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Een laatste samenzijn
in de H. Willibrorduskerk in Heeswijk
In processie van Heeswijk naar Dinther

RESTAURANT AMON PLEIN
Folder
Heeswijk-Dinther

BIJLAGE DEZE WEEK

HEESWIJK-DINTHER – Vóór de deuren definitief sluiten, wordt zondag
6 september om 14.00 uur tijdens een bijzondere afscheidsbijeenkomst
iedereen nog één keer hartelijk welkom geheten in de helemaal gepoetste en
met bloemen versierde H. Willibrorduskerk in Heeswijk. Uiteraard gebeurt alles
in overeenstemming met de huidige regels. Aansluitend wordt in processie
overgestoken naar de Sint Servatiuskerk in Dinther die voor de gelegenheid
ook extra feestelijk is aangekleed om iedereen gastvrij te ontvangen.

Tekst en foto’s: Wendy van Lijssel

Het sluiten van de H. Willibrorduskerk kan met recht het einde
van een tijdperk genoemd worden. De al vele jaren durende
ontkerkelijking, het minimale
aantal kerkgangers en de torenhoge kosten is het uit 1895 daterende gemeentelijke monument
opgebroken. Met ingang van
1 januari van dit jaar werd genoemde kerk al aan de eredienst
onttrokken. “Dat wil zeggen dat
er nog wel een uitvaart, huwelijk of doop in gehouden mocht
worden, maar geen diensten met
gewijde voorwerpen”, leggen
Hans van Sleuwen en Ria van
Hemmen uit. Eerstgenoemde
maakt onderdeel uit van de commissie die het afscheid van de H.
Wilibrorduskerk organiseert. Ria
is lid van de locatieraad Dinther.
De laatste bijeenkomst in de
H. Willibrorduskerk wordt een
kort en gelijktijdig bijzonder samenzijn. Ria en Hans schetsen
wat staat te gebeuren: “Het
Sint-Willebrordusgilde
maakt
met slaande trom links en rechts
haar opwachting en stelt zich
aansluitend op voor het altaar.
Ook brengt zij er in de loop van
het samenzijn nog één keer een
vendelgroet. Het pastoresteam
van de Parochie Heilige Augustinus is aanwezig. Pastoor Joost
Jansen voert namens hen even
het woord”, schetsen Ria en
Hans om gelijk toe te voegen:
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“Het is geen eucharistieviering,
maar een korte bijeenkomst om
samen nog een keer stil te staan
bij het sluiten van de kerk.”
Naast het gilde is ook het Willibrorduskoor present. Vanwege
het coronavirus zingen de leden van dit koor niet allemaal,
maar zijn er twee leden die het
Cunera- en Willibrorduslied ten
gehore brengen. “Vroeger werd
in Heeswijk de Cuneraprocessie
gelopen. Dan werden die liedjes
ook gezongen. We brengen de
historie van de kerk nog een keer
in beeld met aan Willibrord(us)
refererende zaken”, zeggen Ria
en Hans. Ook Jeannette Dekker
houdt namens de Locatieraad
Heeswijk een korte toespraak.

We brengen
de historie
van de kerk
nog een keer
in beeld
Nadat op het einde het gilde vertrekt zoals het binnenkwam, staat
buiten de Koninklijke Fanfare
Sint Willibrord klaar om een serenade te brengen. Voor het pastoresteam staat een koets van de
Meierijsche
Museumboerderij
klaar waarmee zij omstreeks
14.45 uur de gewijde hosties en
altaarsteen uit de kerk in processie naar de Sint Servatiuskerk
brengt. Het Sint-Willebrordusgilde gaat hen voor. De kerk in
Dinther is voor de gelegenheid
extra mooi aangekleed en ook
een afvaardiging van het Sint

Return to Stender
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Ria van Hemmen en Hans van Sleuwen

Barbara Gilde uit Dinther staat
klaar om iedereen gastvrij te ontvangen. “Ook hier is een kort
moment waarbij centraal staat

rolluiken & buitenlevenHét 1 op 1
Dieet in
Heesch

rolluiken & buitenleven

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Zoggelsestraat 21a, Heesch
T. 0412 - 45 3113
www.akker-zonwering.nl

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

dat met het sluiten van de H. Willibrorduskerk iedereen, eigenlijk
zoals voorheen, van harte welkom is in de Sint Servatiuskerk”,
melden Hans en Ria. Na afloop
staat er in de ontmoetingstuin
een drankje klaar waarbij nog
even nagekaart kan worden.
Vanwege corona en het beperkt
aantal bezoekers is de H.Willibrorduskerk op zondag 6 september open tussen 15.00 en 16.00
uur zodat mensen ook op eigen
gelegenheid afscheid kunnen nemen van dit rijksmonument.

Akker zonwering
Akker zonwering

‘Bijna Tachtig’

Gouden KNVB speld
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Tim Akkerman en The Ivy League

©Melissa Scharroo, Capribee

BERLICUM - In september speelt Tim Akkerman een unieke korte
tour ter ere van de release van de EP ‘Keep The Light On’ in een
aantal cafés in Nederland. Met ‘Keep the Light on Tour’ komt
oud-frontman van Di-rect, Tim Akkerman, met The Ivy League langs
om tijdens afzonderlijke shows een mooi potje onvervalste rock de
ether in te stampen. Zaterdag 12 september om 20.00 uur en om
22.15 uur doet hij dit in het Beneluxtheater van Den Durpsherd in
Berlicum.
20.00 uur: Deuren open.
20.30 tot 21.30 uur:
Eerste voorstelling.
21.30 tot 22.00 uur: Contactmoment band/publiek.
22.15 uur: Tweede voorstelling.
23.45 tot 0.15 uur: Contactmoment band/publiek.
Let op! Tickets koop je voor de
eerste show of voor de tweede
show! De Ticketprijs is € 20,- en
tickets zijn verkrijgbaar via
www.timakkerman.nl
Het aantal beschikbare tickets
is sterk gereduceerd door het

Ballon is het waargebeurde verhaal van twee families die, ten
tijde van de Koude Oorlog, in
een race tegen de klok alles op
alles zetten om van Oost- naar
West-Duitsland te vluchten.

De historische thriller toont een
van de meest spectaculaire ontsnappingen in de geschiedenis.
Je kaartje kun je vanaf nu reserveren. Wacht niet te lang want
in verband met coronamaatregelen is het aantal stoelen beperkt!
www.de-pas.nl/agenda.

De AGENDA van het Filmhuis vind je op www.de-pas.nl

De Meierijsche Museumboerderij is na afspraak
weer open voor bezoekers
HEESWIJK-DINTHER - Vanaf heden kun je de Meierijsche Museumboerderij weer bezoeken. Er zijn verschillende mogelijkheden en
alles volgens de 1,5 meter samenleving.
coronavirus. Het evenement zal
daarom eerder uitverkocht kunnen zijn dus... zorg dat je er snel
bij bent!

Openluchtconcert
Zeven Eeuwenpark
NISTELRODE - Tijd om weer muziek te laten klinken in ons dorp!
Het fanfareorkest en de slagwerkgroep verzorgen een openluchtconcert op zondag 6 september in het Zeven Eeuwenpark. Aanvang 11.00 uur.
Wees welkom om te luisteren.
Houd rekening met actuele coronamaatregelen. Neem zelf een
stoel mee, houd anderhalve me-

Filmhuis De Pas start maandag
7 en dinsdag 8 september om
20.00 uur het nieuwe filmseizoen met Ballon, een héél spannende film!

Maandag 7 en dinsdag
8 september, 20.00 uur.
Prijs: € 6,-.

ter afstand tot elkaar en geniet
van wat mogelijk is. Bij slechte
weersomstandigheden wordt het
concert een week opgeschoven.

Het museum heeft voor de huidige anderhalve meter samenleving, deels te kleine ruimtes.
Daarom worden de volgende
regels gehanteerd: Altijd reserveren bij Diny van der Pas via
0413-291172. Groepen mogen
maximaal twaalf personen groot
zijn. Zo’n groep wordt gesplitst
in groepjes van maximaal zes
personen. Omdat anderhalve
meter afstand in het museum
niet altijd en overal kan, is tijdens de rondleiding het dragen
van een mondkapje verplicht en
zijn eventueel te koop. Bij binnenkomst wordt er naar je gezondheid geinformeerd en mag
je je gegevens noteren op de
registratielijst. Je kunt je handen
desinfecteren. De gezellige kan-

tine, ‘de schob’, is coronaproof
ingericht en kun je na je bezoek
binnen of buiten iets nuttigen.
Ook is er de prachtig onderhouden historische groenten-,
bloemen- en kruidentuin waar
veel (bijna vergeten) planten een
plekje hebben; de tuinmannen
en -vrouwen vertellen er graag
over. Je bent weer meer dan
welkom, we hebben je te lang
gemist!
Meer informatie:
www.museumboerderij.nl

Theaterseizoen De Pas is geopend!
Het theaterseizoen bij CC De Pas is geopend! Per 1 september startte het theaterprogramma 2020/2021. Tot begin mei is een
aantal theatervoorstellingen gepland die bol staan van de variatie en ontspanning. Alle voorstellingen zijn te vinden op
www.de-pas.nl/agenda/theater. De geprinte versie is verkrijgbaar aan de balie van CC De Pas.
TheaterPASpoort
Het theaterprogramma bevat ook komend seizoen voor ieder wat wils. Er zijn meerdere voorstellingen cabaret, muziek en
er zijn kinder- en familievoorstellingen. Ook dit seizoen is er weer een TheaterPASpoort. Met het TheaterPASpoort kun je
reserveren voor vijf voorstellingen tegen een gereduceerd tarief van € 65,-. Een TheaterPASpoort is verkrijgbaar aan de balie
van CC De Pas.

EMIEL VAN DER LOGT
‘SERIEUS?!’
DATUM 16 oktober 2020
PRIJS € 15,AANVANG 19.30 en 21.30 uur

Corona
Alle voorstellingen worden gegeven met inachtneming van de geldende coronavoorschriften. Dat betekent dat er maximaal
90 mensen in de zaal kunnen en deze mensen krijgen op gepaste afstand van elkaar een plaats. Er zijn looproutes en uiteraard
desinfectiezuilen. Op de website van CC De Pas wordt precies bijgehouden als er wijzigingen in het programma zijn vanwege
corona of door een andere oorzaak. Ook als tussentijds de coronaregels wijzigen is dat meteen terug te vinden op de website.
Theaterprogramma
Het theaterprogramma heeft in het seizoen wel vijftien voorstellingen cabaret gepland. Daarbij bijt Emiel van der Logt het spits
af. Met zijn nieuwe theatershow ‘Serieus?!’ bespreekt hij alle dingen die volgens hem belangrijk zijn: Liefde, vrijheid en doen
waar je zin in hebt. Uiteraard vraagt Emiel zich af: “Nemen we het leven niet veel te serieus?!” Ook Jochen Otten brengt
cabaret met zijn show ‘Opgekropt staat netjes’. Tijdens zijn voorstelling worstelt Jochen met een optelsom van ongemakkelijke
situaties en genante momenten. Dat levert veel grappen op uiteraard.

www.eijnderic.nl

Bekijk het hele
programma op
www.de-pas.nl/
agenda/theater
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Alle wegen leiden
naar Loosbroek
Adri Bosch schrijft 79 korte verhalen

Column
Marieke Moorman

Burgemeester Bernheze

Anders dan anders
Nu ook de scholen weer zijn begonnen is de zomervakantie
definitief ten einde. Een zomervakantie die voor velen anders
is verlopen dan wellicht gehoopt. All-inclusive vliegreizen naar
verre oorden werden ingewisseld voor een campingvakantie
in eigen land. Stedentrips naar Europese hoofdsteden maakten
plaats voor dagtripjes in de directe omgeving.
Ik hoor er enthousiaste verhalen over. Er blijkt veel moois in
eigen land; onontdekte plekken en aangename streken. Ook ik
heb de vakantieplannen omgegooid en werd aangenaam verrast
over hoe leuk fietsen in eigen land kan zijn. En deze week
kreeg ik een telefoontje van een collega uit een ander deel van
het land, die een dagje door Bernheze had gefietst. Ze was erg
enthousiast over wat ze hier had gezien. Dat wist ik natuurlijk
al, maar het is fijn om er een ambassadeur bij te hebben.

‘Ze was erg enthousiast
over wat ze hier had gezien’

Adri: “Bijna Tachtig’ is veel meer dan enkel persoonlijke memoires”

LOOSBROEK/’S-HERTOGENBOSCH - Met de publicatie van zijn boek ‘Bijna Tachtig’
kijkt Adri Bosch vooruit naar zijn tachtigste verjaardag en blikt hij terug op zijn leven
zoals dat gedurende die jaren was. Hij begon te schrijven in 2018 na een geslaagde
darmoperatie. Heel 2019 krioelde het van de verhalen in het hoofd van ‘Boschje’,
zoals hij vaak genoemd wordt. Bijvoorbeeld het verhaal van zijn broer, die tijdens de
oorlog dwangarbeid moest verrichten voor de Duitse bezetter, ginder achter Uden.
Tekst: Monique van Strien
Foto: Marcel van der Steen

Dat verhaal kreeg begin dit jaar
plotselinge actualiteit toen het
coronavirus een schokgolf over
Bernheze teweegbracht. Adri
moest, zoals zovelen, noodgedwongen afscheid nemen,
zonder echt afscheid te kunnen
nemen. En toch, die stilte en die
afstand bevielen hem niet. Hij
wilde wat vertellen. Over dreigingen van toen en nu. Over de
uitzichten van toen en nu. En dat
staat nu in zijn boek.

Adri raakt,
ontroert, laat
gniﬀelen,
lachen, zet
je aan het
denken

Iedere pagina vertelt één kort
verhaal van maximaal 140 woorden, met prachtige illustraties
van Harrie van Oirschot. Maar
‘Bijna Tachtig’ is veel meer dan
enkel persoonlijke memoires.
Het schetst een beeld van hoe
het leven was in katholiek Brabant, en het leert ons over het
leven in het algemeen. Deze
combinatie maakt dat het concept heel toegankelijk is, ook
voor wie heel andere tijden heeft
gekend. Een aanrader dus, óók
voor de jeugd.

Ik zie die twee nog staan in
de schemering. Hij in slipjas
met de laatst gekregen
karbonade in zijn zachte
priesterhanden. Zij met de
schop van het oordeel. Zij
graaft drie scheppen diep.
Hij laat het beste van het
varken neer in de schoot
van de aarde. En zie, de
aarde opende haar muil en
verzwolg de karbonade en
het werd stil in de hemel,
wel een half uur lang.

Dat hij al langer gewend was
om te vertellen – samen met
zijn grote liefde Thérèse schreef
hij teksten en vertelden ze verhalen – blijkt wel aan zijn poëtische schrijfstijl, die vrijwel ieder
verhaal omtovert tot een soort
snoepje. Adri raakt, ontroert,
laat gniffelen, lachen, zet je aan
het denken. Ook het ongelofelijke en ijzingwekkende verhaal
van Thérèse komt aan bod.
Terwijl hij de proefdruk op zijn
laptop voor zich heeft, vertelt hij
vol trots over de kerk, de liefde,
en de totstandkoming van zijn
boek. Adri: “Ik hoop dat mijn
boekje een beeld geeft van de
mens die ik was en nog steeds
ben. Maar ook van de gekke, gistende kerk en de wereld
waarin wij leefden, liefhadden,
en soms jankten van verdriet.”
Het boekje ‘Bijna Tachtig’ is vanaf maandag 28 september te
koop bij Boekhandel Berne in
Heeswijk-Dinther.
Het kost € 15,- en is slechts in
beperkte oplage verkrijgbaar.

Alles is anders dan anders. Terwijl ik deze column schrijf, kijk
ik met een schuin oog naar de Tour de France. Wielrenners met
mondkapjes voor en na de wedstrijd, publiek op afstand, geen
handtekeningen uitdelen of bidons afgeven. Het is behelpen,
maar het is beter dan niets. Hetzelfde geldt dadelijk voor de
betaald voetbalcompetitie.
M’n seizoenkaart voor Willem II ligt klaar, maar hoe gaat dat
straks zijn? Niet juichen, niet zingen in een voor een kwart
gevuld stadion? Toch prijs ik me gelukkig dat het zo kan.
Ook onze gemeenteraad doet het anders dan anders. Na
maanden van digitale vergaderingen gaan we het nu weer
fysiek proberen, maar wel behoorlijk aangepast. Raadsleden
houden uiteraard anderhalve meter afstand van elkaar, de
indeling van de raadzaal is anders, er is wel ruimte voor
insprekers maar helaas niet voor publiek. Gelukkig is alles live
te volgen via onze website, ook de commissievergaderingen.
Ik kijk er naar uit weer een ‘echte’ vergadering te
kunnen voorzitten. Digitaal gaat er toch
een hoop interactie en non-verbale
communicatie verloren. Alles is anders
dan anders.
Noodgedwongen, omdat het
coronavirus nog lang niet is
uitgeschakeld.
Ik zou willen dat het anders was.
Maar voorlopig zal het nog hard
nodig blijven om ons aan alle
maatregelen te houden. Houd vol!
burgemeester.moorman@bernheze.org

Video Design Lunenburg

VHS op DVD
nu €10,00
Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk, 06-22066338

www.mooibernheze.nl

INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT

Palmenweg 6
5388 SG Nistelrode
0412-613960
WWW.SMITS-GARAGEDEUREN.NL
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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
ONS WELZIJN
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
www.thuiszorgpantein.nl
BRABANTZORG
www.brabantzorg.eu
LAVERHOF
www.laverhof.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vorssel
Cereslaan 2A, Heesch
0412-453798
Spoed overdag: 0412-453798
toets 1
Huisartsenpraktijk De Zwaan en
van Sonsbeek
Cereslaan 2X, Heesch
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
toets 1
Huisartsenpraktijk van Cruchten
Cereslaan 2C, Heesch
0412-451355
Spoed overdag: 0412-451355
toets 1
Mw. N.A.M. Hiemstra
Gildestraat 1, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 10.00 - 11.00 uur
Hoogstraat 53, 0412-451971
Gildestraat 1a, 0412-253158
Apotheek Ceres
Cereslaan 2B, Heesch
Open maandag t/m vrijdag
8.00-18.00 uur
0412-744227
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vorssel
Beekgraaf 58a, 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
Open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11.00-12.00 uur.
0412-614035
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
APOTHEKEN BERNHEZE
BUITEN OPENINGSTIJDEN
Voor spoedeisende recepten
bij de Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
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PUZZEL MEE EN WIN EEN

COLUMN

BIOZANTIUM
PAKKET

DE 5 KIEMBLADEN
En de relatie tussen organen.
Laten we eens beginnen bij
de oorsprong. Als een eicel en
een zaadcel zich met elkaar
versmelten, vindt er een
vermenigvuldiging van cellen
plaats. Deze vermenigvuldiging wordt onderverdeeld
in een aantal verschillende
groepen cellen. Binnen de
anatomie praten we over
‘de vijf kiembladen’.
Uit deze kiembladen ontstaan
bijvoorbeeld de organen zoals
galblaas en lever, blaas en
nieren en hart en bloedvaten,
dikke darm, longen en huid.
Al deze kiembladen samen
groeien uit tot een embryo.
Belangrijk om te weten is dat
de dikke darm, longen en
huid nauw aan elkaar verbonden zijn. Dit omdat de dikke
darm, huid en de longen
uit hetzelfde kiemblad zijn
gevormd.
Omdat de dikke darm (spijsvertering en afweersysteem)
en long met elkaar verbonden
zijn, zal de longfunctie en
capaciteit worden beïnvloed
door juiste of onjuiste voeding. Longpatiënten zijn daarom niet gebaat bij het nemen
van slijmvormende producten
zoals koemelk.
In ditzelfde kiemblad behoort
nog een orgaan thuis, namelijk de huid. De huid staat
dus ook in verbinding met
de dikke darm en longen.
Bij de mens wordt de huid
beschouwd als het grootste
en zwaarste orgaan van het

High Care
3000 BV

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

lichaam, omdat de gehele huid
meer weegt dan elk van de
andere organen. Dit komt omdat botten, kraakbeen, pezen,
aanhechtingen, maar ook de
slijmvliezen bij de huid horen.
Denk daarbij aan de bekleding
van de long en de darmen,
dit zijn slijmvliezen, dus ook
huidcellen.
Als je verkeerd eet, te weinig
drinkt, en een onregelmatige ontlasting hebt, krijgt het
lichaam de afvalstoffen niet
goed opgeruimd en ontstaat
er een verzuring van je lichaam. Dit zou kunnen leiden
tot aandoeningen binnen dit
kiemblad zoals huidklachten,
buikpijn en benauwdheid.
Vitaminen en mineralen
worden dan onvoldoende
opgenomen, wat ook weer de
nodige klachten geeft. Je kunt
je darmen, longen en huid
heel eenvoudig ondersteunen
door andere voeding te nemen
en meer water te drinken, het
liefst met een schijfje citroen
erin. Lukt dit niet dan is een
darmspoeling een veilige en
effectieve methode om het
vuil en de afvalstoffen, die zich
hebben vastgehecht aan de
binnenzijde van de darm, te
verwijderen.
Een schone darm zorgt dan
ook weer voor een beter afweersysteem en minder longen huidklachten. Erg fijn nu
we weer langzaam richting de
herfst en de winter gaan.

Parkstraat 8, Nistelrode
0412-201 202
info@sparkling-nistelrode.nl
www.sparkling-nistelrode.nl

Ideaal als je je handen
veel wast in deze tijden!
Met deze producten blijven
je handen schoon én zacht!

t.w.v.

41,- week 36
€Sparkling

Stuur een mail met het juiste antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl
voor maandag 7 september 12.00 uur.
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2

Oplossing:

Vertikaal
1. Waar is het bedrijf achter Biozantium
gevestigd?
2. Hoe heet het huidverbeteringsmerk
dat bestaat uit 100% natuurlijke en
biologische ingrediënten?
3. Krijg je van veel wassen met de Polar
Escape Hand Wash schrale handen?

3
3
4
4

Horizontaal
4. Uit hoeveel procent natuurzuivere
ingrediënten bestaan de producten
van Biozantium?

De Zonnebloem
verwent haar gasten
en vrijwilligers
Across
4. Uit hoeveel procent natuurzuivere ingrediënten
bestaan de producten van Biozantium?

Down
1. Waar is het bedrijf ach
2. Hoe heet het huidverbe
100% natuurlijke en bi
3. Krijg je van veel wasse
Wash schrale handen?

We kunnen ook uw bloed
onder de microscoop bekijken.
Hierin kunnen we heel mooi
zien hoe de verzuring bij u
staat.
Tijdens het inloopspreekuur is
het mogelijk dit te bekijken.
Wel even aanmelden graag via
0486-416530 of
info@highcare.nl.

Blijf gezond!

Ontspanningtips

Sonniusstraat 17
5384 JJ Heesch
06-53532425
info@praktijkbrigitte.nl
www.praktijkbrigitte.nl

Polar Escape Hand
Wash en Healing
Body Butter

- Gebruik visualisatie oefeningen
- Geef jezelf een gezichtsmassage
- Zet je gedachten op papier
- Maak iets creatiefs
- Ga wandelen
Dit zijn zomaar een aantal tips. Iedereen
heeft goede ontspanning nodig. De
één ontspant als hij/zij naar muziek
luistert, de ander ontspant na een uurtje
sporten. Het belangrijkste is dat je iets
kiest wat bij je past! Dan blijf je het
toepassen.
Lukt het niet om te ontspannen en blijf
je piekeren? Wil je hier graag hulp bij,
maak dan vrijblijvend een
kennismakingsafspraak.
Bij inlevering van deze advertentie
ontvang je 25% korting
op je eerste sessie.

NISTELRODE - De Zonnebloem hoopte na de zomervakantie de geplande activiteiten weer op te pakken. Helaas is dit nog niet het
geval. Naast een aantal quizzen die toegestuurd zijn, hebben enkele
vrijwilligers weer een leuke attentie bedacht.
Nu het hele hete weer voorbij
is, willen sommige gasten er wel
een keer op uit. Alle vrijwilligers
en gasten hebben dan ook een
bonnetje ontvangen waarmee
ze op een moment naar keuze
bij De Eeterij gratis een frietje en
een ijsje kunnen gaan eten.
Vorige week leverden Rosemarie van Ark met gast Sjaan v.d.
Velden en Annie van Lokven met

gast Riet van Erp de bon in. Wat
hebben ze het gezellig en lekker
gehad. Heerlijke frietjes en fijn
om even in een hele andere omgeving te zijn.
De
Zonnebloem
Nistelrode
wenst alle vrijwilligers en gasten
die nog moeten gaan een gezellig moment bij De Eeterij.
Geniet ervan!

Voor Bernheze ontwikkeld:
www.hulpwijzer-bernheze.nl
Voor vragen op maatschappelijk, educatief terrein, zorg en welzijn
www.samsambernheze.nl
Gratis diensten voor en door dorpsgenoten
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Return to Stender
Wereldster in de dop is Heesche trots
HEESCH – Dat Mick van Haaren als kind meermaals
op het podium mocht staan, moet een onuitwisbare
indruk hebben gemaakt. De 23-jarige Heeschenaar
blijkt namelijk al jong een geboren entertainer. Hij heeft
zijn droom inmiddels dan ook kraakhelder voor ogen:
muziek maken, een mooie show neerzetten, en op die
manier ‘verhaaltjes vertellen’ die nooit meer vergaan.
Een artiestennaam mag bij die ambitie natuurlijk niet
ontbreken: onder het pseudoniem Mick Stender timmert
hij hard aan de weg richting zijn debuut-EP. Daarvoor wil
hij in oktober, samen met zijn band, de studio induiken.
Volle agenda
Om ‘gigs’, oftewel optredens, zit
Mick niet verlegen. Hij deed al
veel mooie ervaringen op met de
succesvolle coverband The Velvet
Roses, maar corona gooide begin
dit jaar voor bands en concertzalen langdurig roet in het eten.
Dat betekent overigens niet dat
Mick zich nu niet meer voor live
publiek kan uitleven.
Integendeel, want als aangekondigd wordt dat Stender gewapend met gitaar op een terras
verschijnt, weet je op voorhand

zeker dat dat terras vol zit. Niet
zo gek ook, want beïnvloed door
zijn helden van het kaliber Johnny
Cash, Elvis Presley en Brad Paisley
weet hij de stemming er met zijn
zelfgeschreven nummers in notime in te brengen.
Uitverkocht
Wat zijn muziek zo bijzonder
maakt? “Sommigen hebben een
fotoboek of een filmpje als herinnering. Ik maak een liedje. Die
verhaaltjes vergaan nooit. Het is
dan niet alleen een herinnering,
maar het blijft ook echt tastbaar

Mick ‘is’ muziek. Hij duikt in oktober met band en vetkuif de studio in

Tekst: Monique van Strien Foto: May van den Heuvel

Sommige
hebben een
fotoboek
of een
filmpje als
herinnering.
Ik maak een
liedje
Foto: Piet Kuijten

door herbeleving.” In september zal hij samen met zijn band
eindelijk weer in een zaal het
podium mogen beklimmen. Eén
van zijn shows is zelfs al volledig
uitverkocht. Op 18 september is
er een extra show gepland in de
Groene Engel in Oss, waarvoor
nog enkele kaarten te koop zijn.
Ontdekkingsreis
“Muziek is de rode draad in mijn
leven”, vertelt de singer-songwriter gepassioneerd. “En dan
vooral Americana, daar kan ik alles in kwijt en dat is ook mijn studierichting op de Rockacademie.
Mijn muziek is een ontdekkingsreis van het genre, met uitstapjes
naar soms hardere rock-’n-roll,
soms naar country, en alles daar
tussenin.” Americana is in Nederland niet een heel bekend genre,

en dat is volgens Mick zonde. Hij
is daarom vastberaden om dat te
veranderen.
Studio
Middels een professioneel opgenomen EP wil hij het grote publiek gaan bereiken, maar om dat
waar te maken is een flink geldbedrag nodig. Er komt namelijk
veel kijken bij het opnemen van
een plaat. Stender is daarom een
crowdfundingactie gestart. Hij is
al goed op weg richting het doelbedrag, maar hij zoekt nog meer
donateurs om zijn plaat te kunnen realiseren.
Wil jij Mick Stender steunen
om zijn muzikale droom werkelijkheid te maken? Ga dan
naar
www.voordekunst.nl,
gebruik zoekterm ‘Stender’ en
doneer!
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KBO HEESCH

KBO Bernheze

Gelukkig weer genezen

KBO Heesch
helpdesk weer
van start!
HEESCH - Het coronavirus is ook
aan KBO Heesch niet voorbijgegaan. Enkele leden hebben een
lang ziekbed gehad en zijn er
gelukkig toch weer van genezen.
Maar ook betreurt KBO Heesch
het verlies van een dierbare helpdeskmedewerker, Wim van Gogh.
Dat hij moge ruste in vrede.
De leden van de computerhelpdesk hebben niet stilgezeten. Er
is nagedacht over hoe we elkaar
toch kunnen bereiken en dat
werd al vrij snel de introductie
van de nieuwsbrief. Het bestuur
vond dit een welkome aanvulling
op het tijdelijk niet verschijnen
van de INFO, het ledenblad van
KBO Heesch.
Juist nu bleek dat veel leden de
weg naar het internet hebben
gevonden. Dat was niet alleen
via email, maar ook via de moderne smartphone. De leden, die
eind 2019 bijles hadden gevolgd,
hebben er veel profijt van gehad.
Een helpdeskbijeenkomst zoals
vanouds zit er niet in. Maar toch
gaat men 14 september van start
waarbij er wel van tevoren één en
ander af moet worden gesproken
met elkaar. KBO Heesch wil dus
graag van tevoren weten wie er
behoefte heeft aan ondersteuning. Aanmelden gaat dan per
telefoon, mail of via de website.
Ook gaat de KBO Heesch helpdesk weer een poging wagen om
extra bijles te gaan verzorgen. Allereerst wil men weten waarvoor
dan bijles gegeven moet worden.
Iedereen kan zich hiervoor aanmelden. De leden verwachten
immers wel van KBO Heesch dat
het een bijles is waar je wat aan

Senioren in de internetwereld

hebt. Intussen zitten de senioren
niet stil. Steeds meer mensen raken thuis in de apparaten waarmee ze internet kunnen bereiken
en gebruiken. Dat vergt voor de
Helpdesk weer extra menskracht.
Dus als je ook maar een klein bee
tje de weg weet in deze wereld,
dan ben je van harte welkom.
Je hoeft echt geen allesweter te
zijn. De helpdeskmensen helpen
elkaar op weg. Dat is heel gezellig en heel effectief. Dus als je zin
hebt om met hen mee te werken
aan het op weg helpen van senioren in de internetwereld, dan
ben je van harte welkom!
Opgeven kan via:
06-81934509
helpdesk@kboheesch.nl
www.kbo-heesch.nl/
helpdesk-opgeven

KBO-Brabant
biedt hulp bij oplichting senioren
BRABANT - Afgelopen dinsdag
startte de campagne Senioren en
Veiligheid. Samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid zet
KBO-Brabant de schouders onder
het bestrijden van oplichting van
senioren. Daar is alle reden voor:
één op de tien senioren is ooit
slachtoffer geweest van (online)
criminaliteit. Het gaat daarbij om
het afhandig maken van geld door

Aan deze vakantie heeft iedereen meegewerkt

criminelen. Maar niet alleen het
geld is weg: ook het vertrouwen
in en van mensen wordt ernstig
geschaad. Een gewaarschuwd
mens telt echter voor twee!
Het programma van de campagne beslaat de hele maand september. Iedere week staat een
ander onderwerp centraal; achtereenvolgens zijn dat meekijken bij het pinnen, babbeltrucs,
hulpvraagfraude en phishing.
Met online webinars en filmpjes
worden senioren voorgelicht
over kwalijke praktijken. Catherine Keyl presenteert iedere dinsdag om 10.30 uur de webinars.
Acteur Kees Hulst, bekend van
Het geheime dagboek van Hendrik Groen, vervult de hoofdrol in
de voorlichtingsfilmpjes. Op de
website van KBO-Brabant is alle
informatie te vinden,
www.kbo-brabant.nl.
Hulp aan slachtoffers
Bovendien biedt KBO-Brabant
hulp aan slachtoffers. Mensen die
zelf iets onprettigs op dit gebied
hebben meegemaakt en erover
willen praten kunnen terecht bij
vrijwilligers van Ons Veilig thuis.
Ook daarover informatie op de
website van KBO-Brabant.
Want slachtoffer worden van
deze criminele praktijken, dat
willen we allemaal zoveel mogelijk voorkomen. Dat begint bij
bewustwording. Als je direct een
niet-pluis gevoel hebt en al eerder iets hebt gehoord over der-

gelijke vormen van criminaliteit,
dan denk je wel twee keer na
voordat je handelt!

Vijfdaagse reis
KBO Nistelrode
en Vorstenbosch
NISTELRODE/VORSTENBOSCH KBO Vorstenbosch-Nistelrode
is zondag 16 augustus afgereisd
naar het Sauerland in Duitsland.
In verband met het coronavirus
werden de voorwaarden en regels voor in de bus, het hotel en
de excursies duidelijk uitgelegd
door buschauffeur John en reisleidster Sjan.
De deelnemers verbleven vijf dagen op basis van all-inclusive in
hotel Alpin, waar zij zeer welkom
werden geheten. Iedere ochtend
begon met een heerlijk ontbijtbuffet, ‘s middags een lunch en
‘s avonds was er een heerlijk diner in buffetvorm.
Er waren veel hoogtepunten,
bijvoorbeeld de tussenstop op
de hoogste berg van Sauerland.
Deze berg heet de Kahler Asten
en is 841 meter hoog. Hier konden de deelnemers de beentjes
strekken en hun dorst lessen.
Verder hebben de vakantiegangers een achttiende eeuws kasteel in Bad Arolsen bezocht en
ook is het plaatsje Schmallenberg
per bus aangedaan. Dit was heel

interessant, mede door de vele
herenhuizen en boerenwoonhuizen die het stadje rijk is. Tevens
heeft er een gezellige boottocht
op de Hennesee plaatsgevonden,
een stuwmeer dat ligt in een natuurpark in het Rothaargebergte.
Ook hebben de deelnemers nog
een bezoek aan een museum gebracht waar vele oude ambachten te zien zijn, onder andere
houtbewerking. Iedereen kreeg
hier ook nog koffie met een lekkere wafel voordat men de bus
weer instapte.
Donderdagochtend moesten de
senioren de koffers inpakken om
na het ontbijtbuffet weer uit te
checken en huiswaarts te keren.
Gelukkig was er geen file onderweg en kwam het gezelschap
dus op tijd aan in Velden, waar
men kon genieten van een goed
verzorgd driegangendiner. Om
19.30 uur kwam de bus aan in
Nistelrode om daarna de deelnemers uit Vorstenbosch weer veilig
thuis te brengen.
Iederen kan terugkijken op een
mooie en goed georganiseerde
vakantie.
KBO Nistelrode en Vorstenbosch
bedankt John van harte voor het
bieden van veilig vervoer en ook
wordt Sjan van harte bedankt
voor de service en vriendelijkheid. Tenslotte ook een grote
dank aan iedereen die mee is
geweest op deze reis. Aan deze
mooie vakantie hebben jullie allemaal meegewerkt!

Vrijwilligers Goede Doelen Week Heesch

- 4 APRIL2020
2020
430-MAART
10 OKTOBER
HEESCH - Goede Doelen Week Heesch stelt graag weer twee kanjers aan je voor die met 160 andere vrijwilligers collecteren van
4 tot 10 oktober.
Ruud Welten
“Al meer dan dertig jaar collecteert Scouting Heesch voor
Jantje Beton. Zo ben ik gaan
collecteren sinds ik als jeugdlid
bij Scouting Heesch kwam. Jantje Beton zet zich in voor speelmogelijkheden voor kinderen
en werkt voor het verwezen-

Scouting Heesch,
Jantje Beton en het
Diabetes Fonds

Jantje collecteren. De opbrengst
van Jantje Beton in Heesch gaat
voor 50 procent naar Scouting
Heesch, de overige 50 procent
gaat naar projecten van Jantje
Beton zelf.

lijken van haar doelen samen
met clubs en verenigingen die
dit doel ondersteunen en voor

Door deze collecte helpt Jantje
Beton Scouting Heesch direct
om haar activiteiten toegankelijk

te maken en zo kan de contributie zo laag mogelijk gehouden
worden.”
Marijke van de Kamp
“Sinds dit jaar ben ik coördinator
van het Diabetes Fonds. Diabetes is een van de meest voorkomende chronische ziekten: al
ruim 1,2 miljoen Nederlanders

hebben het. Het is een ziekte
waarbij het lichaam de bloedsuiker niet meer in evenwicht
kan houden. Dat komt doordat
het lichaam te weinig van het
hormoon insuline heeft. Insuline regelt de bloedsuikerspiegel.
Uit onderzoek is bekend wat
het risico op diabetes vergroot:
overgewicht, weinig beweging,
erfelijkheid, roken, hoge bloeddruk en leeftijd. Met deze kennis
is de diabetes risicotest ontwikkeld, waarmee mensen met een
hoog risico kunnen worden opgespoord.
Maar er is nog heel veel wat we
niet weten. Elke behandeling
voor diabetes komt voort uit eerder onderzoek. Daarom blijven
we werken aan nieuw belangrijk
onderzoek, want we willen nog
betere behandelingen en genezing! Jouw hulp is daarbij onmisbaar!”
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Gouden Bruidspaar
Antoon en Ardie van Zantvoort

Aanbiedingen geldig van
3 tot en met 9 september

HEESCH - Vrijdag 28 augustus waren Antoon en Ardie van
Zantvoort precies 50 jaar getrouwd.

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Varkenshaas
in ketjapsaus
100 gr.

Al sinds hun trouwen wonen ze
aan de Kennedystraat in Heesch,
waar ook hun drie zonen geboren en getogen zijn.
Antoon werkte eerst bij Loonbedrijf Wim Verstegen en later
bij Van den Heuvel, maar is inmiddels al weer geruime tijd met
pensioen om samen met Ardie
met volle teugen te kunnen genieten van hun vijf kleinkinderen. Ardie werkte aanvankelijk
bij een advocatenkantoor, maar
is sinds de geboorte van hun
oudste zoon thuisgebleven om
voor de kinderen en het huishouden te zorgen.
Het echtpaar is jarenlang zeer
actief geweest bij carnavalsver-

€ 1,69 4+1 gratis

Gemarineerde
kipreepjes

Hausmacher

100 gr.

100 gr.

€ 1,25

‘Met volle teugen genieten
van hun vijf kleinkinderen’

Een groot feest zat er vanwege

de huidige Covid-19 maatregelen helaas niet in, maar samen
met hun kinderen en kleinkinderen hebben ze het toch op een
gepaste manier gevierd.

Reacties ‘Wa’n Skôn foto’
Jammer genoeg is er op de foto van 19 augustus
geen reactie gekomen. Mocht je wel weten wie er op

€ 1,40
Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�

Een gelukkig paar

eniging de Rommelpot en speelde onder andere ook in dweilorkest Nie te Geleuve.

Gehaktballen

TROSTOMATEN 1 kg € 0.99
MINEOLA’S 5+1 GRATIS
CHOCOLADEMOUSSE
250 gram € 2.50
Biologisch groente/ fruit pakket,
inclusief recepten (op bestelling)
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

stonden? Heemkunde Kring Nistelvorst zou dit graag
willen weten. Neem daarvoor contact op met Rien.

Wie, wat, waar
en wanneer
NISTELRODE - Met regelmaat verschijnt in
DeMooiBernhezeKrant een
foto, waarvan de Heemkunde
Nistelvorst geen informatie
heeft.
Heb jij gegevens over
deze foto, dan stelt de
Heemkundekring het op prijs
als je dat laat weten. Je kunt
informatie sturen aan
hkknistelvorst@gmail.com of
bellen met 06-33587468.
Als er juiste informatie
ontvangen wordt, zullen we
het via deze krant weer laten
weten.

Speltember, nieuwe oogst Spelt!
Bij aankoop van 2 speltbroden

1 dinkeltje groene
spelt gratis
Voorgebakken
Speltstokbrood
2 stuks, nu

50% korting
Weekendknaller!

Mueslikoeken
met Spelt nu
4+2 GRATIS
Alleen geldig op
vrijdag en zaterdag

Van Mook

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

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

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN
‘Laat maar los, we houden je vast’
In stil verdriet, maar met een onuitwisbare herinnering
aan zijn leven, hebben wij afscheid moeten nemen van ons pap
en lieve opa

Theo Verhallen
* Vinkel, 30 augustus 1933
† Heesch, 27 augustus 2020
echtgenoot van

Joke Verhallen-van Nistelrooij †
Jeannette †
Marion en Erik
Marieke †, Jeroen en Maaike, Jannemieke
Lia en Adrie
Marlijn en Paul, Anouk en Luuk, Lieke en Johan
Ilse en Brian
Lara en Gijs, Tim
Correspondentieadres:
Boonakker 2
5384 MG Heesch
Gezien de huidige omstandigheden heeft de uitvaartdienst
vandaag in besloten kring plaatsgevonden.

Zussen en broers zijn verschillende
bloemen uit dezelfde tuin

Geloven Nú: eigentijds
en inspirerend

Wereldgebedsdag
van de Schepping

HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Heb je soms ook de behoefte om eens echt een goed gesprek te voeren? Ontmoetingen
van alledag gaan vaak over het weer, de laatste aankopen of het
plaatselijke nieuws, maar doorgaans niet over kernvragen van het
menselijk bestaan. Toch houdt jou dat bezig. Je zou wel eens in
kleine kring vertrouwelijk willen spreken over zaken en dingen die
er werkelijk toe doen. Dat kan! Parochie De Goede Herder start dit
werkjaar weer met een nieuwe Geloven Nú-groep.
‘Waar geloof ik in, wat bezielt
mij en wat vind ik nou echt belangrijk in mijn leven? En heeft
dit iets te maken met wat ik in
de Bijbel kan lezen?’ Als dit jouw
vragen zijn, dan is Geloven Nú
iets voor jou.
Geloven Nú is een eigentijdse
en inspirerende methode waarin mensen op basis van bijbelteksten met elkaar spreken over
hun geloof en de levensvragen
die hen bezighouden. Er wordt
geprobeerd verhalen uit de Bijbel
te vertalen naar het leven van
nu: wat kunnen we nú met deze
verhalen, wat vertellen ze ons en
hoe kunnen we daar in ons dagelijks leven mee omgaan?

Vanaf september kan er in parochie De Goede Herder een derde
Geloven Nú-groep starten. Om
mee te doen is het niet nodig
bijbelkennis te bezitten of lid van
een kerk te zijn.
De bijeenkomsten worden gehouden in een pastorie/parochiecentrum óf bij een deelnemer thuis, en dat kan zowel
overdag als ’s avonds zijn; alles
afhankelijk van waar de voorkeur van de groepsleden naar uit
gaat. Het bijeenkomen kan één
of twee keer per maand zijn.
Meer informatie en aanmelding
via a.bergsma@parochiedgh.nl
of 0412-451215.

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Dit jaar vieren we de
vijfde verjaardag van ‘Laudato Si’
over de zorg voor Moeder Aarde,
de encycliek van paus Franciscus.
Zorg dragen voor wat zwak en
kwetsbaar is: het is een centrale gedachte in de encycliek van
paus Franciscus. We moeten
onze aandacht constant richten
op wie of wat uitgesloten, uitgebuit en misbruikt wordt. In die
zin gaan de zorg voor de natuur
en de zorg voor de medemens
hand in hand. Laten we zorg dragen voor de schepping, een geschenk van onze goede Schepper
God, zo roept paus Franciscus
ons op.
“Welke wereld willen we achterlaten voor hen die na ons komen,
voor de kinderen die nu opgroeien?”, zo vraagt paus Franciscus
zich af. Daarover gaan de vieringen in de kerken van Middelrode en Loosbroek 9.30 uur en
Dinther om 10.45 uur op zondag
6 september, Wereldgebedsdag
van de Schepping.
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Op zoek naar advies rondom hypotheek,
risicobeheer of verzekeringen, maar liefst wel in een
persoonlijke, ongedwongen en toegankelijke sfeer?
Dan ben je bij Van der Doelen aan het juiste adres.
In Geffen en Berlicum en per 1 september ook in Nistelrode. Gewoon bij jou om de hoek.
NISTELRODE - Het is nog een beetje kaal in het ruime pand aan Laar 63b in Nistelrode. Maar daar zal
snel verandering in komen. “Hier komt een grote foto van Nistelrode”, wijst eigenaar Ruud van der
Doelen enthousiast. Per 1 september gaat de deur van het slot en is vooral iedereen heel erg welkom in
deze derde Van der Doelen-vestiging. Ze hebben er zin in: Ruud en mede-eigenaar Danny van Zoggel.
Ze weten dan ook precies wat ze willen. En dat is meteen ook de sleutel tot hun succes.

V.l.n.r.: Tini Vissers, Danny van Zoggel, Frans Arts, Danny Voets, Ruud van der Doelen en Mark Arts

Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Guus van der Valk

Vertrouwd en dichtbij
Want waar de meeste banken
overal uit de dorpen wegtrekken,
zijn de twee mannen hierover
heel stellig: “Wij willen júist dicht
bij onze klanten zijn. Daarom
vestigen we ons in de dorpen,
zodat we voor iedereen goed bereikbaar zijn. Ons team bestaat
uit ervaren specialisten, we zijn
flexibel, innovatief en doen aan
permanente bijscholing. Als onafhankelijk adviseur zoeken we in
onze samenwerking met andere
partijen altijd naar de best passende oplossing voor onze klant.
Alleen in één ding zijn we heel
traditioneel: bij ons kun je nog
gewoon binnenlopen. Dat hoort
bij onze Brabantse gemoedelijkheid. Vertrouwd en dichtbij, dat
is wat ons onderscheidt.”
Eerlijk en transparant
Maar het is vooral ook hun betrouwbaarheid en vakbekwaamheid wat rondzingt in de dorpen.
Niet voor niets zijn zij in 2018
ondernemer van het jaar geworden in Geffen. Want juist als het
gaat om belangrijke zaken als
hypotheek, verzekeringen en risicobeheer, is het waardevol als

je precies weet waar je aan toe
bent. Ook op voorhand al. Of je
nu als particulier of als ondernemer binnenstapt. Bovendien zet
Van der Doelen zich ieder jaar in
voor een goed doel. Vooral omdat ze iets voor een ander en de
regio willen betekenen. Ontdek
het zelf. Loop gerust eens binnen
voor die bak koffie en dat koekje.
Het gesprek krijg je er vanzelf bij,
en als je wilt ook het advies. Het
eerste gesprek is trouwens altijd
kosteloos. Dóen, check!

Van Der Doelen Nistelrode
Laar 63 B, 0413-229951
info@vanderdoelennistelrode.nl
Van der Doelen Geffen
Kloosterstraat 44, 073-5325510
info@vanderdoelengeffen.nl
Van der Doelen Berlicum
Kerkwijk 7, 073-3035303
info@vanderdoelenberlicum.nl
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tfoto
Stran a
de week

LUCHTPOST

va

Guus van der Valk
BERNHEZE - Vrijwillig fotograaf Guus van der Valk levert de
straatfoto van de week aan. Een foto met een kort artikel erbij.
Deze week is Guus in Loosbroek.

HANS EN MARIE-JOSÉ

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. www.hansenmariejose.nl

Terug in Frankrijk
“Hèhè, eindelijk weer iets van een tuin te zien, dacht al dat het bos moest worden”, aldus een
buurtgenoot, die oprecht blij was ons na negen maanden gezond terug te zien in Dieulefit.
Zij hadden vier Covid-19 slachtoffers te betreuren gehad op een bevolking van 3.300 inwoners,
vertelde hij. Ik was de forsythia aan het snoeien, laurier aan het kortwieken, pioenrozen begieten en
de uitgebloeide slinger en trompetplanten aan het opruimen, en dat liefst allemaal tegelijk,
zodat we onze voordeur weer zonder problemen konden bereiken. Het ‘pad van de moeiteloosheid’, waar ik al enige jaren naar op zoek ben, leek op dat moment verder weg dan ooit.

WHV in Loosbroek
“Het is zaterdag. Ik fiets naar Loosbroek, want dat is de dorpskern die voor Straatfoto van de week aan de beurt is. En zaterdag
betekent voetbal. Ik heb al gezien dat er een team moet spelen
om 13.00 uur. Dus ik zorg dat ik iets na deze tijd bij WHV ben.
Opvallend zijn de vele fietsen die zijn gestald bij de ingang van
de club. Ik zet de mijne ertussen. Langzaam loop ik richting de
velden, camera om de schouder. Ik sta langs het veld vol voetballende jongeren die rond de 16, 17 jaar zijn. Maar ik sta bij de
uitploeg. Op een ander veld speelt een jeugdiger team. Ik loop
daarnaartoe om de sfeer even te proeven.
Twee kinderen spelen met de cornervlag. Het zou een mooie
foto zijn, maar ik stel me terughoudend op. Eerst vraag ik de
ouders of ze uit Loosbroek komen. ‘Nee’ uit Veghel, Ahh, BlauwGeel dus, daar heb ik vroeger als menneke van 6 jaar ook gespeeld in de F’jes. Ik loop weer naar het andere veld waar WHV
JO17-1 tegen Boekel speelt. En net als ik er sta komt William uit
Loosbroek eraan. Hij vertelt dat zijn dochter Otte van 15, bijna
16, haar eerste wedstrijd gaat spelen, met nummer 3. Hiervoor
speelde ze korfbal. Nu moet ze nog in de wedstrijd komen.
William roept grappend naar de dugout: ‘Kun je vast warmlopen, Otte, anders moet ik zo lang wachten voordat
je erin gaat’. Niet veel later wordt ze
gewisseld en maakt ze haar eerste meters. Een mooi moment! Ik maak wat
foto’s van Otte in het veld, maar ze is te
ver weg, mijn lens is niet gemaakt voor
sportfotografie. En ik maak een foto
van William langs de dug-out als aandenken. Als de eerste helft is afgelopen
ben ik er weer vandoor!”

hypotheken - verzekeren
vermogen - pensioenen

Dieulefit Drôme Rhône Alpes. Nadat enkele oudgasten van la
Colline ons foto’s doorstuurden van bloeiende lavendelvelden
met het bijschrift dat het hier echt zo mooi, zonnig en relaxt
was als ik altijd al beweerd had, leek het tijd te worden zelf
weer eens te gaan kijken. Om in elk geval de zonnebloemen te
kunnen bewonderen. En we hadden geluk. Toen we een paar
dagen na aankomst over de hoogvlakte liepen bij Francillon,
te midden van kogeldistel, verwilderd koolzaad en luzerne,
kwamen we door een glooiende vallei met alleen maar
zonnebloemen. Zover we kijken konden was het geel. Dát, met de onvoorstelbaar blauwe lucht,
opgaande Roche Colombe en de monumentale kalkrotsformaties om ons heen, maakte dat we ons
snel weer ‘thuis’ voelden.
De dinsdag erop gingen we naar de markt in Grignan. Koffie en lekkers bij de Markiezin. Daarna
vormden in olijfolie gelegde zongedroogde tomaatjes, olijven en zoete uien de basis voor een
déjeuner à la campagne onder eeuwenoude eikenbomen bij Val Des Nymphes. Stokbrood, worst en
komkommer mee, via Chamaret en Chantemerle langs een oerlandschap van tanige buxusbosjes,
stekelbrem en stenen muurtjes, om te eindigen bij een met witte lelies overgroeid waterbassin, waar
kikkers en blauwe libellen voor de omlijsting zorgden. Hadden aanvankelijk een lunch bedoeld in la
Garde Adhémar, maar hier kon geen Franse ‘chef’ tegenop. Aansluitend wandelden we langs wilde
marjolein, salie, steentijm, olijfbomen, oude kloostermuren en lavendel naar het stadje. Begeleid
door witjes, blauwtjes, geeltjes en kolibrievlinders, het gonzen van duizenden honingbijen met
daarbovenop het ‘tsjirup tsjirup’ van honderden krekels. Je begrijpt, dát is thuiskomen. Geweldig.
En je komt niemand tegen. Echt niemand.
Terug in Dieulefit nog wat inkopen gedaan in de verwachting dat onze overburen, met name
dochter van vijf, langs zouden komen. Al een paar keer gezwaaid en geroepen binnenkort bij te
willen praten, ze hadden groot nieuws. Een dag of wat later was het zover en kwam Louise-Aimée
met zelfgemaakte citroenlimonade onze trap opgelopen. 50 Cent per glas, bij drie glazen één
‘gratuit’, “omdat we buren waren!” Die komt er wel. Kleine ‘entrepreneur’, groot gevoel voor
marketing.
Het grote nieuws was de aankoop van een ‘ancien maison’ met tuin op de hoogvlakte achter.
Hemelsbreed 200 meter van ons vandaan. Eind augustus konden ze er in. Moest nog wel wat
opgeknapt worden. Fijn voor hen, maar we raakten na Dan en Marie zo in korte tijd wel opnieuw
twee leuke buren kwijt. Werd op die manier een echt doorgangshuis aan de overkant.
‘Fraai gezinshuis met zwembad te huur op 500 meter van centrum’.
We zullen reclame maken. Maar tot het zover is nog eens een apéro organiseren, het vijfuurtje waar
Fransen zo dol op zijn. Hapje, drankje, de geur van afscheid en een goed verhaal. Fijn dat we weer
terug zijn.

Scouting Heesch spectaculair
van start tijdens OSJ
HEESCH - Heesch kleurde afgelopen zondagmiddag groen; niet door protesterende hesjes, maar door
leden van Scouting Heesch die in (overwegend) groene uniformen tijdens de Opening van het Scoutingjaar (OSJ) lieten zien hoe veelzijdig scoutingactiviteiten zijn.
De activiteiten werden gestart
met het hijsen van de vlaggen
van alle leeftijdsgroepen, gevolgd door een korte terugblik
op de geslaagde zomerkampen.
Allemaal coronaproof verlopen,
want veiligheid staat centraal.
De thema-activiteiten, variërend
van een spooktocht in Hollywood-Zeist tot een verbeterde
wereld in Heeze, hebben voor
veel plezier gezorgd.

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

Themafiguren Oma Betsie en
Opa Hans hadden van de OSJ
gehoord en waren ook gekomen, omdat bij ieder feestje een
bingo hoort. Zij waren teleurgesteld toen bleek dat de bingoballetjes verdwenen waren. De

gingen leden van de ene leeftijdsgroep over naar de andere.
Als heuse fakirs ging men in een
mandje, tussen twee gepionierde torens, over naar de volgende
leeftijdsgroep. Vanwege Corona
niet in aanwezigheid van ouders,
die keken via een livestream naar
het mooie overgangsritueel. Eén
oma zelfs vanuit Zuid-Afrika!
scoutingleden zijn voor hen uiteraard gaan zoeken en vonden
ze terug op de posten waar er
uitdagende activiteiten te doen
waren; van het Dubrospel tot
Letterpakken en Jenga.
Er werd afgesloten met het ‘overvliegen’: op spectaculaire wijze

Scouting Heesch is inmiddels
gestart aan het nieuwe seizoen.
Als kinderen graag iedere week
andere leuke activiteiten willen
doen, dan zijn ze bij de scoutinggroep aan het juiste adres.
Informatie over de mogelijkheden staat op de site
www.scoutingheesch.nl.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 0412-45 88 88
Voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06-53 94 65 69
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 0412-45 88 88
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

AGENDA
7 september 2020
Raadscommissie Bestuur en
Strategie
Online via www.bernheze.org
8 september 2020
Raadscommissie
Maatschappelijke Zaken
Online via www.bernheze.org
9 september 2020
Raadscommissie
Ruimtelijke Zaken
Online via www.bernheze.org
24 september 2020
Raadsvergadering
Online via www.bernheze.org
31 oktober 2020
Duurzame Huizen Route
7 november 2020
Duurzame Huizen Route

Naar de gemeente?

Maak altijd een afspraak
0412-45 88 88

Woensdag 2 september 2020

Coronamaatregelen voor
betaling facturen verlengd

Drie bouwkavels Rodenburg
in Heeswijk-Dinther te koop

Vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft de gemeente Bernheze begin maart verschillende maatregelen genomen voor de betaling van facturen. Hiermee wil de gemeente inwoners en bedrijven
steunen die door de coronacrisis minder inkomsten hebben.

Inschrijven kan t/m 20 september 2020

Deze maatregelen zijn eerder
al verlengd tot 1 september en
worden nu, in aangepaste vorm,
verlengd tot 1 november.
Het gaat om de volgende maatregelen:
- De gemeente betaalt facturen van ondernemers direct in
plaats van na 30 dagen. Facturen van particulieren, stichtingen en verenigingen worden al
direct betaald, dit blijft zo.
- De betalingstermijn van uitgaande facturen wordt vanaf

1 september 60 dagen. Tot 1
september is dat nog 90 dagen.
De gemeente gaat coulant om
met het treffen van een betalingsregeling als inwoners of
bedrijven niet binnen deze termijn kunnen betalen.
- De gemeente stuurt geen aanmaningen en invorderingen
(onder de voorwaarde dat een
betalingsregeling wordt overeengekomen). De gemeente
stuurt wel herinneringen.
- De gemeente rekent tijdelijk
geen invorderingsrente.

Sjors Sportief en Sjors
Creatief weer van start
Alle kinderen uit het basisonderwijs in de gemeente Bernheze ontvangen deze week weer het Sjors Sportief/Creatief boekje. In dit
boekje staan sportieve en creatieve workshops waaraan leerlingen
kunnen deelnemen om (vaak gratis) kennis te maken met een of
meerdere activiteiten. Een leuke manier voor kinderen om zich te
oriënteren op het gebied van sport en cultuur in onze gemeente.
Inschrijven
Inschrijven kan vanaf 2 september via www.sjorssportief.
nl. Woon je in Bernheze en zit je
op een basisschool in een andere
gemeente, dan mag je je natuurlijk ook gewoon inschrijven. Je
kunt je voor zoveel activiteiten
inschrijven als je wilt en het kan
het hele schooljaar door.
Voldoende keus
Kinderen kunnen kennismaken
met meer dan 80 activiteiten zoals atletiek, badminton, dansen,
lasergamen, paardrijden, turnen,
scouting en tennis. Ook is er een
creatief aanbod. Denk hierbij
aan astrologie, muziek maken,
tekenen en schilderen, taartjes
maken en knutselen. Kortom
keus genoeg.
Geen boekje ontvangen
Ontvang je geen boekje, omdat
je niet in Bernheze op de ba-

sisschool zit? Er ligt een boekje
voor je klaar in het gemeentehuis. Maar we kunnen ook een
boekje naar je toesturen.
Stuur daarvoor een e-mail naar
kcc@bernheze.org of bel naar
0412-45 88 88.
Meer informatie
Voor meer informatie neem alvast een kijkje op de website
www.sjorssportief.nl.
Of stuur een e-mail naar
info@sjorssportief.nl.

In het plan Rodenburg (hoek
Hommelsedijk-Rodenburgseweg)
in Heeswijk-Dinther verkoopt de
gemeente 3 bouwkavels.
Informatie plan
Aan de noordkant van Heeswijk-Dinther ligt het nieuwbouwplan Rodenburg. Op de
hoek tussen de Hommelsedijk
en de Rodenburgseweg geeft de
gemeente drie bouwkavels uit
voor de bouw van vrijstaande
woningen.
De kavels zijn al bouwrijp, dus
u kunt meteen met uw plannen
aan de slag.
Kavel informatie
Alle kavels zijn voor de bouw
van een vrijstaande woning.
De prijs is inclusief BTW en
exclusief kosten koper.
- KJ07 oppervlakte ± 618 m2,
prijs € 216.856,20
- KJ08 oppervlakte ± 445 m2,
prijs € 156.150,50
- KJ09 oppervlakte ± 637 m2,
prijs € 223.523,30
Inschrijven
Voor deze bouwkavel kunt u zich
inschrijven t/m 20 september
2020. Vul daarvoor het inschrijfformulier in op onze website.
Daar vindt u ook de verkoopvoorwaarden van de gemeente
en het ‘toewijzingssysteem voor
de uitgifte van bouwkavels in de
gemeente Bernheze’

Raadsgriffier Bernheze neemt afscheid
Per 1 december 2020 beëindigt Jan van den Oever zijn loopbaan als raadsgriffier van de gemeente Bernheze. Van den Oever werkte ruim
41 jaar in overheidsdienst. In 1981 kwam hij in dienst bij de gemeente Heesch (later opgegaan in Bernheze), waar hij diverse functies heeft
vervuld. Bij de invoering van het dualisme in 2003 werd Van den Oever benoemd tot griffier van de gemeenteraad.
Burgemeester Moorman: ‘Met
het vertrek van Jan van den Oever verdwijnt veel ervaring, kennis en een vertrouwd gezicht.
Jan heeft destijds gezorgd voor
een soepele invoering van het

dualisme in Bernheze. Hij heeft
in al die jaren vele gemeenteraden met raad en daad bijgestaan.
Daarvoor willen we hem heel
hartelijk danken.’

‘Ervaring,
kennis en een
vertrouwd gezicht’

Jan van den Oever (64) gaat met
vroegpensioen.
De gemeente Bernheze start
binnenkort de procedure om een
opvolger voor hem te werven.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is vastgesteld als Rodenburg in Heeswijk-Dinther. Hierin staat wat u
mag bouwen. Meer informatie
vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op plannummer NL.IMRO.1721.BPRodenburg-vg02). Ook is er een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Daarin staat de gewenste sfeer en het
karakter van de wijk.
Loting
Zijn er meer belangstellenden
voor een kavel, dan organiseren
we een loting. Die is door de coronamaatregelen niet openbaar.
Heeft u zich voor een kavel ingeschreven, dan krijgt u hierover
persoonlijk bericht.
Optie
Als u een optie wilt nemen op
een kavel, betaalt u daarvoor
€ 300,- tijdens het eerste verkoopgesprek. De optie is drie
maanden geldig. Als u de kavel
koopt, brengen we het bedrag
in mindering op de koopprijs. Als
u binnen drie maanden van de
koop afziet, krijgt u een gedeelte
van het bedrag terug.
Meer info op de website
Het inschrijfformulier, de verkoopvoorwaarden, informatie
over de kavels en het beeldkwaliteitsplan vindt u op www.bernheze.org (zoekterm: rodenburg).
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RAADSVERGADERINGEN
De volgende raadscommissievergaderingen vinden binnenkort plaats. Vanwege de coronamaatregelen is publiek niet
toegestaan. U kunt de vergaderingen wel live volgen via
www.bernheze.org of op een
ander tijdstip terugkijken. De
agenda en stukken vindt u op
www.bernheze.org.
Heeft u vragen of wilt u meespreken over een onderwerp dat

op de agenda staat, neem dan
contact op met de griffie via
griffie@bernheze.org.
Raadscommissie Bestuur en
Strategie op 7 september 2020
- Regionale samenwerking
- Presentatie Enquête Veiligheid
en leefbaarheid in het buitengebied van Bernheze
- Concept bod Regionale Energie Strategie (RES) Noordoost
Brabant

- Nota reserves en voorzieningen 2020
- Herfinanciering leningenportefeuille over 2020
- Opiniërende bespreking Dekkingsplan begroting 2021-2024
Raadscommissie Maatschappelijke Zaken op 8 september
2020
- Stand van zaken Jeugdzorg,
Wmo en Participatiewet
- Regionale samenwerking

- Tennispark Loosbroek
- Renteloze lening vv HVCH
Raadscommissie Ruimtelijke
Zaken op 9 september 2020
- Regionale samenwerking
- Vaststellen bestemmingsplan
Laag-Beugt ong. (naast 3c),
Heeswijk-Dinther
- Vaststellen bestemmingsplan
Nieuwe Erven ong. (naast 53),
Heesch
- Vaststellen bestemmingsplan

Uitbreiding huisartsenpraktijk
Heilaren, Heilarensestraat 64,
Heeswijk-Dinther
- Vaststellen bestemmingsplan
Jonkerstraat 1, Heesch
- Opiniërende bespreking
Ruimtelijk beleid Zonneparken
Opiniërende bespreking
Afvalbeleid
- Opiniërende bespreking Startnotitie Transitievisie Warmte
- Notitie ter informatie Wijziging
golfbaan The Duke

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN
personen staat ingeschreven.
Dit blijkt uit het adresonderzoek
van de afdeling Burgerzaken.
Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Bernheze heeft daarom besloten
om zijn persoonsgegevens niet
meer bij te houden en hem uit te
schrijven uit Nederland. Hierop
volgt een inschrijving in het RNI
(Registratie Niet Ingezetenen)
met onbekende verblijfplaats.
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 personen niet meer wonen op het adres in de gemeente
Bernheze waar zij volgens de Wet
basisregistratie personen staan
ingeschreven. Het onderzoek van
de afdeling Burgerzaken leverde
geen resultaat op. Het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze
is van plan het bijhouden van hun
persoonsgegevens ambtshalve
te beëindigen. Dit kan voor hen
grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben. Het formele
besluit tot uitschrijving wordt gepubliceerd op de gemeentepagina’s in deze krant.

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

- Ţînţar, Vasile, geboortedatum:
02-01-1990
- Patriu, Sandu, geboortedatum:
26-04-1976
- Ungureanu, Daniel: geboortedatum: 06-01-1982
Heeft u informatie over de verblijfplaats van deze personen of
heeft u vragen, neem dan contact op met het de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze via 0412-45 88 88 of
gemeente@bernheze.org.

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens
De volgende persoon woont
niet meer op het adres waar hij
volgens de Wet basisregistratie

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

- Rogala, Paweł geboren op:
19-12-1984
Besluitdatum: 31 juli 2020
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing.
Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze,
telefoon 0412-45 88 88 of
gemeente @bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Verleende standplaatsvergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 31 augustus 2020 besloten een incidentele standplaatsvergunning te verlenen aan de heer Kortsmit voor
het verkopen van oliebollen op
De Misse van 4 november 2020
tot en met 3 januari 2021.
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.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het
bezwaar heeft geen schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector bestuursrecht
van de rechtbank, Postbus 90125, 5200

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- Meerweg 36
Bouw aanbouw tbv mantelzorgwoning en handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening
Datum ontvangst: 21-08-2020
- Stationsplein 2b
Aanpassen kozijn en handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening
Datum ontvangst: 24-08-2020
Vorstenbosch
- Kerkstraat 19
Verbouw woning
Datum ontvangst: 21-08-2020
Nistelrode
- Laarhof 44
Oprichten carport en tuinhuis
Datum ontvangst: 23-08-2020
Heeswijk-Dinther
- Clemens van den Bergstraat 26
Realisatie aanbouw
Ontvangst: 24-08-2020
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heesch
- ’t Dorp 51
Plaatsen kozijn
Verzenddatum: 24-08-2020

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

Heeswijk-Dinther
- Rukven 5
Beperkte milieutoets (wijzigen
pluimveehouderij)
Verzenddatum: 25-08-2020
- Rondom kasteel Heeswijk
Uitvoeren werkzaamheden
t.b.v. Natte Natuurparel
Verzenddatum: 26-08-2020
Nistelrode
- Kerkveld 71
Verbouw woning
Verzenddatum: 26-08-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Tijdelijke vergunning
De volgende tijdelijke vergunning is verleend. Dit tijdelijke besluit zal daags na verzending in
werking treden.
Heesch
- Loosbroeksestraat 1b
Tijdelijk plaatsen woonunit
Verzenddatum: 20-08-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing
Besluit Verdagen beslistermijn
Voor de volgende omgevingsvergunning is de beslistermijn verlengd met 6 weken. Dit besluit
zal daags na verzending in werking treden.
Nistelrode
- Blauwesteenweg ong.sectie F
1865
Oprichten schuurwoning
Verzenddatum: 28-08-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing

de voorzieningenrechter van de rechtbank
verzoeken om een voorlopige voorziening
te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan:
de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van
het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en
uw handtekening.
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Geen windmolens
op Waalboss
(Heesch-West)
Cor van Erp, Ruimtelijke Zaken en Milieu
Het plan om drie windmolens van 210 meter hoog te plaatsen op Heesch-West ligt in
de prullenbak. Het gaat niet door. Onlangs
werd het bekendgemaakt. Dit tot grote opluchting van de omwonenden van het bedrijventerrein Heesch-West. Op dergelijke
‘grote jongens’ zit je niet te wachten. De SP
Bernheze zette gelijk in 2002 al vraagtekens
bij een bedrijventerrein op deze plek. In de
ogen van de SP: Onnodig, Overbodig, Onrendabel en Ongewenst. Maar een politieke
meerderheid besliste anders. Heesch-West
moest er komen.
Windmolenvrij!
Het bedrijventerrein HeeschWest (voormalig Waalboss) krijgt
geen windmolens. De windmolens zouden te veel ruimte in beslag nemen op het totale terrein.
Daardoor lopen de verliezen mogelijk nog hoger op. Voor de duidelijkheid: Het verlies staat nu al
op € 44.300.000,-. En dat voordat er maar een schop de grond
in is gegaan! Twaalf procent van
de verliezen zijn voor rekening
van Bernheze. Oss en Den Bosch
betalen de rest.
De SP Bernheze feliciteert de om-

wonenden met het verdwijnen
van de windmolens uit de plannen. Het zijn toch typisch van die
dingen die je niet in je achtertuin
wilt hebben. Met deze hoogte
horen ze toch meer op zee thuis.
Want ja, sinds de VVD besloot,
bij monde van minister Wiebes,
dat we van het gas af moeten, is
er wel een opgave komen liggen.
Waar halen we straks de energie
vandaan om ons huis te verwarmen, eten te koken en te douchen? Het zal nog een hele discussie worden.

Cor: ‘Het zal nog een
hele discussie worden’

De toekomst van CC
De Pas: De volgende fase

Positief kritisch
Ezra Leeger, raadslid CDA Bernheze
Als gemeenteraadslid is het je taak om het bestuur van de gemeente
goed te controleren. Scherp te zijn, op hoe het gaat. Kritische vragen
te stellen. Je mening te vormen. Niet zo maar alles zo aan te nemen.
Zo nodig bestuurders het vuur aan de schenen te leggen. Zo maken
we samen Bernheze beter.
Een positief-kritisch raadslid kijkt
niet alleen maar naar waar het
niet goed gaat, maar realiseert
zich ook dat goed nieuws altijd
minder lijkt te pakken dan slecht
nieuws.
De uitdaging als raadslid is dat je
naast de terechte kritiekpunten,
ook oog blijft houden voor wat
er goed gaat. Want ook dàt verdient het om in de schijnwerpers
gezet te worden. Raadslid word
je omdat je je omgeving een

Nu start de volgende fase, namelijk hoe gaat het plan uitgevoerd
worden en wat mag het allemaal
kosten? Voor D66-Bernheze is
belangrijk dat hierin de behoeften van de gebruikers van CC De
Pas goed worden meegenomen.
Dit had natuurlijk al veel eerder
moeten gebeuren. Maar beter
laat dan nooit...
Daarnaast vinden wij dat inwoners van Heesch beter betrokken
moeten worden voordat we een
goed besluit kunnen nemen. Wat

hebben we als Heesche gemeenschap nu echt nodig in CC De
Pas voor de komende tientallen
jaren? Historisch besef is hierbij
van belang. De Heesche kern is
veel minder hecht dan in de andere dorpen van Bernheze.
CC De Pas is dus van vitaal belang voor de leefbaarheid in
Heesch. Maar hoe CC De Pas
toekomstbestendig
gemaakt
moet worden? Daarvoor moeten
de gebruikers en inwoners van
Heesch zich echt uitspreken.

ze er beter van wordt. En maak
je telkens een uitgebalanceerde
afweging tussen verschillende
belangen. Want raadslid ben je
voor Bernheze en haar inwoners.
CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

Hoop is een groot goed
Esther van Voorden, commissielid Progressief Bernheze
Hoop als drijfveer, motivatie, springplank en een belangrijk tegenstander van
onze grootste vijand, apathie. De politieke fracties van Bernheze gaan deze
week weer vol aan de slag. Ik begin aan dit politieke nieuwjaar als aan een
nieuwe start, met hoop. Die hoop wil ik met u delen.
Om te beginnen hoop ik dat we
verantwoordelijk gehouden worden voor wat we doen, maar met
name voor wat we niet doen.
Dat we niet nalaten verantwoording te nemen voor de rol die we
ons als mens toebedeeld hebben,
onze dominante plaats als overheerser van de natuur, over de
dieren en alles wat wij maakbaar
willen zien. Van alle bronnen die
we consumeren alsof er geen
morgen bestaat. Dat we snap-

pen dat we samen door één deur
moeten en allemaal gewoon
prettig willen leven.
Ik hoop dat we op de lange termijn durven kijken en anticiperen,
in plaats van reageren en regeren. Dat we tempo maken en ons
niet meten aan langzaamlopers,
sloffers en achterblijvers. Dat we
gaan delen: informatie, participatie, maar ook veel breder. En
dat we kansen zien in de open
toekomst die door de pandemie

ontstaan is en we de ‘green deal’
aanpakken voor vooruitgang en
kansen op allerlei gebied. Dat we
de ballen hebben om ook minder
populair en gangbaar nieuws te
brengen.
Ik hoop dat we de fossielen in de
politiek en in de industrie voorbijstreven en niet terugvallen. Ik
hoop op samenwerking, wisselwerking en resultaten waar we
op terug kunnen blikken. Op een
nieuw jaar!

Wij gaan weer beginnen!

Luuk Verstegen, D66
CC De Pas, De Eijnderic en de Bibliotheek willen gezamenlijk verder gaan
in het gebouw van CC De Pas. Dit project heet DNI, De Nieuwe Instelling.
Inmiddels weten we: CC De Pas blijft
en het gebouw is (met tegenzin) aangekocht door de gemeente.

beetje beter wilt maken. Omdat
je wilt bijdragen aan de gemeente waar je woont en leeft, omdat
je hart voor je gemeente hebt.
En dus zet je je in, praat je mee
over het brede palet aan onderwerpen dat in een gemeente ter tafel komt. Controleer je
of het college het beleid goed
uitvoert, maar ben je ook stem
van de burger in de dorpen. Je
brengt zelf ideeën ter tafel, ideeën waarvan jij denkt dat Bernhe-

Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD-Bernheze
Ik hoop dat u allen een fijne vakantie heeft gehad ondanks de maatregelen
in verband met het coronavirus. Het virus blijft maar rondgaan, dus laten wij
ons wel aan de RIVM-regels houden, zodat wij gezond blijven en gezamenlijk een tweede golf kunnen voorkomen.
Wij hebben besloten om vanaf
deze maand weer fysiek te gaan
vergaderen voor alle vergaderingen van de commissies en de
gemeenteraad. Dit zal plaatsvinden in de raadszaal met inachtneming van de RIVM-voorschriften. Alle vergaderingen zullen digitaal worden uitgezonden
via de gemeentelijke website,
zodat u kunt kijken en luisteren
naar de debatten en de besluiten.
Er staan weer veel onderwerpen
op de politieke agenda, zoals
bijvoorbeeld het tennispark in
Loosbroek en een opiniërende

bespreking afvalbeleid. In de afgelopen periode zijn veel zaken
aan de orde gekomen waarvoor
inwoners zich tot ons gewend
hebben.
Denk maar aan het uitzetten van
zes arbeidsmigranten in Loosbroek. Geen coulance omdat
het college geen precedent wil
scheppen. Maar wel een inwoner
betalen om zijn bezwaar tegen
een bestemmingsplan in te trekken! Tegenstand afkopen dus.
Dit zal zeker precedentwerking
veroorzaken.
En dan de mestverwerker Jennissen in Nistelrode. Hier wordt

de gemeente gewoon door de
provincie buitenspel gezet. Wij
zullen hier vragen over stellen
tijdens de komende commissie
ruimtelijke zaken.
Nog steeds heeft de wethouder geen actie ondernomen
bij het zeer onveilige kruispunt
Hoogstraat/Nistelrodeseweg in
Heesch; dit ondanks herhaalde
verzoeken van de VVD-Bernheze
en terwijl er al geld voor gereserveerd is. Positief nieuws is dat er
geen windturbines op HeeschWest worden geplaatst.
Reageren via info@vvdbernheze.nl.

15

Woensdag 2 september 2020

Taxussnoeisel is nog hard nodig
in de strijd tegen kanker
Snoei je taxushaag tot en met 10 september

Nieuwe toegangspoort
Volkstuinvereniging
Het Akkerveldje

NEDERLAND - De jaarlijkse taxusinzameling van Stichting Taxus Taxi begon voorspoedig, de mooie
doelstelling van 425.000 kilo komt steeds dichterbij. Hoewel we heerlijke warme weken hebben gehad,
was het voor de meeste mensen te warm om te snoeien. En terecht!
Tegen het einde van het inzamelseizoen nemen de werkzame
stoffen af, dit is niet op een vast
moment, maar kan per jaar verschillen. De stichting zet dan ook
nog even alles op alles om het
laatste snoeisel in te zamelen.
Het doneren van taxussnoeisel is
geheel kosteloos!

Hierdoor loopt de stichting achter op schema. De stichting zet
nu alles op alles om toch de doelstelling te behalen. De stichting
kan dit alleen met jouw hulp!
Snoei jij je taxushaag nog uiterlijk 10 september om ook jouw
‘takje’ bij te dragen in de strijd
tegen kanker? Aanmelden van je
gesnoeide taxus kan tot en met

donderdag 10 september. De
stichting kan tot die tijd alle hulp
goed gebruiken.
Wel of geen taxushaag, óók het
verspreiden van de boodschap
van de stichting kan al voldoende
zijn. Nog steeds is er jaarlijks een
grote hoeveelheid taxussnoeisel
nodig voor het produceren van
kankerremmende
medicijnen.

Alle kleine beetjes helpen
Ook kleine hoeveelheden taxussnoeisel zijn van harte welkom!
Er zijn binnen het inzamelgebied
verschillende mogelijkheden om
het taxussnoeisel in te leveren.
Hier kun je zonder afspraak terecht voor zowel kleine maar
ook grote hoeveelheden taxussnoeisel. Alle inzamelpunten zijn
terug te vinden op
www.taxustaxi.nl/
uitgiftepunten.

Digitale theatergids bij CC De Pas
HEESCH - Het nieuwe theaterprogramma van CC De Pas voor 2020/2021 staat online en is te zien via
www.de-pas.nl/agenda. Met de digitale versie van het complete programma zijn de gegevens altijd
actueel. “Via de website kunnen we meteen reageren als er nieuwe coronaregels komen. En we kunnen
via onze website gedurende het hele seizoen voorstellingen toevoegen,” legt directeur Kris Roemers
van CC De Pas uit.
Komend seizoen is het ook weer
mogelijk te reserveren voor
een TheaterPASpoort. Met een
TheaterPASpoort ben je gedurende het seizoen verzekerd van
toegang tot vijf voorstellingen,
terwijl je maar € 65,- betaalt.
Bovendien houdt CC De Pas
je op de hoogte van de laatste
nieuwtjes en aanbiedingen.
Coronaregels
De coronaregels bij CC De Pas
maken dat voorstellingen er komend seizoen anders uit gaan
zien dan iedereen gewend is.
Roemers: “We houden natuurlijk

de anderhalve meter afstand aan,
ook in de zaal. Daardoor kunnen
er maximaal 90 bezoekers per
voorstelling in de zaal. De zitplaatsen worden bij binnenkomst
toegewezen. Zo hebben we een
optimale invulling.” In CC De Pas
werden ook looproutes gemaakt
en desinfectiepunten ingericht.
“We zijn ook nog in de race voor
subsidie van een landelijk cultuurfonds zodat we CC De Pas
nog beter coronaproof kunnen
inrichten. Maar daarvoor moeten we eerst het belang van CC
De Pas aantonen,” besluit Roemers.

HEESCH - Al verschillende jaren heeft Volkstuinvereniging Het
Akkerveldje uit Heesch deel mogen nemen aan de Rabo Clubkas
Campagne, de jaarlijkse actie van de Rabobank waarbij al haar leden mogen stemmen op een vereniging uit de regio. Hierdoor heeft
de volkstuinvereniging voldoende geld kunnen sparen om de toegangspoort van het complex aan de Schoonstraat in Heesch te restaureren. Leden van haar werkgroep hebben de poort twee meter
naar achteren verplaatst, waardoor er meer ruimte is ontstaan om
de poort veiliger te kunnen openen. De auto hoeft nu niet meer half
op straat te blijven staan.
Enkele technische leden hebben de poort opnieuw gelast en
geplaatst, waarna de schilders
onder de tuinlieden het stevige geheel van een onopvallend
groene kleur hebben voorzien.
Als kroon op het werk is er de
naam van de vereniging op geplaatst, zodat nu iedere voorbijganger weet waar deze club, van
met name Heesche tuinliefhebbers, zich aan de Schoonstraat
bevindt.
Ook het komend seizoen wil de

vereniging weer deelnemen aan
de jaarlijkse actie van de Rabobank, die ondertussen Rabo
ClubSupport is gaan heten. Op

Als kroon op het werk is
er de naam op geplaatst
1 september start de inschrijving, die is uitgesteld vanwege
het coronavirus. Ook deze keer
rekent de vereniging opnieuw op
haar leden die ook lid zijn van de
Rabobank.

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

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

1. Welke tennisvereniging bestaat 50 jaar?

2. Wat gaat weer van start bij KBO Heesch?

Bos bloemen
t.w.v. € 15,-

3. In welke kern is de straatfoto deze week gemaakt?

4. Hoe oud is Mick van Haaren?

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

5. Wat komt er niet op Waalboss?

Winnaar vorige week:
Amy van den Tillaer
Het antwoord was:
SCHOOL
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OOGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
5x 1/5 staatsloten

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Mike van Heeswijk
uit Vorstenbosch

Winnaar:
Monique Van Kessel
kan de staatsloten
ophalen bij
Kantoorboekhandel
Paperpoint
Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.

SUDOKU
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PEDICURE NISTELRODE
(Medisch)
Ook bij diabetes/reuma.
Dorien Visser-Hanegraaf,
Vendelweg 6. 0412- 612118
of via app 06-44612521.
www.pedicurenistelrode.nl

HEB JE AUTISME EN/OF
ADHD EN ZIN IN
EEN NIEUWE SPORT?
Doe mee met een proefles
kanovaren op 12 september.
Meer info:
www.wavebegeleiding.nl of
06-25302651.

TE HUUR
BEDRIJFSUNITS
IN NISTELRODE
50/100/150/170 en 250 m2
Voorzien van overhead deur en
loopdeur. Terrein afgesloten met
hekwerk en poort.
informatie 06-46111667 of kijk
op www.bedrijfsunit.eu.
OPSLAGUNITS
IN NISTELRODE
Afmeting 24/40 of 48 m2
Geïsoleerd & verwarmd
Eigen toegang door batch
Informatie 06-46111667 of
www.opslagunit.eu

TE KOOP

4

7

2

6

7

AANGEBODEN

Ma-wo-do-vrij-za open,
di-, en za-middag op afspraak.

NIEUWE
DESSO TAPIJTTEGELS
In allerlei kleuren/soorten. Grote
voorraad, scherpe meeneemprijs.
Vanaf € 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.

LEGE TONERS

PRINTPAPIER

FRIETKRAAM VOOR
UW EVENT OF FEEST
Voor info/boekingen:
0413-292911 of 06-25416954.
Mario en Christa Bok.

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

n
le
e
e

MOOIBERNHEZERTJES

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

TE KOOP
TWEEDEHANDS FIETSEN
VOOR ONDERHOUD KERK
LOOSBROEK
Lage prijzen, hoge kwaliteit.
Ook inlevering tweedehands
fietsen. Afspraak: Bert van Erp,
Dorpsstraat 1, 06-21994642,
0413-229359 Marietje van
Pinxteren, Dorpsstraat 7a
06-55932252, 0413-229502,
mhpinxteren@gmail.com.
.

Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode.
Steun hiermee het goede doel
Hulphond.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.
KERKELIJKE BEELDEN,
ROZENKRANSEN EN
DEVOTIEPRENTJES ENZ.
Albert Dominicus, Vorstenbosch
0413-362343.
OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES

GEVRAAGD

BIDPRENTJES
H. Leeijen, John F.
Kennedystraat 90 Heesch.
0412-451357.
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik haal
ze graag bij u thuis op.
ANSICHTKAARTEN VAN
HEESWIJK-DINTHER EN
LOOSBROEK
Dick van de Leest 06-55325484.

Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.
Of Bunderstraat 1 in Heesch en
steun hiermee het goede doel
Stichting Opkikker.

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

1

Puzzle #12662

RUBRIEK

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

LEKKER BLIJVEN SHOPPEN
Tekst?

Drie jarigen op 3 september
Op 3 september zijn er drie mensen
jarig in één familie! Theo Gevers
(Heesch) wordt dit jaar 65 jaar op
3 september. Een mooie mijlpaal.
Schoonzoon Rob Geurts (Nistelrode)
wordt diezelfde dag 40 jaar. Vorig
jaar is kleinzoon Tibo (Herpen) op 3
september geboren. Helemaal speciaal
was dat de schoonvader van Theo,
Martien Broeksteeg (helaas overleden),
ook op 3 september jarig was.
Hij was geboren in 1926.
Allemaal van harte gefeliciteerd.

Zie oplossing pagina 22
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Gemoedelijkheid kent geen tijd
Boodschappen doen bij... Dagwinkel Schouten in Loosbroek
nieuwerwets, want met de bewustwording van het milieu, onze
ecologische voetafdruk en de
herkomst van wat we eten, is de
vraag naar streekproducten – terecht – enorm toegenomen”, legt
John uit. “De kwaliteit is in die
gevallen ook veel beter. Daarom
werken wij zoveel mogelijk met
lokale leveranciers.
Ons brood komt bijvoorbeeld uit
Heeswijk-Dinther, het groente en
fruit uit Schijndel, zuivel uit de
Reek, eieren uit Uden, en de kip
komt uit Oss. Die kippen grillen
we zelf, naar eigen recept. Net zoals de worst en het spek. Ze zijn zo
gewild dat ze zo de winkel weer
uitvliegen.” Hij lacht, en is zichtbaar trots.

Anne en John, met op de achtergrond een historische foto van het oude pand

Tekst: Monique van Strien Foto’s: Marcel van der Steen

LOOSBROEK - Afrekenen op de lat, de geur van versgebakken brood en van in huis gegrilde kip. Groenten van de boer om de hoek, en eieren van twee straten verderop. Wie kent het nog van vroeger? Het
lijken voorbije tijden, maar Dagwinkel Schouten houdt die herinnering springlevend. John en Anne
Schouten steken met hun buurtwinkel al bijna twintig jaar het goede van toen, in een jasje van nu.
Opvolger
De passie voor het vak zat er bij
John al vroeg in. Als jonge knaap
werkte de echte Loosbroeker bij
de Jumbo in Nistelrode. Daarna
ging hij bij de buurtsuper in Loosbroek aan de slag. De baas zocht

een opvolger en vond die in John,
die er aanvankelijk een Spar van
maakte. Terwijl de winkel bleef
vernieuwen (het pand werd grondig verbouwd, het werd een Dagwinkel en de inpandige bakkerij is
uiteindelijk verdwenen), is de am-

bachtelijke aanpak altijd gebleven.
John: “De nadruk ligt op vers, dat
beslaat ruim zestig procent van
ons assortiment.”
Nieuwerwets
“Ouderwets is ook echt weer

Karakter
Als er een klant binnenstapt, wordt
meteen duidelijk waar de toename in trouwe klanten vandaan
komt. Het gemoedelijke praatje
gaat Anne, de vrouw van John,
even gemakkelijk en welgemeend
af als het advies dat ze geeft over
haar producten. Die persoonlijke
aandacht en achtergrondkennis
zie je niet bij de grote supermarktketens. “De winkel gaat constant
met de tijd mee, maar het dorpse,
nostalgische karakter is precies
wat we heel bewust vast willen
houden”, doet ze ons met dezelfde guitige glimlach uit de doeken.

Smartphone
De vierkoppige familie Schouten
woont inpandig naast hun frisse,
moderne winkel aan de Dorpsstraat in Loosbroek, en staan zeven dagen per week voor de mensen klaar. John: “Mensen komen
niet automatisch omdat er toevallig een winkel is. Je moet er wel
wat voor doen.” John en Anne
zorgen ervoor dat die insteek ook
in de volgende generatie niet verloren gaat. Dochterlief helpt sinds
kort daarom ook af en toe een
handje mee in de winkel van haar
ouders. “Om de smartphone te
betalen”, grinnikt vaders.

Dorpsstraat 47, Loosbroek
0413-229 396

FIT met Meer Sports, ook op oudere leeftijd!
HEESCH - Sporten en bewegen helpt je om fit te blijven en een goede conditie te behouden. Dit geldt natuurlijk voor iedereen, maar
zeker als je iets ouder wordt. Bovendien helpt het je mentaal fitter te
voelen, verkleint het de kans op (chronische) ziektes en helpt het je
leuke activiteiten te kunnen blijven doen.

Binnen Meer Sports bieden we
dagelijks verschillende trainingen
voor de ‘oudere’ generatie aan!
Onze instructeurs maken gerichte en professionele trainingsschema’s, afgestemd op alle persoonlijke wensen. Deze trainingen zijn
individueel en dus kun je komen
trainen wanneer je maar wilt.
Daarnaast bieden we van maandag t/m donderdag in de ochtend
groepslessen aan, speciaal voor
de senioren. Gezellige groepslessen waarbij je op elk niveau
aan je conditie en spieropbouw

Nicky Schiltmans en Noyah Farneubun, groeplesinstructeurs Senioren Fit

werkt. Gezien de volle lessen, is
ons groepslesrooster vanaf nu
uitgebreid met extra Senioren Fit
lessen en introduceren we 50 FIT!

‘Je kunt komen
trainen wanneer
je maar wilt’
Bij 50 FIT start je onder begeleiding in de fitness met een gevarieerd eigen schema, afgestemd
op jouw niveau.

In groepsverband sluit je de les af
met gezamenlijke oefeningen en
een cooling-down.
Uiteraard wordt er na afloop nog
even gezellig nagepraat onder
het genot van een kopje koffie of
thee in onze barruimte. Zo combineer je de lichamelijke voordelen met je sociale contacten! Voel
je welkom, loop gewoon eens
binnen!
Onze koffie staat altijd voor je
klaar. Alle informatie vind je op
www.meersports.nl.
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BERNHEZE BOUWT
COLUMN
ONNO
VERZOEK AANPASSEN
BESTEMMINGSPLAN

ONNO TRUSCHEL is
zelfstandig adviseur op
het gebied van ruimtelijke
ordening en eigenaar van
RO Connect in Heesch.

Sinds juli 2018 heeft de
gemeenteraad niet meer de
plicht om bestemmingsplannen
binnen de periode van tien jaar
opnieuw vast te stellen. De
raad kan uiteraard wel op eigen
initiatief een bestemmingsplan
opstellen of herzien. Dit kan
bijvoorbeeld nodig zijn bij
verandering van beleid.

Schildersbedrijf Theo Wijnen

NIEUWBOUW
MEER INFO
Peter van Roosmalen Schilderwerken
VERBOUW
NIEUWBOUW
info@beeten.nl
50 - VRAAG
Vinkel
MEERKoksteeg
INFO
VRIJBLIJVEND EEN
VERBOUW
PRIJSOPGAVE
AAN
www.beeten.nl
06-10189411
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

info@beeten.nl
www.beeten.nl

Maar ook ú, als burger of bedrijf, kunt de gemeente
verzoeken een bestemmingsplan op te stellen.
Als u een (bouw)plan wilt realiseren of een activiteit
wilt ondernemen die niet past binnen het geldende
bestemmingsplan, kan het nodig zijn om het
bestemmingsplan te herzien. U kunt hiervoor dan een
aanvraag indienen bij de gemeente.
Een officiële aanvraag voor een bestemmingsplanherziening moet vergezeld gaan van een
goede ruimtelijke onderbouwing. In een ruimtelijke
onderbouwing komt een groot aantal onderwerpen aan de
orde. Hoe ingrijpender en omvangrijker uw voornemen,
des te uitvoeriger zal de onderbouwing moeten zijn. In het
algemeen zal dit afhangen van:
- de aard en omvang van het project
- de mate van ingrijpendheid in de ruimtelijke structuur
- de actualiteit van het (gemeentelijk) ruimtelijk beleid en
de relevantie van het beleid van andere overheden
- de aanwezige waarden (in de meest brede zin van het
woord)
- de milieugevolgen.
Het gaat er bij een ruimtelijke onderbouwing dus om,
dat u aantoont dat uw plan onder meer:
- past in het (ruimtelijk) beleid van Rijk, provincie en
gemeente
- in overeenstemming is met milieuwetgeving op het
gebied van geluidshinder, luchtkwaliteit (stof/geur),
bedrijven en milieuzonering, bodemkwaliteit, externe
veiligheid en stikstof
- geen verstoring betekent van archeologische waarden
of voor de leefomgeving van planten en dieren
- voldoet aan regels met betrekking tot de
waterhuishouding en wateraspecten.

Bedrijvenweg 16,
5388 PN Nistelrode
T.
0412 61259416,
Bedrijvenweg
5388 PN Nistelrode
T. 0412 612594

PIETBOON by
DOUGLAS
& JONES

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord
T 0413 - 27 01 10
E info@vanschijndeltegels.nl
www.vanschijndeltegels.nl

Laat u goed adviseren!
onno@roconnect.nl - www.roconnect.nl - 06-2909 9005

Regelmatig te zien bij RTL 4

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

Een rondje op
de bouw...
Heb je nog
vragen?
Vraag het de
specialisten.

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

U KUNT DE GEMEENTE VERZOEKEN EEN
BESTEMMINGSPLAN AAN TE PASSEN
Als u wilt weten of de gemeente bereid is om mee te
werken aan uw plan, kunt u beter uw plan eerst in
de vorm van een principeverzoek aan het college van
burgemeester en wethouders voorleggen.
Een principeverzoek is bedoeld om af te tasten wat het
college van burgemeester en wethouders van uw plan
vindt. Aan de hand van een principeverzoek bepaalt het
college of het al dan niet bereid is om de planologische
procedure op te starten, die nodig is om medewerking te
verlenen aan uw plan.
De achterliggende gedachte is dat u op informele wijze
en zonder al te veel kosten te maken kunt informeren of
de gemeente mee wil werken aan uw plan. Tegen een
principebesluit is geen bezwaar en beroep mogelijk.

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN
PRIJSOPGAVE AAN

Noorderbaan
- Nistelrode
T. 0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl
Noorderbaan
8-8
Nistelrode
- T. -0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl

en
Uw wens
Uw thuis!

www.jmeulendijk.nl

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

Meulendijk

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

DUURZAAMHEID
TIP

Oude spullen
recyclen
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DUURZAAM BOUWEN
Marjan Minnesma te gast bij BECO
zaamheid en innovatie. Daarnaast is Marjan voorzitter van
om | nieuwe energie, de landelijke coöperatie waar BECO ook
deel van uitmaakt.
Marjan zal een inleiding geven
over wat je allemaal kunt doen
op lokaal niveau met inwoners,
lokale organisaties en goede sa-

duurzame energie”, zegt Peer
Verkuijlen, voorzitter van BECO.
Speciaal voor leden van BECO
Na een inleiding kunnen de leden in gesprek gaan met Marjan.
Voorafgaand is er de jaarlijkse
ledenvergadering waarbij het bestuur verantwoording aflegt aan
de leden. De bijeenkomst start

• Kozijnen Deuren Ramen
Hondstraat 3 - 5476 KT Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl - www.addonkers.nl

‘Ook nationale en internationale ontwikkelingen
op het gebied van verduurzaming en energie
zullen aan bod komen in het verhaal’
BERNHEZE - Speciaal voor een
ledenbijeenkomst van BECO is
Marja Minnesma uitgenodigd.
BECO is de lokale energiecoöperatie van, voor en door inwoners in Bernheze.
Vanwege de coronatijd is het
een online ontmoeting. Marjan
Minnesma is een landelijke bekendheid in de wereld van duurzaamheid en energie. Regelmatig
is Marjan in het nieuws met reacties op het klimaatbeleid. Marjan is directeur van Urgenda, een
landelijke organisatie voor duur-

menwerking tussen initiatieven
als BECO, samen met de gemeente en bedrijven. Dat is in
haar ogen van groot belang vanuit het oogpunt van bewustwording en draagvlak. Ook nationale
en internationale ontwikkelingen
op het gebied van verduurzaming en energie zullen aan bod
komen in haar verhaal.
“Er is veel te vertellen over duurzaamheid en lokale energiecoöperaties en hoe we samen ervoor
kunnen zorgen dat ook Bernheze in 2030 een volledige omslag
heeft gemaakt naar 100 procent

Laadpalen

om 19.30 uur en zal tot uiterlijk
21.00 uur duren.
Aanmelden is nodig omdat de
bijeenkomst online is. Na aanmelding wordt een link met code
en uitleg gestuurd om in te loggen om deel te kunnen nemen.
Aanmelden kan tot maandag 14
september door middel van een
bericht aan welkom@onsbeco.nl.

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

Geen btw voor particulieren

Meer info of aanmelden op
www.onsbeco.nl

Start bouw 32
huurwoningen
Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking
Vinkelsestraat 22 - 5384 SG Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

V.l.n.r.: Wethouder Peter van
Boekel, bewoonster mevrouw
Janssen en bestuurder van
Mooiland Anne Wilbers

HEESCH - Afgelopen week is
gestart met de nieuwbouw
van 22 appartementen en 10
gelijkvloerse woningen.
De woningen zijn zeer goed
geïsoleerd, gasloos en hebben
zonnepanelen. Er is daardoor
weinig energie nodig om de
woning op te warmen, wat
zorgt voor een lagere energierekening. Bouwbedrijf van
Herpen bouwt de woningen
in opdracht van Mooiland.
Naar verwachting zijn de woningen in de zomer van 2021
gerealiseerd.

Uw adres voor houten kozijnen, ramen en deuren

Uw adres voor houten kozijnen,
ramen en deuren.
www.van-heertum.nl
Ook schuin, getoogd en ronde kozijnenwww.van-heertum.nl

Uw adres voor houten kozijnen, ramen en deuren

www.van-heertum.nl

Vorstenbosch - 0413-35 09 92

Vorstenbosch - Tel.: (0413) 35 09 92

Vorstenbosch - Tel.: (0413) 35 09 92
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Prijswinnaars levensmiddelenpakket Jumbo

Hetty Donkers, Jumbo Nistelrode

Patrick Heijmans, Jumbo Wiegmans

NISTELRODE - In DeMooiBernhezeKrant van woensdag 22 juli stond
een kruiswoordpuzzel waarbij je een levensmiddelenpakket ter waarde
van € 50,- kon winnen bij Jumbo Nistelrode en Jumbo Wiegmans in
Heesch. Beide winnaars hebben hun boodschappenpakket opgehaald
en gingen op de foto. Wij feliciteren de winnaars met hun prijs.

BEZORGER
GEZOCHT!
Een baantje met
lichaamsbeweging

Niet alleen jongeren vanaf
13 jaar, maar ook volwassenen
kunnen natuurlijk
wekelijks op pad met
DeMooiBernhezeKrant.
Bijlages worden extra vergoed!

Bijlage
s en
folders
worde
n ext
vergoe ra
d

NISTELRODE - 243 kranten
€ 8,51 per week
Boestestraat, De Hoef, De Leibeek,
Hoogstraat, Julianastraat, Kromstraat,
Over den Dries, Raadhuisplein,
Toniesplein, Veerstraat en
Wilheminastraat.

INTERESSE?

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

Geen Rooie Tesneuzik in 2021
HEESCH - Het bestuur van Stichting De Rooie Tesneuzik heeft
besloten dat er volgend jaar
geen live pronkzittingsavonden
worden gehouden in Heesch.
Dit besluit is genomen met pijn
in het hart, maar onvermijdelijk
in verband met corona. Het is
voor nu onvoorzien hoe de situatie in januari zal zijn, waardoor
de veiligheid van toeschouwers
en artiesten niet kan worden
gegarandeerd. De voorbereidingen vergen behoorlijk veel tijd

voor artiesten, medewerkers en
bestuur; vandaar dat deze beslissing al op dit vroege moment
moet worden genomen.
Om de binding met de vele enthousiaste en trouwe gasten niet
te verliezen, wordt een alternatief uitgewerkt voor het beleven
van een avondje gezelligheid en
leuke momenten. Hierover later
meer. Volg de Rooie Tesneuzik hiervoor op Facebook en/of
houd www.rooietesneuzik.nl in
de gaten!

Buurtbus 202 lijn 251 van Uden naar
Rosmalen hoopt snel te gaan rijden
LOOSBROEK - Passagiers die
gebruik willen maken van Buurtbus 202 op de lijn 251 van Uden
naar Rosmalen moeten nog even
geduld hebben.
Enkele maanden geleden heeft
deze lijn een nieuwe Buurtbus
gekregen via Arriva en zoals in
eerste instantie de planning was,
zou die begin september gaan
rijden.
De chauffeurs en chauffeuses
staan te popelen om weer te
gaan rijden, maar voor zowel
hen als de passagiers heeft corona roet in het eten gegooid.

‘Helaas moet iedereen
daarom nog minimaal een
maandje geduld hebben’

De bussen zijn gekeurd en bleken zodanig ingericht - aangaande de COVID-19 regels dat de veiligheid van passagiers
en chauffeurs niet gegarandeerd
is. Na het testen met spatschermen voldeden de busjes toch
nog niet aan de daarvoor gestelde normen. Helaas moet iedereen daarom nog minimaal een
maandje geduld hebben.
Zodra Arriva groen licht geeft
wordt er weer gestart om de
reizigers veilig op de plaats van
bestemming te brengen.
Tot snel in onze Buurtbus lijn 251
tussen Uden en Rosmalen!
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Camiel van Doorn ontvangt gouden KNVB speld
HEESWIJK-DINTHER – Tijdens de ledenvergadering
afgelopen maandag van de zaalvoetbalvereniging
Heeswijk-Dinther en Loosbroek werd er afscheid
genomen van Camiel van Doorn als voorzitter. Als
verrassing ontving hij de gouden KNVB speld. Deze speld
ontvang je als je vijftien jaar of langer een zware functie
binnen het verenigingsbestuur uitoefent.
Zaalvoetbal HDL
Begonnen in 2005 als penningmeester en in 2011 de overstap
gemaakt als voorzitter; Camiel
was altijd in touw voor de club
en was een voorbeeld voor een
heldere communicatie waarbij hij
velen warm wist te krijgen voor
een vrijwilligersrol als teamleider
en scheidsrechter. Ook onderhield Camiel een warm contact
met de gemeente Bernheze.
Als zaalvoetbalspeler is hij al die
tijd ook actief geweest in de competities en hij staat nog steeds op
een aantal reservelijsten. Vanaf
2011 heeft hij ook het regionale ‘Futsaltoernooi’ opgestart wat
zo’n 3 á 4 maal georganiseerd
werd, traditioneel tussen Kerst en
Nieuwjaar.
VV Heeswijk
Camiel heeft meer dan 500 wedstrijden in het eerste van VV
Heeswijk gespeeld. Hij was daar
jarenlang aanvoerder en heeft in
2018 afscheid genomen als selectiespeler. In die tijd verzorg

Ben trots als
ik zie dat er
nu veertien
teams
draaiende
gehouden
worden

De KNVB decoratie van Camiel werd opgespeld door zijn vrouw Marjolein

de hij de wedstrijdverslagen van
Heeswijk 1 naar de lokale pers.
Nu speelt hij bij een lager elftal
maar valt soms nog in bij de selectie van VV Heeswijk.
Gouden speld
Afgelopen maandag werd Camiel in Zaal de Toren in het bijzijn
van zijn vrouw Marjolein, zijn ouders, Peer Verkuijlen (voorzitter

Wij zijn op zoek naar een…

Woonbegeleider (20-28 uur)
Onze toegankelijke en gespecialiseerde organisatie richt
zich op begeleiding voor mensen met autisme, zowel
ambulant als binnen verschillende wooninitiatieven.
Voor onze nieuwste woonlocatie in Heeswijk-Dinther zijn
we op zoek naar een enthousiaste en ondernemende
collega. Hier wonen jongvolwassenen met autisme i.c.m.
een licht verstandelijke beperking in een kleinschalige
woning (maximaal 5 cliënten), waar we samen zorgen
voor een rustige en huiselijke leefomgeving.
Functieomschrijving
Je maakt als woonbegeleider deel uit van een vast team binnen de woning. Je biedt
ondersteuning bij vragen op meerdere leefgebieden en werkt aan de hand van een
begeleidingsplan dat samen met de cliënt opgesteld en geëvalueerd wordt. Ook ben
je verantwoordelijk voor praktische ondersteuning bij dagelijkse zaken als koken,
huishoudelijke taken en dagbesteding.
Wat vragen we?
• Relevante opleiding, minimaal MBO niveau (zoals Persoonlijk Begeleider/Social
Work/MWD/Pedagogiek)
• 20 tot 28 uur per week flexibel inzetbaar, in ieder geval beschikbaar op
afwisselend de donderdag (middag- en slaapdienst) en zaterdag (dag- en/of
slaapdienst). Afwijkende werktijden zijn in overleg mogelijk.
• Minimaal 1 jaar werkervaring met autisme
• Kwaliteiten: proactief, weet van aanpakken, zelfstandig, no-nonsense, buiten
kaders kunnen denken en besluitvaardig.
Wat bieden we jou?
• Een afwisselende en uitdagende functie binnen een groeiende organisatie waarin
veel aandacht is voor het teamgevoel.
• Een werkplek waar veel ruimte is voor coaching, scholing, intervisie en
persoonlijke ontwikkeling.
• De functie zal worden ingeschaald in functieschaal 40 (CAO Gehandicaptenzorg),
afhankelijk van jouw ervaring en kwaliteiten.
Interesse? Stuur jouw CV en motivatie naar Laurie van Laerhoven:
laurie@leermakerszorggroep.nl
Sluitdatum vacature: maandag 7 september 2020, 12.00 uur.

VV Heeswijk) en zijn beste vriend
overvallen door Martien Elshout,
ambassadeur van de KNVB.
Hij had de gouden speld bij zich
en overhandigde deze aan Marjolein; zij mocht deze bij Camiel
opspelden in verband met de anderhalve meter regel.
Ook ontving Camiel een oorkon-

Foto’s: ©DMBK

de. Hij was zichtbaar verrast en
bedankte iedereen die hieraan
meegeholpen had. “Ik heb het
vijftien jaar graag gedaan en ben
trots als ik zie dat er nu veertien
teams draaiende gehouden worden door de vereniging.”
Camiel heeft het stokje van voorzitterschap intussen overgedragen aan Martijn Swartjes.
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Start Kabouterhockey HDL!
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50 jaar Tennisvereniging de Balledonk
HEESWIJK-DINTHER - De tennisclub startte op 29 juni 1970
met als voorzitter Henk van Dijk
en ongeveer 30 leden onder de
naam TV Heeswijk-Dinther met
twee gravelbanen en een groen
gemeentekeetje als kantine.

HEESWIJK-DINTHER - Kabouterhockey wordt speciaal voor de allerkleinsten georganiseerd. Deze unieke trainingen zijn afgestemd op
kinderen in de leeftijd van 3,5 tot 6 jaar. Ook trainingsleden mogen
deelnemen.
Kinderen ontdekken tijdens de
trainingen op een speelse manier hun hockeytalent en maken
samen met leeftijdsgenootjes
veel plezier. Dit alles onder begeleiding van een professionele
trainer van HockeyWerkt.
Er gaat gestart worden op zondag 6 september. De eerste drie
trainingen zijn proeftrainingen
en hier kan je zoon of dochter
gratis aan deelnemen.
Deze trainingen zullen worden
gegeven op zondagochtend
van 10.00 tot 11.00 uur. Meld
je zoon of dochter aan voor kabouterhockey door een mail te
sturen naar tc@hdlhockey.nl.
Om mee te doen aan de trai-

DE OPLOSSING

ningen heeft je zoon of dochter
kunstgras-hockeyschoenen of
multifunctionele
buitensportschoenen nodig. Hockeysticks

Plezier maken
en talent ontdekken
en ballen zijn aanwezig op het
veld. Is het kabouterhockey
goed bevallen en wil je je kind
inschrijven? Dat kan via het inschrijvingsformulier op
www.hdlhockey.nl onder het
kopje ‘lidmaatschap’.
Graag wensen wij je heel veel
sportief plezier op het hockeyveld!

In 1971 werd de naam omgedoopt naar TV de Balledonk.
Peter van Moorselaar en Jan van
Liempt zijn al 50 jaar lid van de
vereniging. Nu is TV de Balledonk nog een actieve club waar
vele leden regelmatig een balletje slaan. De club is in de loop
der jaren niet stil blijven staan en
heeft steeds geïnvesteerd in verbeteringen. Dit heeft door al de
jaren heen geresulteerd in een
mooi park met acht kunstgrasbanen. Ook heeft de vereniging
nu ook een mooie kantine, waar
het goed toeven is.
Eigenlijk had het een groot feest
moeten worden op 12 september, maar het jubileum wordt

V.l.n.r.: Tonny van Zoggel, Peter van Moorselaar, Els van de Heijden,
Tonny van de Ven en Jan van Liempt

door de huidige omstandigheden veel kleiner gevierd. Het
feest zal volgend jaar gevierd
worden. Toch wil de vereniging dit jubileum dit jaar niet
zomaar voorbij laten gaan. Op
12 september wordt volgens
het horecaprotocol een receptie

georganiseerd. Uitsluitend met
vooraf aangemelde gasten en
een maximaal aantal personen.
Zo hoopt TV de Balledonk toch
nog een mooie dag te hebben.
Ook zullen Peter van Moorselaar
en Jan van Liempt in het zonnetje
gezet worden.

COOP & Altior scoren er samen op los!
HEESWIJK-DINTHER - COOP Heeswijk-Dinther en korfbalvereniging Altior gaan samen wat leuks organiseren. COOP heeft verbouwd en is 25 augustus weer opengegaan en Altior staat weer te trappelen
om te starten, nadat zij het vorig seizoen abrupt moeten afbreken. Samen willen zij aanstaande zaterdag
vanaf 9.00 uur mensen kennis laten maken met korfbal door middel van demo’s. Ook kunnen kinderen
prijsschieten op de multikorf en is er een springkussen aanwezig.
Bovendien is er een kraampje
waar Altior en COOP appelflappen zullen gaan verkopen waarbij de winst ten gunste van Altior
komt.
De appelflappen kosten € 1,- per
stuk of zes stuks voor € 5,-, dit is

een speciale actie.
Ook wordt die dag de opbrengst
van de statiegeldactie van april,
mei en juni bekendgemaakt.
Kom gerust even kijken die dag
en vergeet niet een paar lekkere
appelflappen te kopen!

voetbal

Schijndel blijkt een maatje
te groot voor WHV
SCHIJNDEL/LOOSBROEK - In de eerste bekerwedstrijd moest WHV
het opnemen tegen derde klasser Schijndel in Schijndel. In de eerste
helft kon een gecontroleerd verdedigend WHV de tegenstander het
nog moeilijk maken, waarbij WHV loerde op de counter.
Al snel had Schijndel de wedstrijd
in handen en kreeg het enkele
goede kansen, maar de verdediging van WHV gaf geen krimp.
In de 33ste minuut was het een
corner van Schijndel die de 1-0
op het scorebord bracht. Na
rust hetzelfde spelbeeld, waarbij
Schijndel nog meer kansen kreeg
en het wachten was op de 2-0.

Die kwam na een ongelukkige
overtreding op Thomas-Jan van
Raaij in de 16 meter, wat een penalty betekende voor Schijndel.
Deze werd in de 61ste minuut
keihard binnengeschoten door
Thomas Kastelijn. Het verzet
van WHV was gebroken en vijf
minuten later was het 3-0 door
een schitterend afstandschot van

Blummel. Hierna zakte het spelpeil naar beneden. Schijndel geloofde het wel en WHV probeerde het wel, maar niets lukte die
dag voorin. In de 75ste minuut
scoorde Schijndel nog eenmaal
door een schitterend afstandsschot, 4-0.
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‘Het gaat een beleving worden’
Hoofdsponsor opent in een nieuw biljartwalhalla in het centrum van Uden
HEESWIJK-DINTHER/UDEN – Het wordt bruisend, levendig en écht
vernieuwend. Dat belooft eigenaar Carl Verhoeven die op moment
van schrijven bezig is met de laatste loodjes voor opening van het
totaal vernieuwde biljartcentrum aan de Neringstraat West 1, midden in het centrum van Uden. Naast wedstrijden met een eigen team
in de eerste én eredivisie, zal het toekomstige biljartwalhalla ook
geopend zijn voor iedereen die er, ‘just for fun’, een balletje of eigenlijk drie, wil stoten.
Hoezo is een biljartwedstrijd
doods en saai om naar te kijken?
Mits het op de juiste manier voor
het voetlicht gebracht wordt,
met alle denkbare toeters en bellen (lees technische hoogstand-

ik benaderd om het biljartcentrum over te nemen. Als ik het
doe, doe ik het goed. Ik vind het
een uitdaging om het imagoprobleem dat biljarten heeft,
te doorbreken. Daar worden al

‘Ik doe het niet voorzichtig.
Het gaat een beleving worden’
jes), goed uitgelicht, muzikaal
omlijst en camerabeelden, is het
dat helemáál niet. Dat is de overtuiging van Carl die sinds enige
tijd eigenaar is van het centraal
gelegen biljartcentrum in Uden.
Geopend is het nog niet. Momenteel wordt de laatste hand
gelegd aan de metamorfose van
wat het biljartwalhalla van Brabant gaat worden.
Verhoeven werd drie jaar geleden hoofdsponsor van een eredivisieteam in Den Haag. Met
deze stap gaat hij veel verder dan
dat. Waarom kan hij eigenlijk
niet goed uitleggen. “De sport
fascineert me. Uiteindelijk werd

voorzichtig stappen in gemaakt.
Ik doe het niet voorzichtig. Het
gaat een beleving worden”, stelt
hij resoluut.
Zijn toehoorders in deze zijn
Raymund Swertz uit Afferden en Jean van Erp uit Heeswijk-Dinther. Zij maken samen
met Raymond Burgman, Dick
Jaspers, Martien van der Spoel
en Eddy Merckx onderdeel uit
van het team dat in de eredivisie
uitkomt. De mannen laten weten
alles op alles te gaan zetten om
de competitie te winnen. “En als
het meezit ook nog de bekerfinale”, vullen Jean en Raymund
aan. Genoemde heren hebben,

Tekst en Foto: Wendy van Lijssel

V.l.n.r.: Raymund, Carl en Jean 

zoals ook de overige teamleden,
een lading ervaring in the pocket,
en gaan graag het avontuur met
Carl aan. “Ik speelde al voor Carl
en ben in nagenoeg hetzelfde
team gebleven.
We kunnen het allemaal goed
met elkaar vinden, wat ook belangrijk is om te presteren. Bovendien is Uden dichtbij, wat

maakt dat het voor mijn achterban gemakkelijker is om een
wedstrijd bij te wonen”, motiveert Jean. Raymund grossiert in
titels, maar is bij genoemd team
nieuw. “Ik had al gehoopt op een
telefoontje en hoefde er daarom
niet lang over na te denken”,
vertelt hij.
Het biljartcentrum wordt er één
waar belangrijke wedstrijden ge-

speeld gaan worden en is verder
toegankelijk voor iedereen die
een balletje wil stoten. “De bedoeling is om zeven dagen per
week geopend te zijn”, besluit
Carl om met een lach toe te voegen: “En we maken het zo dat
het uiteindelijk óók leuk is voor
mensen die er nu, om maar eens
in termen te blijven, geen bal aan
vinden.”
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Fotograaf:
Ruud Schobbers
Wedstrijd HVCH-Caeser

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Kienmiddag KBO Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Rob Scheepers: ‘Gulzig’
CC Nesterlé Nistelrode

Start: proeftraining
Kabouterhockey HDL
Steen en Stokstraat 1
Heeswijk-Dinther
PAGINA 22

Workshop basisfotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie
Heesch

ZONDAG 13 SEPTEMBER
Start: Goede Doelen Week
Heeswijk-Dinther

Feestelijke jubileum workout
Just Be Nistelrode

Jeugdzeskamp
Droevendaal 2 Heeswijk-Dinther

Vipassyana meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Feestelijke jubileum workouts
Just Be Nistelrode

Reiki oefenavond
Centrum MAIA Nistelrode

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

DONDERDAG 10 SEPTEMBER
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Een huis voor Harry (2+)
CC De Pas Heesch

Workshop Drupe Mandala
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Crosswedstrijd
Tipweg Vorstenbosch

Taijiwuxigong & taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther

VRIJDAG 11 SEPTEMBER
Kluscafé
MFA De Stuik Vorstenbosch

Theater in de wei
Wei achter Donzel 52 Nistelrode

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther

DONDERDAG 3 SEPTEMBER
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek
Workshop basisfotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie
Heesch

HEESCH • HEESWIJK-DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

Evenementen

Taijiwuxigong & taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
VRIJDAG 4 SEPTEMBER
Workshop fotografie
Vlindersafari
www.anderzendichtbij.nl
Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther

Kaartavond KBO Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
ZATERDAG 5 SEPTEMBER
Feestelijke jubileum workouts
Just Be Nistelrode
Actie Altior en COOP
Plein 1969 Heeswijk-Dinther
PAGINA 22
Familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode
Workshop Drupe Mandala
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Blotevoetenpad
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther
Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek
Tennis en Bitterballen
TV de Broekhoek Heesch
Henry van Loon
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
ZONDAG 6 SEPTEMBER
Feestelijke jubileum workout
Just Be Nistelrode
Viering: Vijfde verjaardag
Wereldgebedsdag
Kerk Dinther en Loosbroek
PAGINA 8

Wisent excursie
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
Openluchtconcert
Zeven eeuwenpark Nistelrode
PAGINA 2

MAANDAG 7 SEPTEMBER
Cursus Studievaardigheden
voor leerlingen van het V-O
Klasse-RT Nistelrode
Poedja-Bardo Onderricht-Meditaties
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Film: Ballon
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 2
Gratis inloopspreekuur
Highcare Neerloon
PAGINA 4

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther
Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther
MAANDAG 14 SEPTEMBER
Goede Doelen Week
Heeswijk-Dinther

Workshop stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Workshop fotografie
Vlindersafari
www.anderzendichtbij.nl

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Alzheimercafé
Ontmoetingscentrum Meteoor Oss

Kaartavond KBO Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

DINSDAG 15 SEPTEMBER
Goede Doelen Week
Heeswijk-Dinther

ZATERDAG 12 SEPTEMBER
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Herinner je wie jij bent
Centrum MAIA Nistelrode

DINSDAG 8 SEPTEMBER
Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther

Alzheimer Café
Deken van Mierstraat 8 Veghel

Taijiwuxigong en Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Tim Akkerman en
The Ivy league
Beneluxtheater Berlicum
PAGINA 2

Alles is Liefde
Centrum MAIA Nistelrode
Film: Ballon
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 2
WOENSDAG 9 SEPTEMBER
Workshop fotografie
Vlindersafari
www.anderzendichtbij.nl
Blotevoetenpad
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek
Workshop stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Jubileum receptie
TV de Balledonk
Droevendaal 4 Heeswijk-Dinther
PAGINA 22
Tennis en Bitterballen
TV de Broekhoek Heesch

WOENSDAG 16 SEPTEMBER
Goede Doelen Week
Heeswijk-Dinther
Blotevoetenpad
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther
Kienmiddag KBO Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Workshop basisfotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie
Heesch
Feestelijke jubileum workout
Just Be Nistelrode
Ton Bons, Helderziende
waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op www.mooibernheze.nl bekijken of
de verwijzing in deze krant. Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via:

www.mooibernheze.nl

