, 24.00 uur op
en rondom het terrein aan Heibloemsedijk 7, 5473 TC Heeswijk-Dinther. Op 22 augustus,

GemeenteBeriCHten
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8.00 uur tot en met 27 augustus
2018, 18.00 uur is Heibloemsedijk van nr. 5 tot nr. 9 afgesloten voor alle verkeer, behalve
voor voetgangers. van 25 augustus,14.00 uur tot en met
26 augustus 2018, 24.00 uur
is Heibloemsedijk (t.h.v. Meerstraat tot aan begin Stoppelveldseweg), Koffiestraat (t.h.v.
Heibloemsedijk tot aan het
zandpad in de Koffiestraat) en
Zandkant (t.h.v. het zandpad
tot aan Heibloemsedijk) afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers. van
24 augustus, 9.00 uur tot en
met 27 augustus 2018, 8.00
uur wordt eenrichtingsverkeer
ingesteld op Rukven (t.h.v.
Dopheiweg tot aan kruising
Meerstraat). van 24 augustus,
9.00 uur tot en met 27 augustus 2018, 18.00 uur wordt er
een parkeer- en stopverbod ingesteld op Rukven (t.h.v. Dopheiweg tot kruising Meerstraat)
en een gedeelte van Meerstraat
(t.h.v. Heibloemsedijk tot aan
Rukven) in Heeswijk-Dinther.
De beschikkingen zijn verzonden op 13 augustus 2018.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APv
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- Korfbalvereniging Korloo voor
het organiseren van ‘35-jarig
bestaan Korloo’ op 25 augustus
2018 op sportpark De Hoef,
Dorpsstraat 15, 5472 PH Loosbroek. De toestemming is verzonden op 3 augustus 2018.
- Stichting Centrummanagement
Heesch voor het organiseren
van Springkussen Festijn Heesch op 25 augustus 2018 van
14.00 tot 16.15 uur op diverse
plaatsen aan ’t Dorp 5384 MC
Heesch en voor Schoonstraat
2-4g, 5384 AN Heesch. De
toestemming is verzonden op
10 augustus 2018.
- Buurtvereniging Het Erp voor
het organiseren van een buurtfeest op 25 augustus 2018 van
20.00 tot 24.00 uur op het
veldje naast Het Erp 8, 5388
CP Nistelrode. De toestemming
is verzonden op 10 augustus
2018.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.
Melding maken uitweg
C.S. Nibot, Dodenhoeksestraat
14, 5473 NB Heeswijk-Dinther
heeft in overeenstemming met
artikel 2:12, lid 1 onder a, van
de APv Bernheze 2014 een melding gedaan van het maken van
een 2e uitweg naar Dodenhoeksestraat 14 in Heeswijk-Dinther.
De melding is op 25 juli 2018 geaccepteerd. verzenddatum:
25 juli 2018.

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

Wet ruimtelijke ordening
Ontwerpwijzigingsplan
Blauwesteenweg ong. (naast 9)
Nistelrode
Het college van burgemeester en
wethouders maakt de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpwijzigingsplan op basis van
artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening voor Blauwesteenweg ong.
(naast 9) Nistelrode. Het plan
is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met de code
NL.IMRO.1721 WPBlauwsteenwegong-ow01.
Inhoud: Het bouwen van een
woning aan Blauwesteenweg
ong. (naast 9) in Nistelrode.
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing.
vaststelling wijzigingsplan Kerkstraat 1 Heeswijk-Dinther
Het college van burgemeester
en wethouders heeft het wijzigingsplan Kerkstraat 1 Heeswijk-Dinther ongewijzigd vastgesteld (artikel 3.9a Wet ruimtelijke
ordening). Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.
nl met de code NL.IMRO.1721.
WPKerkstraat1-vg01.
Inhoud: Het wijzigen van de bestemming ‘kantoor’ naar ‘wonen’ en het realiseren van 8 appartementen aan Kerkstraat 1 in
Heeswijk-Dinther. voor dit plan
is ook een procedure hogere
grenswaarde gevoerd.
Hogere grenswaarden: Op basis van de Wet geluidhinder ligt
de beschikking hogere grenswaarden geluid, inclusief het
akoestisch rapport en de daarbij
behorende stukken, tegelijk met
het wijzigingsplan Kerkstraat 1
Heeswijk-Dinther voor iedereen
ter inzage. Bezwaar hiertegen
kunt u binnen de inzagetermijn
richten aan het college van burgemeester en wethouders van
Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG
Heesch.
Inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het
wijzigingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn
in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing.
Ontwerpwijzigingsplan
Goorstraat 16 Heesch
Het college van burgemeester en
wethouders maakt de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpwijzigingsplan op basis van
artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening voor ‘Goorstraat 16 Heesch’.
Het plan is te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl met

de code NL.IMRO.1721WPGoorstraat16-ow01.
Inhoud: Het splitsen van de woning aan Goorstraat 16 in Heesch.
voor dit plan is ook een procedure hogere grenswaarde gevoerd.
Hogere grenswaarden: Op basis van de Wet geluidhinder ligt
de beschikking hogere grenswaarden geluid, inclusief het
akoestisch rapport en de daarbij
behorende stukken, tegelijk met
het wijzigingsplan ‘Goorstraat 16
Heesch’ voor iedereen ter inzage.
Bezwaar hiertegen kunt u binnen
de inzagetermijn richten aan het
college van burgemeester en
wethouders van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch.
Procedures 1b en 3b zijn van toepassing.

Wet milieubeheer
Milieueffectrapportage,
kennisgeving ex. art. 7.8b
Het college van burgemeester
en wethouders van Bernheze
maakt als bevoegd gezag, gelet
op artikel 7.17, lid 4.a., van de
Wet milieubeheer, het volgende
bekend.
Op 23 mei 2018, aangevuld op
2 juli 2018 heeft de heer R. van
Lee een vormvrije m.e.r. ingediend voor het oprichten van
meer kippenplaatsen in de bestaande stallen bij een bestaande pluimveehouderij aan Grote
heide 16 in Nistelrode. Deze
activiteit(en) zijn onderworpen
aan een milieueffectrapportagebeoordeling ingevolge het Besluit
milieueffectrapportage
1994 jo. artikel 7.2, lid 4 van de
Wet milieubeheer.
Het college van burgemeester
en wethouders van Bernheze
heeft besloten dat géén milieueffectrapport hoeft te worden
opgesteld, alvorens een definitieve beslissing wordt genomen
op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepaling omgevingsrecht
(Wabo) voor de voorgenomen
activiteit.
Naar de mening van burgemeester en wethouders van Bernheze
leiden de voorgenomen activiteiten, gezien de omstandigheden waaronder zij worden ondernomen, niet tot belangrijke
nadelige gevolgen voor het milieu.
Het besluit en de overige stukken
liggen zes weken op afspraak ter
inzage bij de gemeente Bernheze. voor openingstijden adviseren wij u de website van de gemeente te raadplegen.
Het besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3
van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. Dit
kan in het kader van de vergunningverlening in het kader van
de Wabo aan de orde worden
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gesteld.
Procedure 1a is van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Bezwaar kan alleen worden ingediend door de initiatiefnemer.
Eventuele bedenkingen van derden kunnen later worden ingebracht in het kader van de omgevingsvergunningsprocedure.
Dit is een voorbereidingsbesluit
op de vergunningverlening voor
de activiteit milieu.

Reguliere procedure

Algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) zijn ingekomen:
- vocht-Hopman v.O.F heeft
een melding Activiteitenbesluit
ingediend voor het oprichten
van een paardenhouderij op
het adres Grote Heide 5, 5388
vT Nistelrode.
- van Wylick Beheer B.v. heeft
een melding Activiteitenbesluit
ingediend voor het veranderen
van de inrichting, zijnde een
bedrijf voor de productie van
isolerende mortels.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.
De volgende meldingen als
bedoeld in artikel 10.52 van de
Wet milieubeheer zijn ingekomen:
- Gebroeders van den Brand &
van Oort B.v. heeft een melding op grond van het Besluit
mobiel breken ingediend. De
melding richt zich op het breken van in totaal 4.500 ton
steenachtige materialen op het
adres Aardenbaan 7, 5384 SW
Heesch. De melding is geldig
vanaf 27 augustus 2018 tot
uiterlijk 27 november 2018 en
geldt in deze periode gedurende ten hoogste 5 werkdagen.
De verwachte startdatum is
27 augustus 2018. Bronsterkte
mobiele breker is 110 dB(A).
Tegen deze melding kan geen
bezwaar worden gemaakt.
- Gebroeders van den Brand &
van Oort B.v. heeft een melding op grond van het Besluit
mobiel breken ingediend. De
melding richt zich op het breken van in totaal 2.500 ton
steenachtige materialen op het
adres Maxend 39, 5388 Tv
Nistelrode. De melding is geldig vanaf 3 september 2018
tot uiterlijk 3 december 2018
en geldt in deze periode gedurende ten hoogste 5 werkdagen. De verwachte startdatum
is 3 september 2018. Bronsterkte mobiele breker is 110
dB(A). Tegen deze melding
kan geen bezwaar worden gemaakt.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
- Hommelsedijk nabij 6b
Kappen linde (aanleg inrit)
Ontvangstdatum: 13 juli 2018
- Hazelbergsestraat 2
Renovatie dak
Datum ontvangst: 28-7-2018
- Pastoor Lathouwersstraat 11
vervangen raam voorgevel
Datum ontvangst: 20-07-2018
- Het Schoor 7
Uitbreiden woonhuis
Datum ontvangst: 24-07-2018
- Meerstraat 30b
Gebruik zwembad als
onderdeel zalencomplex
Datum ontvangst: 24-07-2018
- Meerstraat 30 639
Aanbouw veranda/overkapping
Datum ontvangst: 02-08-2018
- De Morgenstond 43
Plaatsen overkapping en
reclamebord
Datum ontvangst: 08-08-2018
vorstenbosch
- Kapelstraat 24
Bouwen woonhuis met
bijgebouw en handelen in strijd
regels ruimtelijke ordening en
aanleggen in-/uitrit.
Datum ontvangst: 26-07-2018
- Derptweg 15
Plaatsen dakkapel
Datum ontvangst: 27-07-2018
Nistelrode
- Plan de Zwarte Molen, sectie B
nr 2484
Bouwen 15 patiowoningen
Datum ontvangst: 26-07-2018
Heesch
- vismeerstraat ong.,
Plaatsen 5 opslagunits
Datum ontvangst: 29-07-2018
- Achterste Groes 18
Aanleggen brug
Datum ontvangst: 09-08-2018
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Retselseweg 7
Bouwen overkapping
verzenddatum: 20-07-2018
- Poststraat 3
Bouwen 2 bedrijfsgebouwen
verzenddatum: 27-07-2018
- Retselseweg 6
Plaatsen entresol vloer
verzenddatum: 02-08-2018
- Doctor Heijmansstraat 11
Starten kapperszaak in garage
verzenddatum: 06-08-2018
- Casteelplaets 2
Oprichten woning
verzenddatum: 26-07-2018
- Laverdonk 5a
Herbouw bedrijfswoning
verzenddatum: 27-07-2018
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- Duyfhuys 5
Oprichten woning
verzenddatum: 27-07-2018
Heesch
- Elzenseloop 76
Uitbreiden woning
verzenddatum: 01-08-2018
- Kruishoekstraat 13
Uitbreiden kantoorpand
(wijziging op eerder verleende
vergunning)
verzenddatum: 31-07-2018
- ’t Dorp 148
Bouwen berging
verzenddatum: 31-07-2018
- Binnenweg 16c
Oprichten woonhuis
verzenddatum: 25-07-2018
- Nieuwstraat 36
Bouwen woonhuis en vrijstaand bijgebouw
verzenddatum: 25-07-2018
- Broekhoek 8
Herbouwen woning
verzenddatum: 26-07-2018
Nistelrode
- Maxend 48a
Oprichten woonhuis
verzenddatum: 24-07-2018

- Dintherseweg 14, 14a en 14b
Realiseren 6 logieseenheden
met elk 24 logiesverblijven
verzenddatum: 31-07-2018
- Dintherseweg 14a
verbouwen bedrijfswoning
verzenddatum: 31-07-2018
- Maxend 46a
Oprichten woning
verzenddatum: 31-07-2018
- Wilhelminastraat 21
Plaatsen schutting
verzenddatum:31-07-2018
- Brandsestraat 9
Bouwen paardenstal en schuur
verzenddatum: 01-08-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Besluiten
voor onderstaande omgevingsvergunning is de beslistermijn
verlengd met 6 weken. Dit besluit treedt daags na verzending
van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Duyfhuys 3
Bouwen woonhuis
verzenddatum: 09-08-2018
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- Retselseweg 10
Oprichten kantoor en loods
verzenddatum: 02-08-2018
- Retselseweg 6
Plaatsen entresol vloer
verzenddatum: 02-08-2018
- Casteelplaets ong. (kavel 6428
en 6430)
Oprichten woning
verzenddatum: 06-08-2018
Heesch
- Beemdstraat ong.
Oprichten 4 twee-onder-een
kap woningen
verzenddatum: 06-08-2018
vorstenbosch
- Rietbeemden 6a
Oprichten woonhuis
verzenddatum: 09-08-2018
- Rietbeemden 6
Oprichten woonhuis
verzenddatum: 09-08-2018
Loosbroek
- Bergmolen 7/Stellingmolen 8,
5472 RG/5472RH
Oprichten twee-onder-een-kap
woning
verzenddatum: 09-08-2018

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

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na verzenddatum van dit besluit
bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

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

Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden
gepubliceerd. De bekendmaking
van deze aanvragen vindt plaats
via publicatie van een ontwerpbesluit.
Tijdelijke vergunningen
vorstenbosch
- Rietbeemden 13
Tijdelijk plaatsen en bewonen
woonunit
verzenddatum: 02-08-2018
- Rietbeemden 6a
Tijdelijk plaatsen en bewonen
stacaravan
verzenddatum: 07-08-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing

Besluit
De volgende omgevingsvergunning is via de uitgebreide voorbereidingsprocedure verleend.
Dit besluit treedt in werking na
afloop van de beroepstermijn.
Heeswijk-Dinther
- Kersouwelaan 1
Plaatsen container en bouwen
toilet- en EHBO-ruimte
verzenddatum: 02-08-2018
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing.
Handhavingsbesluiten
De volgende handhavingsbesluiten zijn genomen.
Heesch
- Stockhekken 17
Sluiting woning artikel 13b
Opiumwet
verzenddatum: 16 juli 2018
Heeswijk-Dinther
- Beukendreef 15
Sluiting woning artikel 13b
Opiumwet
verzenddatum: 16 juli 2018
Procedures 4a en 7a zijn van toepassing.

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

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

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

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

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

www.BernHeze.OrG

Ondernemers
laat je zien!
• Advertentie
DeMooiBernhezeKrant
• Domeinnaam & e-mail
• Betrouwbare hosting
• Website met responsive
design & eenvoudig zelf
te beheren

Voor meer informatie:
verkoop@bernhezemedia.nl
0412-795170
www.bernhezemedia.nl

informatie voor de kernen
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‘VERDUURZAMING VAN JE WONING, HOE PAK JE DAT AAN?’

Waarom en hoe
energie besparen?
Wibet Eshuis, energieambassadeur van Bernheze
Tot deze zomer dacht ik dat
energie besparen vooral prettig
is om in de winter een lekker
warm huis te hebben en dat je
stookkosten daardoor naar beneden gaan. Inmiddels is daar
op dit moment een nieuwe reden bijgekomen: zou het niet
fijn zijn als het in de zomer
binnen en vooral boven minder
warm is? Als de ramen beter
geïsoleerd zijn dankzij HR+++
en HR++ glas; het dak aan de
binnenzijde beter geïsoleerd en
een luchtvochtigheidsmeter het
klimaat in mijn badkamer beter
regelt. Als een elektrisch doorstroomtoestel 230V dan ook nog
kan zorgen voor warm tapwater
in de keuken, hoef ik ook geen
water meer te verspillen met het
wachten op de aanvoer daarvan
vanaf de zolder.

Niet alleen denken,
maar ook doen
Het feit is dat ik nu, na jaren
denken maar niets doen, met bovenstaande termen strooi. Een
volgorde van de aanpak die ik
voor ogen zie, heb ik te danken

aan het aanbod van de gemeente Bernheze om voor een gering bedrag een energieadvies
voor mijn huis te laten maken.
De tekst hierboven is voor het
technisch deel afkomstig uit een
helder advies, dat niet meer dan
twee keer een A4 beslaat.

Uit nostalgie voor mijn
pannen laat ik de
inductiekookplaat
voorlopig
nog even achterwege
En volgende week heb ik al een
afspraak met een aanbevolen
leverancier om te bekijken in
hoeverre mijn beter geïsoleerde
ramen ook in mijn kozijnen zijn
in te passen. Ook voor de andere
genoemde zaken ga ik een prijs
opvragen. En besluit gewapend
met deze kennis wat ik wanneer
ga doen.
Uit nostalgie voor mijn pannen
laat ik de inductiekookplaat
voorlopig nog even achterwege.

Foto: Jan Gabriêls
Maar die zal er zeker ooit ook wel
een keer komen. Al is het maar
omdat het bij het ouder worden
ook veiliger is. Daar komt bij dat
de noodzaak tot elektriciteit besparen in mijn geval iets minder
noodzakelijk is; mijn zonnepanelen leveren al jarenlang alle
stroom die noodzakelijk is!
Tenslotte: ga ik uitrekenen, tot
achter de komma, of ik de investering voor het verlaten van mijn
huis en/of deze wereld 100%
heb terugverdiend? Nee dat ga
ik zeker niet doen. Het is een
goed idee om mijn huis op deze
manier ook voor de volgende
bewoners duurzamer achter te
laten.

Energie besparen? De eerste stap
is makkelijk gezet in Bernheze.
Maak gebruik van het gemeentelijk aanbod voor een advies op
maat. De rest volgt daarna, naar
eigen keuze en budget!

Energieweverij
Kom naar de inspiratiebijeenkomst van de Energieweverij op
10 oktober. Op deze avond kun je
je opgeven voor een energieadvies op maat voor jouw woning.

Mensen in Bernheze die al zo’n
advies hebben gehad vertellen
dan hoe zij dat hebben ervaren.
Je kunt daarover met hen in gesprek gaan.
Op 10 oktober is die avond in
CC De Wis in Loosbroek aan de
Schaapsdijk 27. De EnergieWeverij begint om 17.30 uur met
broodjes en soep waarna om
18.00 uur de bijeenkomst van
start gaat. Noteer het alvast in je
agenda!

Let op bij activiteiten in
en rondom het water
NEDERLAND – In de zomer worden veel evenementen en activiteiten georganiseerd. Plassen, sloten en
beken zijn daarbij aantrekkelijke plekken om naar toe te gaan en gebruik van te maken. Maar let goed
op. Op steeds meer plaatsen is het water niet meer fris en is er overlast van blauwalg. Controleer daarom van tevoren goed of het water geschikt is voor de activiteit.
Recreëren in of bij plas of sloot
Door de droogte en warmte
wordt het water in de beken
en sloten minder ververst. Het
spoelt niet door en de temperatuur van het water wordt hoger.

Advies: alleen
zwemmen in officieel
zwemwater
Dit veroorzaakt onder andere
algengroei. Deze algen, zoals
blauwalg, zorgen ervoor dat het
zuurstofgehalte in het water afneemt. Ook nu het wat minder
warm is en er enige neerslag valt
blijft de aanwezige blauwalg een
risico. Blauwalgen kunnen giftige stoffen afscheiden. Bij aanraking of inname bestaat kans op
huidirritatie, duizeligheid, ademhalingsproblemen en ernstige
maag- en darmklachten.
Wie controleert de waterkwaliteit bij evenementen?
Als een organisatie een evenement organiseert, heeft zij
contact met GHOR. Dit is de
geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. Deze

geeft de organisatie advies en informatie over de waterkwaliteit.
Dit in relatie tot de mogelijke gezondheidsrisico’s bij het type watergebruik dat bij het evenement
plaatsvindt. De organisatie van
het evenement zelf is verantwoordelijk voor het nemen van
de watermonsters.
Waterrecreatie
Bij waterrecreatie zoals kanoën,
roeien en vissen moet er ook
rekening mee worden gehouden dat de waterkwaliteit min-

der goed kan zijn als gevolg van
blauwalgen en botulisme. Ook
wanneer recreatie om het water
plaatsvindt, is dat belangrijk.
Wil je gaan zwemmen in natuurwater, dan adviseert het waterschap om dit alleen in officieel
zwemwater te doen. Deze zijn te
vinden op www.zwemwater.nl.
De zwemwaterkwaliteit van de
wateren op deze site wordt regelmatig gecontroleerd.
Het waterschap monitort niet
overal de waterkwaliteit.

week 30 t/m 33

wij zijn ook tijdens
de bouwvak open!
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

08.00 - 12.00 uur
08.00 - 12.00 uur
08.00 - 12.00 uur
08.00 - 12.00 uur
08.00 - 12.00 uur
gesloten
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OOGcontact

MOOIBERNHEZERTJES

wie

te KOOp

is deze Bernhezenaar?

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

5x 1/5 staatsloten

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
vorige week:
Mario Martens
vera Oomen
kan de staatsloten
uit Loosbroek
ophalen bij
Kantoorboekhandel
Paperpoint
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.
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KipsalOn BernHeze
We zijn weer geopend.
vanaf heden zijn al onze
kipproducten antibioticavrij
geproduceerd!
Elke woensdag geopend
van14.00 -18.30 uur.
Bestellen hoeft niet
Ook verkrijgbaar buiten de
openingstijden, 06-12033685/
0413-229677
Jan van de Boomstraat 9,
Heeswijk-Dinther

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

5

2

BOeK ‘de zOn aCHterna,
15 jaar la COlline’
is verkrijgbaar bij ’t Mediahuys,
Laar 28 Nistelrode. Geopend:
maandag t/m donderdag
9.00 tot 17.00 uur en
vrijdag 9.00 tot 13.00 uur.
Een verzameling verhalen,
anekdotes, foto’s, recepten
en vertellingen van 17 jaar
Frankrijk. Het boek kost € 15,-.

aanGeBOden

7

5

1

6

nieuwe dessOtapijtteGels
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. vanaf
€ 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.

pediCure nistelrOde
Dorien visser-Hanegraaf.
vendelweg 6 Nistelrode.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
prOBlemen met uw HOnd?
verlatingsangst, probleem in
huis, et cetera?
Bel R. voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a
Heeswijk-Dinther.

uw levensverHaal/
GeBeurtenis/reis Op
papier?
Levensverhalen, verhalen over
ingrijpende zaken en afsluiten
periode, evt. met foto’s:
Martha Daams:
marthadaams@gmail.com.
Ook (web)teksten bedrijven.
pediCure
HeeswijK-dintHer
Jacqueline verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak, kan ook
aan huis 0413-293260.
tarOtKaarten leGGen
onder deskundige begeleiding?
Kom op de maandagavonden
op cursus te Berlicum.
Info www.astridberkers.nl
073 5034430.
waterput/BrOn
Bent u voor u tuin op zoek
naar een waterput/bron ?
Wilt u graag u tuin sproeien/
bewateren met grondwater?
Neem dan contact op met
06-51849174.
Wij maken voor u alle soorten
waterputten.

GevraaGd
Bidprentjes
H. Leeijen, John F.
Kennedystraat 90 Heesch.
0412-451357.
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik haal
ze graag bij u thuis op.
leGe CartridGes
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode en
steun hiermee het goede doel
Hulphond Nederland.

Oude/KapOtte
COmputers en laptOps

Bel Wim van Nistelrooij uit
Heesch, 06-12464848.
Hij probeert deze nog te maken
en er samen met ONS Welzijn
een goede plek voor te vinden.
Oude/KapOtte mOBieltjes
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode, of
Bunderstraat 1 in Heesch en
steun hiermee het goede doel
Stichting Opkikker.
landBOuwmaCHines
o.a. ploegen, tractors,
spitmachine, frees, schudder,
hark, maaier, mesttank, kieper,
weidebloter, weisleep,
vee-/paardentrailer, enz.
Tel. 06-19076959.

te Huur
OpslaGunit.eu
Te huur opslagunits in Nistelrode.
Afmeting unit 24/40 m2 of
48 m2 geïsoleerd en verwarmd,
eigen toegang door batch.
voor meer informatie
06-46111667 of
www.opslagunit.eu.
Knus appartement
2e etage.
Nistelrode, Laar 57C.
Lift, hal, woonkamer/keuken,
2 slaapkamers, bad,
gescheiden toilet, berging.
voorkeur dame/heer of
echtpaar zonder kinderen.
Beschikbaar okt/nov 2018
Maandhuur € 675,- ex. GLW
en servicekosten
Info: istehuur@gmail.com

wilt u een zOeKertje plaatsen?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Puzzle #237921

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

HEEEY JAIAJRDAAR!
VANAF 13 J

NIEUWE BEZORGERS

www.humstijl.nl

Heesch - per direct – ongeveer 265 kranten
Acacialaan, Wilgenlaan, Lindenlaan, Beukenlaan, Osseweg, Nistelrodeseweg,
Goorstraat, Hoefstraat, Langven, Kampstraat, Bosstraat, Kortven, Graafsebaan
en Bleekloop.
Heesch – per direct – ongeveer 270 kranten
Liniushof, gedeelte ’t Dorp, Boonakker, Catharinahoeve, Heufke, De Hoge
Wal, Mgr. Van den Hurklaan, De la Sallestraat, Kerkweg, Amelseind, Vlasakker
en Graanakker.

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

www.rhadvocaat.nl

Heeswijk-Dinther – per direct – ongeveer 265 kranten
Meerstraat, Abdijstraat, Pastoor Maasstraat, Zijlstraat, Abt. Moorstraat, Ridder
Robberstraat, Zuster JMJ straat, Teerlingstraat, Pater van den Elzenstraat en
Lariestraat.

• Anoniem
• Gratis
• in 3 minuten

Van Bernheze
voor Bernheze

Nistelrode – per september – ongeveer 270 kranten
Hoogstraat, Over den Dries, de Hoef, Wilhelminastraat, Julianastraat,
Kromstraat, Boestestraat, De Leibeek, Raadhuisplein, Toniesplein en Veerstraat.

Ga naar

Mail voor meer informatie naar bezorging@bernhezemedia.com

www.tipmooibernheze.nl
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puzzel mee & win!

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

1. Welke kinderfilm wordt donderdag als afsluiting in CC Nesterlé gedraaid

2. Hoe heet het als je 60 jaar getrouwd bent?

Bos Bloemen
t.w.v. € 15,-

3. Welke motorclub gaat rijden voor KWF Kankerbestrijding?

4. Waar kun je picknicken met Engelse Humor?

5. Wat gaat dit jaar nog meer beleving, entertainment en spektakel geven?

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

6. Welk festijn gaat op 25 augustus in Heesch plaatsvinden?

Cursus ‘natuur doet je goed’ voor mantelzorgers
BERNHEZE – Natuur doet iedereen goed. Dat geldt voor jong en oud. Toch komen vooral ouderen met
een beperking nauwelijks in de natuur. Juist vanwege hun beperking zijn zij afhankelijk van anderen die
hen mee naar buiten nemen. Werkgroep Dementievriendelijke gemeente Bernheze organiseert samen
met IvN Brabant een training die bedoeld is voor iedereen die omgaat met mensen met een beperking,
zoals dementie.
De training is bedoeld voor familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten die naar
buiten willen gaan met mensen
met een beperking. vaak wordt er

wel gewandeld in de natuur, maar
wordt er onbewust voorbijgegaan
aan alles wat er te beleven valt in
het groen. In de training leer je
de schoonheid en de ontspannen

werking van de natuur in te zetten bij het begeleiden van mensen
met een beperking, zoals dementie. De training staat in het teken
van natuurbeleving. Met een-

voudige oefeningen leer je wat je
samen in de natuur kunt doen.
De activiteiten zijn gericht op het
prikkelen van de zintuigen, het
inzetten van je creativiteit en het
ervaren van rust en ontspanning.
De training bestaat uit twee halve dagen, woensdagmiddag 5
september en vrijdagmiddag
21 september, beide dagen van

13.30 tot 16.30 uur. Startlocatie
is Natuurcentrum De Maashorst
aan de Erenakkerstraat 5 in Nistelrode.
Deelname is gratis! Belangstellenden kunnen zich inschrijven bij Marion den Blanken, lid van de werkgroep,
06-36262327 of mariondenblanken@hotmail.com. Meer info via
www.ivn.nl/brabant.
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Diamanten bruidspaar Bert en An van den Berg

de Hoofdstraat, waar ze tot op de
dag van vandaag nog wonen.
Aan de Hoofdstraat zijn nog een
dochter en een zoon geboren.
“Toen hadden we een stamhouder, dus was het gezin compleet”,
grapt Bert. En het huis was toen
De burgemeester bracht prachtige bloemen mee voor An en Bert Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Edwin Hendriks

HEESWIJK-DINTHER – De liefde groeide langzaam tussen de twee en na vier jaar verkering gaven Bert
van den Berg en An voets elkaar het ja-woord op 29 juli 1958. Ze trouwden in Middelrode, waar An
destijds woonde, en verhuisden naar het toenmalige Heeswijk.

De stamhouder maakt
het gezin compleet

Bert is geboren op de grens van
Schijndel en Heeswijk. In Middelrode trouwde hij met zijn An.
An is geboren in Heeswijk, maar
woonde vanaf haar 19e jaar in
Middelrode. Tot aan haar trouwen werkte An als dienstmeisje
en Bert werkte 25 jaar als kantonnier bij de Rijksoverheid. “Ik

vol genoeg, want de vader van
Bert woonde 20 jaar lang bij het
gezin in. An, Bert en de kinderen aan de ene kant van het huis,
de vader van Bert aan de andere
kant. “Maar daar hebben we van
genoten. We zaten vaker bij hem
in de huiskamer dan onze eigen

was verantwoordelijk voor een
bepaald stuk weg. De weg onderhouden, helpen bij een ongeluk, borden klaarzetten bij een
wegomleiding, enzovoorts”, legt
Bert uit.
Na het trouwen zijn Bert en An
aan het kanaal gaan wonen, in

een klein en oud huisje. “In de
winter moest je met laarzen aan
de kelder in, want die stond dan
altijd onder water”, vertelt Bert.
“In dat huis zijn de eerste twee
dochters geboren”, voegt An
daaraan toe. In 1963 kocht het
echtpaar de oude burgemeesterswoning van een politieagent aan

huiskamer. Hij kende zelfs onze
kinderen beter dan wij”, lacht An.
Naast zijn werk als kantonnier
ging Bert graag weg met de huifkar en genoot hij van het plaatselijke Gilde. “Daar heb ik van
alles gedaan. Ik heb bij het bestuur gezeten en ben twee keer
koning geweest. Nu ben ik gewoon lid”, vertelt Bert. An haar
grootste hobby was dansen, ook
al kon Bert dat niet. “En als ik
nu de kans krijg ga ik nog steeds
dansen, ook al word ik daar ontzettend moe van”, zegt An.
An en Bert hopen nog lang in
hun huis te blijven wonen, samen
met hun zoon, en kijken uit naar
het volgende jubileum. En hoe ze
dat vol blijven houden? “Geven
en nemen, dat hoort er gewoon
bij”, vertelt An lachend terwijl
Bert instemmend knikt.
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Cor en Corrie van Zoggel 60 jaar getrouwd
HEESCH – Al 64 jaar zijn Cor en Corrie van Zoggel uit Heesch bij elkaar, waarvan 60 jaar in de huwelijksboot die op 2 augustus 1958 open water koos en nog steeds veilig ronddobbert. Bij hun 50-jarig
huwelijksfeest speelden ze, zoals ze lachend vertellen, de hoofdrol in hun eigen theaterstuk en dat
gaan ze binnenkort bij hun 60-jarige jubileum wederom doen. Dit keer niet zelf geregisseerd, maar in
elkaar gezet door hun kinderen, aanhang en kleinkinderen.
Eigenlijk heet ze Cornelia, maar
dat vond de ‘kouwe kant’ dusdanig lang dat het Corrie werd.
Genoemde heeft er geen problemen mee. Zestig jaar geleden
gaf ze haar ja-woord aan Cor
van Zoggel. Zij is een geboren en
getogen Hisse. Hij kwam uit vinkel. Beiden komen uit een groot

vertelt Cor die toevoegt ook nog
een aantal jaren benzinepompen
aangelegd te hebben.
Na vier jaar verkering trouwt
het stel op 2 augustus 1958. Ze
nemen hun intrek in een schuur
in vinkel. “Na zes jaar wilde ik
terug naar Heesch. We hebben

‘Wij kunnen een boek over
elkaar schrijven’

Tekst: Wendy van Lijssel Foto’s: Ad Ploegmakers

boerengezin en leerden elkaar
kennen op de kermis in Loosbroek. “Daar gingen we dansen.
Cor kon dat goed. Een week later
kwam hij bij ‘ons’ thuis op visite.
Wij waren met veel en er was altijd volk”, blikt Corrie terug. Ze
was na een betrekking als huishoudelijke hulp en kindermeisje
op dat moment werkzaam als gezinsverzorgster in Oss. Cor werkte als boerenknecht. “De boer
van de boerderij waar ik werkte
stierf jong. Ik heb er vervolgens
nog een aantal jaren gewerkt tot
de oudste het over kon nemen.
In die jaren heb ik allerlei cursussen gevolgd en aansluitend
ben ik als metselaar begonnen”,

in allerlei schuren en huizen gewoond en zijn in totaal dertien
keer verhuisd”, vat Corrie samen.
Het echtpaar krijgt vijf kinderen.
“Twee meisjes en drie jongens
en we hebben intussen elf kleinkinderen”, verkondigen ze trots.
van poespas houden ze niet.
Slechts één keer werd er een grote reis gemaakt die per bus door
allerlei landen voerde, maar dat
was eens en nooit weer. “We zijn
graag thuis”, klinkt het volmondig. Cor geniet van de dieren die
hij heeft en Corrie vindt het leuk
om de grote tuin te onderhouden.
Tien jaar geleden nodigde het
echtpaar iedereen uit voor de

Piet en Dora van den Akker-Geelkerken
60 jaar getrouwd
HEESCH – Niet met één feestje, maar zelfs met twee, vierden Piet en
Dora van den Akker-Geelkerken recent met iedereen die hen lief is,
dat zij 60 jaar geleden elkaar het jawoord gaven. Een jubileum dat
volgens het echtpaar gehaald kan worden door er voor elkaar te zijn
in goede én slechte tijden.
Dora van den Akker-Geelkerken zag het levenslicht in Uden
en groeide op in een gezin met
elf kinderen. Na de basisschool
wachtte het werk. “Eerst moest
ik op Coudewater werken. Na 9
maanden ben ik als ‘dienstbode’ her en der gaan poetsen”,
meldt ze. Piet van den Akker
is er ook een uit een gezin van
elf. Een echte Hissenaar. Na de
basisschool leerde hij op de lts
om allround bouwvakker te worden en ook de avondschool werd
bezocht. “Ik leerde tekeningen
lezen en maken, stellen van kozijnen en eigenlijk alles van d’n
bouw”, zegt Piet trots.
In de danstent van Paashuis op
de kermis in vorstenbosch leerde het stel elkaar kennen. Piet
zag haar staan. “Ze kon heel
goed dansen”, memoreert hij.
Het blijft niet bij een dansje. Er
wordt een afspraak gemaakt in
het café van Nelis verhoeven in
vorstenbosch (huidige Riethoeve). “We mochten niet veel en
moesten altijd vroeg thuis zijn”,
claimt het stel. Ondanks deze
beperking blijven ze elkaar zien.

viering van hun 50-jarige huwelijk. “We zeiden: “Jullie mogen
allemaal naar het theater komen
en wij spelen de hoofdrol”, memoreren ze om toe te voegen:
“Dat was een geweldig feest.”
Toch wilden we er nu geen aandacht aan besteden. De kinderen
nemen daar echter geen genoegen mee. Zij hebben intussen de
regie voor de 60-jarige theatershow van Corrie en Cor. Niet op
de dag des Heren. Die is vanwege
de vakantie uitgesteld. Wel werd
er met een afvaardiging van de
gemeente alvast het glas geheven op de komende voorstelling.
Iets waar Cor en Corrie zich stiekem toch wel op verheugen.

‘Er voor
elkaar zijn in
goede én
slechte
tijden’

van een knieval, een wit paard
en een rode roos tussen zijn tanden was bij het huwelijksaanzoek jaren later geen sprake.
“Ik kon in Heesch grond kopen.
Dat was een goed moment om
als bouwvakker mijn eigen huis
te bouwen en te trouwen”,
wordt lachend verteld. Dora verhuist van Uden/vorstenbosch
naar Heesch. Iets waar ze geen
spijt van heeft. “Ik heb wel even
moeten wennen, maar ik leerde
al snel mensen kennen en vind
het hier heerlijk”, vertelt ze.
Het stel krijgt drie kinderen;
Angelie, Eduard en Rian. Die
hebben ook voor nageslacht gezorgd, zodat er vier kleinkinderen zijn. Het is de grootste trots
van Piet en Dora. “We hebben
met plezier lange tijd opgepast”,
klinkt het opgewekt om toe te
voegen: “Ze komen nog steeds
regelmatig en dat vinden we
heel fijn.”
Dora en Piet zijn in Heesch geen
onbekenden. Het stel werkte jaren als vrijwilligers bij De (oude)
Pas. Dora beheerde de bar en

Tekst: Wendy van Lijssel Foto’s: Marcel van der Steen

poetste er en Piet oberde. Het
stel maakte vele buitenlandse
reizen waar met genoegen op
teruggekeken wordt en de humor viert er nog altijd hoogtij.
Piet’s slogan; “Bij ons bromt er
altijd iets; de wasmachine, de
stofzuiger of ons Door”, wordt
met veel plezier en een dikke
knipoog gedeeld.
Op 19 juli trouwde het stel voor

de wet in Uden
en op 29 juli
voor de kerk in
vorstenbosch.
In
verband
met de vakantie werd het
60-jarig huwelijksfeest wat eerder gevierd met
iedereen waarna er op dé dag
des Heren recent nog een (feest)
slinger aan gegeven werd. Hoe

een huwelijk zolang goed te
houden, is volgens beiden simpel. Eensgezind: “Er voor elkaar
zijn in goede én slechte tijden.”
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jeu de boules toernooi om het
Kampioenschap van vorstenbosch
De uitslag was als volgt:
1e: Len Geenen en Willem van
Berge
2e: Kris Janssen en Wes Geenen
3e: Stan Nooijen en Stijn van
Driel.

vORSTENBOSCH – Afgelopen
zaterdag werd het 27e jeu de
boules toernooi om het kampioenschap van vorstenbosch
gehouden nadat er op de voorafgaande donderdagen voor iedereen de mogelijkheid geweest
was om vrij te jeu de boulen.
Maar liefst 58 teams hadden
zich ingeschreven, die verdeeld
werden over 14 poules.
De jonge winnaars Len en Willem

Elk team speelde drie wedstrijden in de voorronden. De beste
32 teams, evenals de plaatsen
33 tot en met 48, gingen verder
in twee knock-out rondes. Tien

Alle wedstrijden
zijn met mooi weer
gespeeld
teams die alles verloren hadden
waren net na de middag klaar
met hun programma. Tegelijkertijd startte het jeugdtoernooi
voor groep 5, 6, 7 en 8 om 11.15
uur (15 groepen) met hun competitie.
Alle wedstrijden zijn met mooi
weer gespeeld. Er was een
springkussen waar de jeugd van
’s morgens tot ’s avonds op te
vinden was.
Na de poule-wedstrijden werd

Auto & Motor

Winnaars Rene, Rob en Mike

om 13.45 uur de verdeling in
grote finale en verliezersfinale
bekend gemaakt, de beste 48
teams mochten toen nog verder.
vanaf dat moment werd in het
knock-out systeem de deelname
per speelronde gehalveerd, aangezien alleen de winnaars doorgingen naar de volgende ronde.
Rond 15.00 uur werd de finale
van het jeugdtoernooi gespeeld,
later gevolgd door de prijsuitreiking.

Bij de verliezersronde won het
team van Bert van de Wetering,
Harm van de Wetering en Paul
Heerkens. Het team van Jan
Dortmans, Rob Houweling en
Martijn van Gemert werd tweede.
Bij de finalewedstrijden van de
winnaarsronde werd het team
van Guus Geenen, Mark van
Kessel en Ruud Donkers tweede
en het team van Michel Dominicus, Noud Smits en Pim Dortmans werd derde. Als winnaars
van het 27e toernooi om het
kampioenschap van vorstenbosch kwamen Rene verstegen,
Rob Kanters en Mike van Heeswijk uit de bus.
Na afloop werd er nog gezellig
nagedronken én werd er teruggekeken op een goed verlopen
dag onder redelijke weersomstandigheden.
Op 10 augustus 2019 organiseert het gilde Sint Antonius Abt
het 28e jeu de boules toernooi,
zoals gebruikelijk op de laatste
zaterdag van de bouwvak.

Taxi van Lieshout
Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl

Al ruim 90

jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Vragen? Bel voor info 0413-291490 b.g.g. 06-51524069 of 06-53471854
Ook voor

LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER
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nieuws

Motorrijden voor het goede doel

Rijden met MC Babbels voor KWF Kankerbestrijding
HEESCH – MC Babbels organiseert op 26 augustus een mooie motortoerrit van zo’n 165 kilometer
voor het goede doel. De complete inschrijfgelden
en sponsoring gaan naar KWF Kankerbestrijding.
De motorclub hoopt op goed weer en veel motorliefhebbers die de motor pakken voor deze toerrit.
Het inschrijfgeld van € 10,- per
rijder en passagier gaat volledig
naar het KWF Kankerbestrijding
want, zo zegt de organisatie van
MC Babbels: “Er is veel geld nodig en elke bijdrage zorgt dat we
steeds een stuk dichterbij de dag
komen dat niemand meer hoeft
te sterven aan kanker.
Iedereen heeft wel iemand in de
familie die met deze ziekte te maken heeft of heeft gehad.
Vandaar dat we voor dit goede

doel gekozen hebben.”
De organisatie heeft een fraaie
route uitgezet en hoopt dat ze
veel bijval krijgt voor deze mooie
tocht.
Mocht je niet mee kunnen doen,
dan ben je natuurlijk altijd vrij om
een donatie te doen, dit wordt
enorm gewaardeerd!
De inschrijving is van 9.00 tot
10.00 uur bij Café Babbels aan ’t
Dorp 2 in Heesch.

Meer informatie: Peter Dappers 06-55102373. Voor actuele informatie zie de Facebookpagina van Café Babbels.

Bandenspanning belangrijk
voor veiligheid

NEDERLAND - De juiste bandenspanning is zeer belangrijk voor de wegligging en daarmee de veiligheid van je auto. In Nederland rijdt maar liefst zestig(!) procent van alle auto’s met een te lage bandenspanning. Dat kan per auto per jaar oplopen tot € 150,- extra aanbrandstofkosten.
Banden zijn vaak een ondergeschoven kindje bij het onderhoud
van de auto. Maar juist de banden zijn het enige contact dat je
auto heeft met de weg. Behalve
een goed profiel is daarom ook
een juiste bandenspanning zeer
belangrijk voor een veilige rit
én een te lage bandenspanning

leidt onder meer tot een hoger
brandstofverbruik.
Lage bandenspanning: langere
remweg
Als een band te zacht is opgepompt heeft dat nadelige gevolgen voor de wegligging en de
remweg van je auto, en voor het

slijtageverloop van de band. Dat
geldt ook voor banden die te
hard zijn opgepompt. De juiste
hoeveelheid lucht in de banden
is dus belangrijk en moet je eigenlijk elke twee maanden even
controleren.

Onze service
* Goede kwaliteit
* Diverse maten en soorten
aanhangwagens leverbaar
* Prima inruilmogelijkheden

bron: www.anwb.nl.

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

* Ruime openingstijden
* Ruime keus en
onafhankelijk advies
* Snelle service van
o.a. reparatie
Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther
0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com
www.chrisvanvelzenaanhangwagens.com
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Keeztoernooi voor goed doel
NISTELRODE – Er staat weer een keeztoernooi op de agenda. vrijdag 31 augustus is de eerstvolgende
keer dat er gespeeld kan worden in café-zaal ‘t Tramstation. De organisatie hoopt op een drukbezette
zaal. Deze keer wordt er wederom een goed doel gesteund en dit keer is dat de Wensambulance.
Je kunt je inschrijven door een
mail, met vermelding van de namen van de deelnemers, te sturen naar keezetoernooi@gmail.
com.
Aanvang is 19.00 uur en het inschrijfgeld is € 5,-. Na aanmelding krijg je een bevestigingsmail. Er is plek voor maximaal 25
tafels binnen in de zaal, dus geef
je op tijd op!

Wij zijn met spoed op zoek naar

huishoudelijke hulpen

die ons team komen versterken.
Kan jij goed zelfstandig werken?
Ben je representatief en heb je ervaring
als huishoudelijke hulp?
Wil je graag je eigen uren en dagen
kunnen inplannen?

Kijkavond en zonnemiddag
HEESCH – Sterrenwacht Halley is aanstaande vrijdagavond voor
publiek geopend. Het programma begint om 21.00 uur en duurt
ongeveer twee uur. Het is leuk en interessant voor alle leeftijden.
Reserveren is niet nodig, maar zorg dat je op tijd aanwezig bent,
want het kan druk worden. In de schemering is met het blote oog
en door de telescopen mogelijk nog even venus te zien, voordat die
ondergaat.

Neem dan contact op via onze website www.hd-hh.nl
of bel naar 06-30463741.
Wij zijn werkzaam in héél Bernheze en de omliggende dorpen.
Graaf Wernerstraat 20 - Heeswijk Dinther - www.hd-hh.nl

Enige tijd later zakt Jupiter onder
de horizon. Op deze heldere planeet zijn de wolkenbanden en
manen door de kijkers duidelijk
zichtbaar. De telescopen worden
ook op de verre planeet Saturnus gericht om de ringen en zijn
grootste manen te bekijken.

Speciale aandacht krijgt de rode
planeet Mars, die nog steeds
dicht bij de aarde staat. Op Mars
zijn nu met telescopen oppervlaktedetails te zien, die we anders niet kunnen onderscheiden.
Ook is er de gelegenheid enkele
sterrenbeelden en sterren te leren kennen, zoals Grote en Klei-

ne Beer, Cassiopeia, Zwaan, Lier,
Wega, Altaïr en Poolster.
Zondag 19 augustus is er bij
Sterrenwacht Halley weer een
zonnemiddag. Iedereen is welkom; reserveren is niet nodig.
Het programma begint om
14.00 uur en duurt twee uur. Als
het niet bewolkt is, worden de
telescopen op de zon gericht.
Die zijn voorzien van speciale
filters tegen het felle zonlicht.
Dankzij die filters zie je donkere
zonnevlekken en indrukwekkende zonnevlammen en protuberansen op de zon en aan de rand
van de zon. Leden geven daarbij
tekst en uitleg.
Entree op de publieksavond en
zonnemiddag is € 5, -, kinderen
tot en met twaalf jaar betalen
€ 3,-.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1
Heesch/vinkel
0412-454999
www.sterrenwachthalley.nl.

wapengekletter in de moestuin
van Kasteel Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Bezoek
tussen zondag 12 en donderdag
16 augustus het kasteel en zie
de ridders van Bataille volop in
actie in de moestuin. Er wordt
deze week volop getraind door
de ridders!
Bezoekers van Kasteel Heeswijk
kunnen demonstraties ‘vechten
als een echte middeleeuwse ridder’ bijwonen van maandag tot
en met donderdag tussen 11.00
en 17.00 uur.
voor meer informatie en het zomerprogramma kijk op
www.kasteelheeswijk.com.

Ridders in training
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Picknicken met Engelse
humor in de Kersouwe

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

Vogels spotten
Het wemelt hier van de
roofvogels. De Drôme ligt
op de grens van het Alpenen Middellands Zeeklimaat.
Een grote soorten rijkdom
dus. Havik, steenarend,
buizerd, slangenarend,
kiekendief, maar misschien
wel de meest imposante
dwaalgast is de vale gier.

Merchant of Venice

Comedy of errors

HEESWIJK-DINTHER - Shakespeare zoals het in zijn eigen dagen gespeeld werd, in een
razend tempo met veel bravour, dubbele bodems en humor. Het gezelschap Illyria, het
oudst spelende openluchtgezelschap in het Verenigd Koninkrijk, zal op haar unieke
wijze The Merchant of Venice (Koopman van Venetië) op hilarische wijze ten tonele voeren in de Kersouwe. Je eigen picknickmand maakt de Engelse sfeer compleet.
Dinsdagavond 4 september, aanvang 19.30 uur. Entree € 17,50 (exclusief € 1,50 servicekosten). Kaarten te bestellen op www.kersouwe.nl.

Een tijdje terug zat ik
onderuit een boek te
lezen, toen een schaduw ter grootte van een deur aan me voorbijgleed.
Een zweefvliegtuig, een prehistorische vogel, flitste het door me heen. Ik
keek omhoog en zag hoe een vale gier rondjes draaide op de thermiek om
vervolgens in glijvlucht achter de heuvels te verdwijnen. Ik was even uit het
lood geslagen, overweldigd, perplex. Wat een vogel. Zo onverwacht, bijna
magisch, als uit een andere wereld.

Hilarische vertoning
Slechts vijf acteurs staan op het toneel. De
acteurs spelen, ongeacht hun eigen sexe,
alle personages, hetgeen begrijpelijkerwijs
soms tot hilarische situaties leidt. Het enige
wat het gezelschap in de 16e eeuw heeft
achtergelaten is dat ze niet alleen met mannen spelen (zoals toen gebruikelijk was).

Voor ons aanleiding om de kolonie gieren bij Rémuzat nog eens op te
zoeken. Eind juli, stralende ochtend, snelle koffie en croissant en op naar het
alpendorpje, want van 10.00 tot 12.00 uur (opstijgende lucht) is het de beste
tijd voor de ‘vautours’ om op hoogte te komen. We hadden de bijzondere
vogels eerder gezien toen we een toertochtje maakten door het ‘Pays des
Baronnies’. Op weg naar Saint-May zagen we zoveel mensen omhoog kijken,
dat we de auto aan de kant zetten om te zien wat er aan de hand was.
Loodrecht voor een steile klifwand van een paar honderd meter cirkelden
zeker 50 gieren boven het rotsgesteente.

Ze zijn heel blij dat tegenwoordig ook vrouwen op het toneel (mogen) staan en maken
daar dan ook dankbaar gebruik van!

Nu wilden we de hoogvlakte op, Plateau St. Laurent. Langs een kronkelige
bergbeek, via Saint-May, over een onverhard ezelpad met de auto naar de
abdij van ‘Bodon’. Daarna te voet naar ‘le Rocher du Caire’, 777 meter. Een
prachtige wandeling. In de diepte beneden zie je Rémuzat liggen. En met een
beetje geluk zeilen de gieren zo voor je langs.
Ondertussen lopen we over een gebleekte alpenweide op zoek naar de vogels.
Hard licht, helblauwe hemel, stenen en halflang gras. Picknicken op een richel
van de Col de Saint-May naast monnikskap en alpendistel, uitzicht over de
‘Val L’Eyques’.
Het kapeltorentje van de abdij trilt in de verte, verder niets. Helemaal niets.
Alleen de wind. Totdat vanachter een steile bergkam een groepje gieren naar
ons toe glijdt. 150 koppeltjes hebben hier hun nesten. Je hoort het ruisen van
de vleugels. Spanwijdte 2,75 meter. Niet normaal. Enkele vogels landen op het
landje beneden. Hoog op de poten, stationair bewegende vleugels, hortend en
stotend als een ontspoorde Chinese drakenvlieger met Nieuwjaar.
Kennelijk liggen er nog restanten van een eerdere maaltijd, want ze gaan met
enkele botresten aan de haal. Gieren ruimen dode schapen en geiten op uit
kuddes die dit gebied beweiden. Dat verkleint de kans op ziekten, dus ook
prima voor de boer.
Over een smal geitenpaadje vervolgen we onze weg naar het kruis op de
top van ‘le Rocher du Caire’. Twintig minuten later staan we op een stenig
alpenveldje tussen ganzenvoet en wilde lavendel. Je kunt tot aan ‘la Motte’
wegkijken. Het is een weidsheid die euforisch maakt. Wat als eerste opvalt is
de stilte. Een stilte die resoneert, aan je innerlijk raakt. En verder, stipjes hoog
aan de hemel, het weidse niets, de leegte, de ongereptheid. Spectaculair.
Het ‘Maison de Vautours’ in Rémuzat organiseert dan ook met enige
regelmaat excursies naar het plateau, waarbij enkele karkassen worden
meegevoerd om de gieren te lokken. Succes verzekerd. Het levert prachtige
plaatjes op van aanvliegende, rondcirkelende en vechtende vogels,
opgewonden toeristen, enthousiaste vogelaars en gelukkige fotografen. Een
echte aanrader.

EEN VOORSTELLING WAARBIJ JE OP
HET PUNTJE VAN JE STOEL GAAT ZITTEN
Romantiek
Dit prachtige stuk is spannend, grappig,
romantisch en verwarrend. Illyria belooft
je ook met deze voorstelling weer op het
puntje van je stoel te houden.
Kijk voor meer informatie en kaarten
op www.kersouwe.nl
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springkussenfestijn in Heesch
HEESCH - Aan het begin van het nieuwe schooljaar van de basisscholen
wordt er op ’t Dorp in Heesch een middag voor de kinderen georganiseerd
door het Centrummanagement Heesch.
vanaf de fontein in ‘t Dorp tot
richting rotonde naar Oss staan
acht springkussens opgesteld
voor kinderen van vier tot en met
negen jaar, is er een kleurplatenwedstrijd voor dezelfde leeftijdsgroep en is er een mogelijkheid
tot schminken waarbij de kinderen zich van tevoren kunnen op-

Aan het begin van het schooljaar
iets voor de jeugd doen
geven om geen lange wachtrijen
te krijgen.
De supermarkten zorgen voor de

nodige versnaperingen en speelgoedwinkel Jos van der Doelen
zal zorgen voor wat leuke speel-

tjes. De kinderen kunnen de
kleurplaten vanaf 18 augustus
bij de vier supermarkten en bij
Jos van der Doelen ophalen en
op 25 augustus weer inleveren
bij de organisatie vanaf 14.00 tot
14.30 uur. De prijsuitreiking, met
vele mooie prijzen, volgt dan om
15.45 uur.
Zie hiervoor bijgaande advertentie in deze krant en de raamposters bij de ondernemers in het
Centrumgebied van Heesch.

Stichting Centrummanagement
Heesch organiseert deze middag
in het kader van haar doelstelling
om het centrumgebied in Heesch
aantrekkelijk te maken voor bezoekers.
“Het is de bedoeling om in de
toekomst vlak voor schoolbegin steeds iets voor de jeugd te
doen en dit is een eerste opzet,
die wellicht kan het uitgroeien
tot een jaarlijks terugkomend
festijn”, laat de centrummanager
van Heesch weten.

nistelrodese kampioenschappen
jeu de boules op gras
NISTELRODE – Dit jaar vinden op zaterdag 25 augustus voor de 20e achtereenvolgende keer de jaarlijkse Nistelrodese Kampioenschappen jeu de boules plaats. Evenals voorgaande jaren worden deze georganiseerd door het Gilde St. Antonius Abt
- St. Catharina met medewerking van de Jeu de Boulesclub Die Lé.
Iedereen die zin heeft in een gezellig potje jeu de boules is natuurlijk van harte
welkom om hieraan deel te nemen. Ook
kinderen zijn welkom. Een team bestaat
uit twee personen (doubletten), waarvan minimaal een persoon uit Nistelrode
komt of er woonachtig is.
De Nistelrodese Kampioenschappen jeu
de boules vinden plaats op zaterdag 25
augustus bij het gildeterrein De Gildenhof, Hoge Akkers om 10.30 uur. Je dient
uiterlijk om 10.00 uur aanwezig te zijn.
Inschrijven is mogelijk vanaf heden tot
10.00 uur op de wedstrijddag zelf. Het
inschrijfgeld bedraagt slechts € 4,- per
team en kan op de wedstrijddag worden
voldaan. Heb je (nog) geen partner voor
deelname? Dan kun je je toch inschrijven
want er wordt dan voor een partner gezorgd!
De opzet is hetzelfde als voorgaande jaren, waarbij alle teams vier wedstrijden
spelen, twee voor en twee na de pauze.
Alle wedstrijden worden op het gras ge-

speeld. Aan de hand van de uitslagen
wordt het eindklassement opgemaakt.
Rond 16.00 uur vindt de prijsuitreiking
plaats en hierna kan nog even gezellig
nagebuurt worden. Bij slecht weer zal het
toernooi in de jeu de bouleshal plaatsvinden en zal er, indien nodig, op tijd gespeeld worden.
voor nadere informatie en voor opgave

teAms BestAAn Uit twee
Personen wAArvAn minimAAl
een Persoon Uit nistelrode
kun je contact opnemen met Gerard den
Brok via g.denbrok@outlook.com of
Jos Bongers, josbongers@hotmail.com.
Tot ziens op zaterdag 25 augustus op het
gildeterrein!
Ps: vanaf nu is het mogelijk om op donderdagmiddag (vanaf 13.30 uur) en/of
donderdagavond (vanaf 19.30 uur) op
het gildeterrein te oefenen.

inschrijven voor het lips Groen 45+
dubbeltennistoernooi is nu mogelijk

NISTELRODE – Het is mogelijk om je in te schrijven voor het 19e Lips Groen 45+
dubbeltennis toernooi. De inschrijving is geopend tot 3 september. Het toernooi
vindt plaats op het prachtige tennispark van TC Telro vanaf zaterdag 15 september
tot en met zondag 23 september. Wederom wordt het park nog sfeervoller aangekleed door Lips Groen. Inschrijven kan via www.toernooi.nl.
Je kunt inschrijven voor gemengd dubbel, dames dubbel en heren dubbel in de
categorieën 5, 6, 7 en 8. voor meer informatie kun je mailen naar
telro.45plus@gmail.com.
De commissie, die bestaat uit Mario van
Zeeland, Gerdien van Oss, Heidi Wijde-

ven, Corry van Rooij, Stefan Remmits,
Diny Timmer, Jos Exters en hoofdsponsor
Wim Lips, is al druk en gezellig bezig met
het organiseren en heeft er weer veel zin
in.
Hopelijk jullie ook. Graag tot ziens in
september. Je bent van harte welkom als
deelnemer maar ook als toeschouwer!

Woensdag 15 augustus 2018

27

28

Woensdag 15 augustus 2018

Fotograaf:
Marcel van der Steen

Heesch • Heeswijk-Dinther • Loosbroek • Nistelrode • Vorstenbosch

Evenementen

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

Donderdag 16 augustus
Start: Van Tilburg
Voetbaldagen
Sportpark De Schellen Nistelrode
Kindervakantieweek HDL
Heeswijk-Dinther Loosbroek
Oud papier
Buitengebied/Zwarte Molen
Nistelrode
Mini Heesch & Mini markt
Bomenpark Heesch
Film: Ferdinand
CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 2
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Vrijdag 17 augustus
Bernheze Open
The Duke Nistelrode
Live muziek:
Annemiek Vendelmans
Eetcafé ‘t Pumke Nistelrode
Bierfestival
De Leygraaf Heeswijk-Dinther
Pagina 12
Publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch
Pagina 24
Mini Heesch
Bomenpark Heesch
Kindervakantieweek HDL
Heeswijk-Dinther Loosbroek
Lucifer – Theatergroep
de Kersouwe
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Pagina 2
Zaterdag 18 augustus
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Live muziek:
Djonina Mulder en Nikenia
Eetcafé ‘t Pumke Nistelrode
Bierfestival
De Leygraaf Heeswijk-Dinther
Pagina 12
Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek
Pagina 8

Zondag 19 augustus
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
Lucifer – Theatergroep
de Kersouwe
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Pagina 2
Dansen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Bierfestival
De Leygraaf Heeswijk-Dinther
Pagina 12
Zonnemiddag
Sterrenwacht Halley Heesch
Pagina 24
Maandag 20 augustus
Officiële start
Walking Football HD
VV Avesteyn Heeswijk-Dinther
Pagina 8
BC De Klotbeek: Vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Poedja-visualisaties-meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Dinsdag 21 augustus
Inloopspreekuur Fysio Steins
Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch
Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Woensdag 22 augustus
Reiki-oefenavond
Centrum MAIA Nistelrode
Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Donderdag 23 augustus
Studiegroep Nagarjuna
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Vrijdag 24 augustus
24-uurs Solexrace Festival
Heibloemsedijk 7
Heeswijk-Dinther
Pagina 9

Dansen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Reiki 3A
Centrum MAIA Nistelrode

Maandag 27 augustus
Boek & Babbel
Bibliotheek Nistelrode

Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Lucifer – Theatergroep
de Kersouwe
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Pagina 2
Zaterdag 25 augustus
24-uurs Solexrace Festival
Heibloemsedijk 7
Heeswijk-Dinther
Pagina 9
Thema-opstelling
Centrum MAIA Nistelrode

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Poedja-Bardo
onderricht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Dinsdag 28 augustus
Inloopspreekuur Fysio Steins
Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch
Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Woensdag 29 augustus
Walk&Talk
Bibliotheek Heesch

Zwangeren Zaterdag
Ziekenhuis Bernhoven Uden
Pagina 5

Ouder & kind yoga
Gabriellic Voetreflex
Heeswijk-Dinther

Nistelrodese Kampioenschappen Jeu-de-boules
De Gildenhof Nistelrode
Pagina 26

Vipassyana
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Wende – Mens
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Inloopavond CPO Mgr. v.d.
Hurklaan en Hoefstraat Heesch
CC De Pas Heesch
Pagina 14

Springkussenfestijn
‘t Dorp Heesch
Pagina 26 en 27

Donderdag 30 augustus
Boek & Babbel
Bibliotheek Heesch

Zondag 26 augustus
24-uurs Solexrace Festival
Heibloemsedijk 7
Heeswijk-Dinther
Pagina 9

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Maashorst Op Die Fiets
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Koffieochtend
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Pagina 8

Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Lucifer – Theatergroep
de Kersouwe
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Pagina 2

Vrijdag 31 augustus
Shinrin-Yoku wandeling
Start: Schaijksedreef 6 Nistelrode
Keez-toernooi
Café-Zaal ‘t Tramstation
Nistelrode
Pagina 24
Pubquiz
CC De Pas Heesch
Lucifer – Theatergroep
de Kersouwe
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Pagina 2

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

www.mooibernheze.nl

