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VOOR CRIMINELE INVESTEERDERS 

NEE!

  Criminelen ‘helpen’ graag in de vorm van contante leningen of 
giften. Zij beschikken immers vaak over grote hoeveelheden contant 
geld, dat zij met bijvoorbeeld drugshandel hebben verdiend. Het is 
voor hen interessant om dit contante geld te investeren in 
kkwweettssbbaarree bbeeddrriijjvveenn.. Zo wordt het geld witgewassen. 

  Je wordt overgehaald of gedwongen om contracten met leveranciers af te 
sluiten tegen hoge tarieven, bijvoorbeeld als voorwaarde bij een lening.

  Iemand wil je pand huren maar is onduidelijk over de activiteiten 
waarvoor hij of zij het pand wil gebruiken. Je loopt het risico dat het 
pand wordt gebruikt voor productie van drugs, opslag van illegale 
handelswaar, illegale onderhuur of illegale kamerverhuur.

JE KUNT MAAR ÉÉN KEER NEE ZEGGEN
Wordt jouw bedrijf ook hard geraakt door de coronacrisis? En heb jij een aanbod gekregen 
voor een lening of een investering? Of wil er iemand tegen betaling of onduidelijke 
voorwaarden je helpen bij het regelen van de steunmaatregelen van de overheid? Let dan op! 
Voor je het weet is jouw zaak het toneel van drugshandel of illegaal gokken.

HOE HERKEN JE EEN 
         CRIMINELE INVESTEERDER?

  Het aanbod is afkomstig van personen die 
gelieerd zijn aan een criminele motorclub. 

  De investeerder vraagt een extreem hoge rente of gebruikt geweld en 
bedreigingen om de schuld te innen. Dit noemen we Loan Sharks. Ze zijn vaak 
betrokken bij georganiseerde misdaad.

  De investeerder ontwijkt vragen of levert 
gevraagde informatie niet aan.

Wanneer je als ondernemer met criminelen in zee gaat, is er vaak geen weg meer terug. Je loopt 
grote risico’s. Je pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. Je kunt juridisch 
aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in jouw pand of onder de vlag van jouw 
onderneming gepleegd worden. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging. 
Je kunt maar één keer nee zeggen! 

GEEN WEG MEER TERUG

WAT KUN JE DOEN?
Lijkt het aanbod te mooi om waar te zijn, dan is het dat 

waarschijnlijk ook. Wijs een ‘te mooi’ aanbod resoluut af en maak 
duidelijk dat je geen zaken doet met degene die het aanbiedt.

Lees de kleine lettertjes, waar teken je exact voor?  

Kijk goed met wie je in zee gaat. Ook bij een bedrijfsovername. 
Ga in gesprek met de koper, vraag om originele legitimatie (geen kopie), 
bedrijfsgegevens en doe een check bij de Kamer van Koophandel.

De overheid heeft verschillende steunmaatregelen voor ondernemers 
gerealiseerd. Wees terughoudend met het inschakelen van tussenpersonen die 
je tegen betaling of onduidelijke voorwaarden helpen bij het regelen van deze 
steun. Vraag bij de gemeente en het UWV na wat er voor jou mogelijk is. Voor 
een overzicht van de steunmaatregelen kijk je op  https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen.

DOE MELDING
Vertrouw je het niet? 

Meld verdachte situaties 

bij de politie (0900-8844) of 

Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

JE KUNT MAAR 
ÉÉN KEER 
NEE ZEGGEN
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Straatfoto
van de week

Laatste mogelijkheid
voor insturen

vakantiefoto’s
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Bos bloemen 
t.w.v. € 15,-

Festival bedacht 
voor 8!

Er kwam een DJ, 
nagels konden gelakt worden, 

haren gedaan, 
sierraden gemaakt...

Zie pagina 11
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

BBQenzo 
compleet

0412-610102 - nistelrode@bbqenzo.nl

Bestel voor 12.00 uur
en heb deze de 

volgende dag in huis.

Bestel voor 14.00 uur 
en haal dezelfde dag 

nog op.

BBQ
to Go!

facebook.com/
� oryaheesch

Wie zelf wil ervaren hoe het ijs van La Toscana smaakt kan vanaf vandaag terecht bij Grillroom 
Florya

Ambachtelijk Italiaans ijs bij Grillroom Florya
Naast de grillroom beschikken wij nu ook over een
ijsbu� et, Italiaans schepijs La Toscana. Aan variatie is
bij Florya geen gebrek, want in de vitrine staan
15 heerlijke smaken uitgestald. Er worden uitsluitend 
natuurlijke producten gebruikt die de zuiverheid
van de originele smaak garanderen.

High-tea of Graffity?
Tai Chi of Klankbeleving?
Kijk snel op de website van 
De Eijnderic voor deze en 
andere verrassende ideeën.

Uiteraard kunt u onze 
cursussen en workshops 
bijwonen op gepaste afstand 
van elkaar. Heeft u last van 
hoesten, benauwdheid, 
verkoudheidsklachten of 
koorts? Blijf dan thuis.

Het nieuwe aanbod van De Eijnderic staat online
Dit jaar brengt De Eijnderic geen flyer uit, maar informeren we u via onze website, onze Facebookpagina en natuurlijk 
ook via deze krant.

www.eijnderic.nl

www.de-pas.nl

HEESWIJK-DINTHER - Zondag-
avond 30 augustus sluit Pasta! 
het zomerseizoen af met een 
luisterpicknickconcert. 

Geniet in zomerse sferen van 
muziek in de monumentale 
Copijntuin met uitzicht op het 
kasteel. Pasta! is een vijfmans-
band uit Veghel met stuk voor 
stuk rasmuzikanten: Geert van 
de Vorstenbosch, Ron van de 
Snepscheut, Wim Holthuizen, 
Ruud Vogels en Tim van de 
Nieuwenhuizen staan voor een 
zomeravond met een veelzijdig 

programma, van beroemde her-
kenbare covers tot minder be-
kende pareltjes.

Kom je deze avond ook luiste-
ren? Reserveer online een pick-
nickarrangement via 
www.kasteelheeswijk.nl. 

Het arrangement is altijd voor 
twee personen, dus neem je 
partner, buurman/buurvrouw of 
kennis mee en geniet samen van 
dit concert. Aanvang 18.30 uur. 
Vooraf reserveren is in deze tij-
den verplicht.

Pasta! sluit zomerseizoen 
Kasteel Heeswijk af
Met luisterpicknickconcert in de kasteeltuin

De cursisten van het boetseren 
kunnen tijdens de lessen werken 
met witte of zwart bakkende 
klei. Ze maken zelf een ontwerp 
of nemen een voorbeeld mee, 
bijvoorbeeld een foto van een 
familielid om een mooie buste 
te maken. Het is een gezellige 
groep met beginners en gevor-
derden, die zich laten uitdagen 
om mooie werkstukken te ma-
ken en daarbij ook veel van el-
kaar leren. 

De veelzijdigheid met klei is 
groot en je kunt in het klein wer-
ken maar ook grote werkstukken 
maken. Onder begeleiding van 
docente Diny van Zuylen wor-
den het na het bakken (de Eijn-
deric in Nistelrode beschikt over 
een grote boetseeroven), altijd 
mooie pronkstukken, gemaakt 
voor binnen of buiten. De cursus 

van het brandschilderen, onder 
leiding van Huub van Cruchten, 
is vorig jaar gestart bij de Eijnde-
ric. Deze cursus is zeer geschikt 
voor cursisten die graag met glas 
werken en het leuk vinden om 
verder te gaan dan een glasfu-
sing cursus. 
Tijdens deze cursus worden de 
technieken van het brandschil-
deren geoefend: het aanbrengen 
van contourverf en de techniek 
van de grisaille tekenen. Na elke 
techniek wordt de glasfusing-
oven gestookt en het resultaat 
mag er zijn.

Dus kom kijken naar deze mooie 
expositie van boetseer- en 
brandschilderwerkstukken van 
de cursisten van de Eijnderic in 
CC Nesterlé. Loop vrijblijvend 
even binnen tijdens de ope-
ningstijden van CC Nesterlé.

Cursisten exposeren 
boetseer- en brand-
schilderwerkstukken

NISTELRODE - Van 31 augustus tot en met 1 november exposeren 
cursisten van de Eijnderic van de boetseercursus en cursisten van 
het brandschilderen gezamenlijk in CC Nesterlé.

TIP

Tomaten
Wil je tomaten pellen, 
kruis ze dan van boven 
en van onderen even in, 
dompel ze vervolgens in 
kokend water en hou ze 
daarna onder de koude 

kraan.
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Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

Wij nuanceren!
Het was een beetje een troosteloze boel op het Malieveld 
gisterenmiddag. De actiegroep ‘Wij nuanceren!’ had in navolging 
van vele groeperingen ook een coronademonstratie gepland  op het 
Malieveld, maar er was sprake van een heel magere opkomst. Toch 
sprak de organisatie van een buitengewoon succes.

‘Onze boodschap is ook een buitengewoon lastige, omdat we 
het zelf ook niet precies weten’, aldus Marieke Middendorp, 
woordvoerder van de actiegroep. ‘In tegenstelling tot vele 
groepen die ons hier zijn voorgegaan, hebben we geen eenduidig 
standpunt in de discussie. Onze aanhangers weten niet exact wie 
ze van de vele experts moeten geloven, dus we nemen graag een 
zogenoemde blanco positie in. We proberen zo objectief mogelijk 
naar de situatie te kijken en de meningen van extreem links en 
extreem rechts daarbij een beetje te negeren. Dan zult u begrijpen 
dat daar best lastig een spandoek van te maken is op het Malieveld. 
Zo’n lange lakens heb ik ook niet, want ik kan mijn mening over 
deze ingewikkelde materie niet echt samenvatten in een korte 
slogan. Hoe graag ik ook zou willen, want dat zou ons meer 
publiciteit opleveren denk ik”, legt Marieke uit.

Dat is ook precies de reden dat de organisatie toch een betoging 
heeft georganiseerd. 

 ‘Onze stem wordt heel weinig gehoord in het land, terwijl ik er 
van overtuigd ben dat we met heel velen zijn. Ik ben er zeker van 
dat er een enorme groep is van mensen die niet worden gehoord 
in het coronadebat. Dat is een groep mensen die open staan voor 
discussie en geloven in het goede van de mens, maar het lijkt alsof 
ze stelselmatig worden genegeerd. Ze worden niet gehoord, omdat 
ze worden overschreeuwt door mensen met een heel duidelijk voor- 
of tegenstem die hun grieven wel delen op hun 
(vooral sociale) mediakanalen. Het lijkt alsof de 
verschillende boodschappen van deze roeptoeters 
dan ook de enige geluiden zijn in de maatschappij, 
maar dat is naar mijn mening helemaal niet het 
geval. Ik hoop dan ook dat dit het begin is van 
meer evenwicht in de berichtgeving over deze 
coronacrisis. Anders blijven we maar roepen van 
de ene naar de andere kant en daar is volgens 
mij niemand bij gebaat”, besluit ze.

of tegenstem die hun grieven wel delen op hun 
(vooral sociale) mediakanalen. Het lijkt alsof de 
verschillende boodschappen van deze roeptoeters 
dan ook de enige geluiden zijn in de maatschappij, 
maar dat is naar mijn mening helemaal niet het 
geval. Ik hoop dan ook dat dit het begin is van 
meer evenwicht in de berichtgeving over deze 
coronacrisis. Anders blijven we maar roepen van 
de ene naar de andere kant en daar is volgens 
mij niemand bij gebaat”, besluit ze.

Actief in de wijk Laar west

Door middel van stimulerings-
geld van de gemeente Bernheze 
en Oranjefonds worden giften 
gebruikt voor initiatieven in de 
samenleving. Dit draagt dan 
weer bij aan de leefbaarheid in 
de wijk.

Voorpret
Wil van Mil vertelt dat de voor-
pret altijd al veel voldoening 
geeft. ”We organiseren de acti-
viteiten met een leuke club men-
sen. Iedereen pakt op wat hij of 
zij leuk vindt om te doen. Niets 
moet, alles mag.” 
Zelf regelt Wil graag dingen, 
ondanks zijn beperkingen. “Ik 
geniet als ik zie dat de mensen 
uit de buurt het gezellig met el-
kaar hebben. En ik vind het mooi 
om te zien dat nieuwe bewoners 
meteen met hun nieuwe buurt-
genoten staan te borrelen.”

Ze weten de weg
Gemotiveerde mensen, de zo-
geheten gangmakers, trekken 
de kar. Dit zijn medewerkers die 
erin geloven dat het voor ieder-
een een verrijking is om ergens 
bij betrokken te worden. 
Zoals een teammanager die haar 
medewerkers motiveert om mee 
te doen in het buurtcomité, be-
geleiders die hun cliënten helpen 
in contact te komen met buurt-
bewoners of buurtbewoners die 
actief willen zijn. Het ervaren 
van succes maakt mensen en-
thousiast.

Na alle perikelen rondom corona 
zijn toch de handen ineengesla-
gen en twee bijeenkomsten ge-
pland. Hierbij een uitnodiging 
voor de inwoners van deze wijk. 
De coronaregels zullen uiteraard 
in acht worden genomen.

Zondag 30 augustus 
15.00 tot 17.00 uur
Zeven Eeuwen Park

in Nistelrode. 
             
Deze middag wordt opgeluisterd 
door Bram van de Ven uit Oss, 
Nederlandstalige muziek met 
een speciale gast. 

Voor de kinderen is er een 
springkussen en tevens kunnen 
zij gebruikmaken van enke-
le aanwezige speelwerktuigen. 
Gratis limonade, koffie en thee.

Zondag 27 september
15.00 tot 17.00 uur
Zeven Eeuwen Park

in Nistelrode.

Deze middag staat in het teken 
van de Nationale Burendag, on-
dersteund door het Oranjefonds. 
Er wordt geprobeerd die middag 
lokale artiesten op te laten tre-
den, artiesten uit eigen wijk. 
Gratis limonade, koffie en thee. 

Muzikale bewoners uit de buurt 
kunnen zich aanmelden bij Wil 
van Mil, 06-53964324. Voor-
beelden: jamsessie, gitaar, zang, 
percussie en blaasinstumenten.          

Je bent welkom als je in een 
van de volgende straten woont: 
Heuvelstraat, Den Hof, Heuvel-
hof, Franciscanessenweg, Ei-
kelkampstraat, Elzenstraat, Van 
Binsbergenstraat, Van ‘t Rijk, 
Wevershof, Kerkhoflaan, Loos-
broekseweg/Parkstraat, Toon 
van Durenlaan en Kloosterhof.

Zie ook 
www.buurtverbindinglaarwest.
jouwweb.nl.

NISTELRODE - Laar west, een wijk met een totaal van 330 woningen, heeft met een groepje buurt-
bewoners de handen ineengeslagen voor meer gezelligheid, sociale contacten en een gevoel van ver-
bondenheid met de buurt.

Mooie foto’s maken met oog 
voor detail en plezier in het fo-
tograferen zijn de rode draad 
van deze workshop. Met maxi-
maal vier andere personen ga je 
mee voor een workshop foto-
graferen bij Vlindersafari in Ge-
mert. In deze workshop krijg je 
kort uitleg over de verschillende 
vlinders en hun gedrag. Daarna 
kan iedereen aan de slag om de 
vlinders te fotograferen.

Tijdens het fotograferen is er vol-
doende tijd en aandacht voor ie-
dereen om vragen te stellen. Op 
deze manier zie je zowel de ken-

nis die je opdoet over vlinders als 
de kennis van het fotograferen 
terugkomen in de foto’s. 

De workshops worden door mij, 
Edwin Hendriks, verzorgd op de 
volgende dagen:

• Vrijdag 4 september
• Woensdag 9 september
• Maandag 14 september
• Vrijdag 18 september
• Dinsdag 22 september

Steeds van 10.00 tot ongeveer 
12.30 uur. We verzamelen rond 
9.50 uur in Gemert. De kosten 
voor deze workshop zijn slechts 
€ 15,- per persoon en dit is in-
clusief entree en een drankje. 
Mocht je interesse hebben, dan 
kun je je aanmelden via www.
anderzendichtbij.nl/workshops 
of via info@anderzendichtbij.nl.

Graag tot ziens!
Anderz & Dichtbij, 
Edwin Hendriks

Workshop fotograferen bij vlindersafari
Super om te doen, ook met anderhalve meter afstand!
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ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112

Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860

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.

Ontmoeting, informatie en tips
Het Alzheimer Café gaat in ge-
sprek met Tessa Govers, klant-
coördinator van thuisservice-or-
ganisatie Home Instead en Anita 
van de Wijngaard, consulent be-
levingsgerichte zorg.

Iedereen is van harte welkom in 
het Alzheimer Café
Het Alzheimer Café is bedoeld 
voor mensen met dementie, 

hun partners, hun kinderen, 
vrijwilligers, hulpverleners en 
andere belangstellenden. Het 

Alzheimer Café wordt georga-
niseerd door de Alzheimerafde-
ling Oss-Uden-Veghel en ONS 
welzijn in samenwerking met 
BrabantZorg. 

Wanneer, waar en hoe laat? 
Maandag 14 september in Ont-
moetingscentrum Meteoor, 
Oude Litherweg 20 in Oss. De 
inloop is om 19.00 uur, de avond 
start om 19.30 uur en eindigt 
om 21.30 uur. 
De toegang is gratis, maar in 
verband met corona is aanmel-
den vooraf verplicht. Meer infor-
matie of opgeven kan via Hetty 
van Amstel, 06-35111821 of 
hetty.vanamstel@ons-welzijn.nl.

Alzheimer Café,
dementie en corona

BERNHEZE/OSS - De zorg voor mensen met dementie gaat in tijden 
van corona ‘gewoon’ door. Wat kunnen we doen om zo goed mo-
gelijk te blijven ondersteunen? Hoe gaan we om met gevoelens van 
onveiligheid en minder, of ander, sociaal contact? Welke mogelijk-
heden zijn er en hebben we juist in deze tijd ontdekt? 

Ontmoeting, info en tips

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

Fietsend richting Heeswijk-Dinther zie ik boeren bezig in een 
grasveld. Ik maak wat foto’s en fiets weer door om later terug 
te keren en bij een boerderij aan te bellen. Aan de zijkant komt 
boer Maarten naar buiten. We raken aan de praat. Hij heeft veel 
te vertellen over het boer-zijn en dan vooral wat er zo scheef is 
aan alle regelgeving. Dus ik bied hem aan om zijn zegje te doen 
in mijn column. Hij moet even nadenken en zegt erbij dat het dan 
wat negatief kan worden. Ik zeg hem dat ik de gok wil wagen.

“Kijk,” begint hij, “politici hebben wel visie maar die visie is niet 
breed genoeg. Zo zijn er data voor het bemesten en een da-
tum voor het oogsten. Maar als het net een week volop heeft 
geregend en de datum om te oogsten komt, kun je beter even 
wachten tot het land weer wat droger is. Anders rijd je onder 
andere het land kapot. En als alle boeren in dezelfde tijd moeten 
oogsten, waar haal je dan de mankracht en de machines van-
daan om dat te doen?

Iedereen op deze wereld wil te eten hebben. Daar hebben we een 
efficiënte landbouwproductie voor nodig is, wat ook duurzaam is. 
Zo houden we ook ruimte over voor recreatie en natuur”.

In het kantoor waar we zitten puilen de kasten uit van de ordners 
met administratie. Ik vraag hem hoeveel tijd hij er mee kwijt is. 
“Nou, zeker een uur per dag, en dan heb ik nog niet eens alle 
nieuwe regelgeving gelezen. 

Een boer probeert zo duurzaam mogelijk te produceren.
Wat motiveert meer, een compliment of kritiek”?

Guus van der Valk

Gras om in combinatie met klaver meer C O2 te binden

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 Heeswijk-Dinther.

Straatfoto
van de week

Maarten heeft ongeveer honderd melkkoeienJohn F. Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch
0412-486277 - info@erveza.nl  - www.erveza.nl

info@marvitech.nl - 06-53159229 - www.marvitech.nl

c.v. installatie • loodgieterswerk • luchtbehandeling
• las- & fitwerkzaamheden
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Zijn motto is dan ook: “Kijk eens naar de 
kleding in uw kast. De specialist zorgt dat 
het u weer past!”

In zijn winkel aan ’t Dorp 21 heeft hij nu 
de beschikking over diverse naaimachi-
nes, honderden kleuren naaigaren, ritsen 
in diverse lengtes en kleuren en ander 
kleinmateriaal om alles vakkundig te kun-
nen repareren. 

Ook het maken of vèrmaken van gor-
dijnen en vitrages is hier mogelijk. 
In de winkel, tegenover Fietsplezier  
Michel van de Wetering, kunt u ook uw 
stoomgoed inleveren. Alles wordt keurig 
gereinigd. 

Dankzij zijn jarenlange ervaring en prima 
vakmanschap kent Zaher vele tevreden 
klanten en is zijn naaiatelier een aanwinst 
voor het centrumgebied van Heesch.

Royal Kledingreparatie
bestaat twee jaar!
HEESCH - 14 Augustus was het precies twee jaar geleden dat Royal 
Kledingreparatie zich vestigde in het voormalige pand van De Oude 
Schuur. De oorspronkelijk uit Afghanistan afkomstige kleermaker 
Zaher Heidari, heeft inmiddels bijna 25 jaar ervaring in het repareren 
van allerlei soorten heren-, dames- en kinderkleding, of het nu van stof 
of van leer is. Ook wordt alles keurig op maat gemaakt of zo vèrmaakt 
dat het (weer) past.

Eigenaren Dennis Hurkmans en Ezra 
Leeger hebben bij de meeste gerechten 
op de kaart aangegeven van welke boer 
in de buurt het afkomstig is. Ezra: “Wer-
ken met streekproducten is niet eenvou-
dig. Onze mensen bestellen wekelijks bij 
22 verschillende leveranciers. Veel van de 
ingrediënten gaan we elke week persoon-
lijk ophalen bij collega-boeren in de regio. 
Logistiek dus uitdagend, maar daardoor 
is onze menukaart erg onderscheidend.”

Op de wijnkaart vind je uitsluitend wijnen 
van Nederlandse wijnboeren en domein- 
eigenaren over de hele wereld. En voor 
slechts een tientje ‘kurkengeld’ mag je je 
eigen fles wijn meebrengen. “Bij ons vind 
je geen bieren of frisdranken van de grote 
multinationals in het assortiment”, vertelt 
Dennis. 
“En naast huisgebrouwen bieren en zelf-
gebottelde frisdranken, hebben we ook 
uitsluitend huisgestookte eau-de-vie en 
likeuren.” Op het wensenlijstje van de 
ondernemers staan nog een eigen thee-
plantage op de boerderij en een eigen 
koffiebranderij. “Dan is ons restaurant 

qua drank helemaal zelfvoorzienend, dat 
zou een unicum zijn in Nederland.” Het 
interieurontwerp en de styling zijn door 
Ezra en Dennis zelf gedaan. Een mix van 
ruige materialen als whiskyduigen, roestig 
ijzer, eiken boomtafels en steenschotten 
geven het boerderijrestaurant een stoere 
uitstraling. “Door die ruige interieurde-
tails te combineren met strak tafellinnen 
krijg je een bijzonder stijlvol geheel”, legt 
Ezra uit. 

Behalve eten is er ook van alles te bele-
ven. “Vanuit het restaurant kijk je aan 
de ene kant in de open keuken naar het 
werk van de koks. Als je je omdraait, zie 
je de whiskystokers aan het werk in de 
distilleerderij van Bus Whisky. Hoe gaaf is 
dat?”

Het boerderijrestaurant is geopend van 
woensdag tot en met zaterdag voor diner. 
Een diner is te combineren met één van de 
dagelijkse rondleidingen door de whisky- 
stokerij om 16.00 uur. Reserveren kan on-
line via www.buswhisky.com of via 
0413-418016.

Bus Whisky & De Heische Hoeve 
openen nieuw boerderijrestaurant

LOOSBROEK - Bus Whisky heeft een nieuw boerderijrestaurant geopend bij haar 
whiskystokerij op De Heische Hoeve in Loosbroek. Het charmante en sfeervol inge-
richte restaurant heeft naast een menukaart met vrijwel uitsluitend streekproducten, 
ook een mooie groene kaart met een royale plantaardige en glutenvrije keuze. Naast 
de huisgestookte whisky worden ook de meeste bieren en frisdranken op eigen boer-
derij gebrouwen en gebotteld.

Royal Kledingreparatie en stomerijservice
’t Dorp 21, 5384 MA Heesch
06-87049795
royalkledingreparatie@gmail.com

Zaher Heidari

Marcel bij de ketel

Kijk eens naar 
de kleding in 

uw kast. 
De specialist 

zorgt dat het u 
weer past!
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RELIGIE

Steun toeverlaat

Tom van den Berg Uitvaartzorg

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

In samenwerking met Yarden

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

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Vol ongeloof en met ontzetting delen wij u mede dat door een 
noodlottig ongeval van ons is heengegaan mijn lieve man, 

zorgzame vader en trotse opa

Antoon Timmermans
*Oss, 2 april 1947         † Heesch, 20 augustus 2020

Echtgenoot van 

Henriëtte Timmermans-Govers

Henriëtte
Mariëlle en Wilco

Gerton en Annemarie
             Tony

                 Manola en Yuri

Correspondentieadres:
Hoefstraat 5B
5384 PS  Heesch

Antoon is bij Uitvaartcentrum Van Lith (Stadsmortuarium),
Docfalaan 2 te Oss. Hier kunt u persoonlijk afscheid van hem 
nemen op woensdag 26 augustus tussen 19.30 en 20.15 uur.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden in besloten kring     
in verband met corona op vrijdag 28 augustus 2020. 

Veel heb je ons gegeven,
veel heb je voor ons betekend,
plotseling uit ons leven gedreven,
in onze harten blijf je leven

Extra
collecte 
voor MIVA

HEESWIJK-DINTHER/LOOS-
BROEK - De parochie Heilige 
Augustinus houdt op 30 au-
gustus in de kerken van Dinther 
en Loosbroek een extra col-
lecte voor MIVA. Vanwege 
COVID-19 staan daarvoor 
mandjes achter in de kerk. Het 
afgelopen jaar hielp MIVA pio-
niers met 283 vervoers- en com-
municatiemiddelen. Tijdens deze 
jaarlijkse MIVA-collecte is er nu 
speciaal aandacht voor de ge-
zondheidszorg voor Rohingya-
vluchtelingen.

In 2017 vluchtten ruim 700.000 
Rohingya’s van Myanmar naar 
Bangladesh. Sindsdien wonen 
zij op de grens in één van het 
grootste vluchtelingenkampen 
ter wereld. Terug kunnen ze niet, 
Bangladesh verder in mogen ze 
niet. In dit schrijnende en uit-

zichtloze bestaan zorgt Pionier 
Anwar voor deze mensen. Een 
ambulance helpt hem de vluch-
telingen in elk geval te voorzien 
van medische zorg. MIVA trekt 
zich het lot van deze mensen 
aan en wil hem helpen met meer 
ambulances. De parochie Heilige 
Augustinus beveelt deze collecte 
van harte aan.

     

     

    

    

In 2017 vluchtten ruim 
700.000 Rohingya’s

‘Ook tegenwind gaat liggen’
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
27 augustus tot en met 2 september

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Zigeuner-Zigeuner-
schnitzelschnitzel

BotermalseBotermalse
Runder-entrecôteRunder-entrecôte
100 gr.100 gr. € 2,40 100 gr.100 gr. € 1,50

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

Zomercake
Appel &
Abrikozen
Weekendknaller!

Krokante
broodjes
keuze uit alle soorten

4+2 gratis
Alleen geldig op 
vrijdag  en zaterdag

8+2 GRATIS

Van Mook

3, 95

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

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

Ambachtelijke Ambachtelijke 
achterhamachterham

Barbecue-Barbecue-
worstjesworstjes
100 gr.100 gr. € 1,00 100 gr.100 gr. € 1,50

SPERZIEBONEN 500 gram  € 0.89
GESNEDEN STOOFSCHOTEL
    500 gram  € 1.75
KIWI GOLD 5+1 gratis

Groot assortiment rauwkostsalades

Worsten-
broodjes

nu

nu

Laatste mogelijkheid
voor insturen vakantiefoto’s

met onderwerp Bernheze

Deze week, tot 

en met zondag 30 

augustus, heb je nog 

de mogelijkheid om 

foto’s in te sturen. 

Ga in Bernheze op zoek naar 
een mooi plekje. Het bos, de 
Kilsdonkse Molen, je achtertuin 
of op het terras; er zijn allerlei 
onderwerpen waarin mensen, 
dieren en dingen een rol spelen 
én waarbij een verwijzing naar 
Bernheze de hoofdrol speelt.

De fotowedstrijd staat open voor 
alle lezers van DeMooiBernheze-
Krant en www.mooibernheze.nl. 
De foto’s moeten digitaal aange-
leverd worden (in JPG formaat, 
resolutie 300 DPI en tenminste 
1MB groot). 
Stuur geen archiefopnamen, 
maar alleen recent gemaakte 
foto’s. Ook toelichtingen op of 
bij de foto’s zijn niet nodig; een 
goede foto vertelt zelf het ver-
haal. Bedenk ook dat foto’s vaak 
meer ‘zeggen’ als er mensen op 
staan!

Iedere deelnemer aan de wed-
strijd mag maximaal drie foto’s 
sturen naar de redactie. Stuur 
een mail naar:
info@demooibernhezekrant.nl 
met vermelding fotowedstrijd. 
Vergeet niet om duidelijk je 
naam, adres en telefoonnummer
te vermelden. Insturen kan tot en 
met 30 augustus.

De foto’s worden beoordeeld 
door een jury die bestaat uit fo-
tografen van DeMooiBernheze-
Krant, bijgestaan door fotograaf 
Wim Roefs uit Loosbroek. Zij kie-
zen uit de ingezonden foto’s de 
drie mooiste die beloond zullen 
worden met de eerste tot en
met derde prijs.

De winnende foto’s worden be-
kendgemaakt en gepubliceerd in 
DeMooiBernhezeKrant van week 
38 of 39. Uit de ingezonden fo-
to’s wordt bovendien een selec-
tie gemaakt die op 
www.mooibernheze.nl 
wordt gepubliceerd. 

Over de uitslag wordt niet gecor-
respondeerd.

BERNHEZE - De redactie van DeMooiBernhezeKrant en www.mooibernheze.nl

houdt een fotowedstrijd met dit jaar als onderwerp Bernheze. Vanaf eind juli 

kon je je foto’s toesturen. We zijn erg blij met alle foto’s die al

gestuurd zijn. Wat is Bernheze mooi!

We zijn erg blij met alle foto’s die al

gestuurd zijn. Wat is Bernheze mooi! Knip ze nog!

De winnaar krijgt zijn
winnende foto op:

1E PRIJS1E PRIJS
een aluminium plaat 

van 80x60 cm
ter waarde van € 45,-
aangeboden door Mario Super 

Size XL uit Nistelrode.

2E PRIJS2E PRIJS
Canvas 50x75 cm

ter waarde van € 33,- 
aangeboden door Hema

uit Heesch.

3E PRIJS3E PRIJS
A1 poster 60x85 cm

ter waarde van € 28,50
aangeboden door Mario Super 

Size XL uit Nistelrode.

Bibliotheek Bernheze is weer 
gewoon open

 Heesch Heeswijk-Dinther Nistelrode
Maandag 14.00 - 19.30 14.00 - 19.30 14.00 - 17.30
Dinsdag gesloten gesloten 14.00 - 17.30
Woensdag 10.00 - 17.30 14.00 - 17.30 10.30 - 12.30
   14.00 - 17.30
Donderdag 14.00 - 17.30 14.00 - 17.30 gesloten
Vrijdag 14.00 - 19.30 10.00 - 12.30 14.00 - 19.30
  14.00 - 17.30
Zaterdag 10.00 - 13.00 10.30 - 12.30 10.30 - 12.30
Zondag gesloten gesloten gesloten

BERNHEZE - Vanaf maandag 24 augustus zijn de bibliotheken in Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelro-
de weer open volgens de gewone openingstijden.

Krant lezen en printen
Je kunt bij de bibliotheek natuur-
lijk boeken lenen. Maar je bent 
ook welkom om de krant of een 
tijdschrift te lezen aan de lees-
tafel. Je kunt ook gebruikmaken 
van de computer of de printer. 

Om te zorgen dat iedereen an-
derhalve meter afstand kan hou-
den, zijn er minder plekken be-
schikbaar aan de leestafel en zijn 
niet alle computers open voor 

gebruik. Heb je vragen? Kijk dan 
op www.bibliotheekbernheze.nl. 
Daar vind je alle voorzorgsmaat-
regelen en de openingstijden. 

Natuurlijk zijn we ook telefonisch 
bereikbaar en kun je je vragen 
stellen tijdens openingstijden aan 
één van onze medewerkers.
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31 oktober 2020
Duurzame Huizen Route

7 november 2020
Duurzame Huizen Route

AGENDA

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

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Wet ruimtelijke ordening 
Vaststelling wijzigingsplan 
Broekhoek 28 Heech
Burgemeester en wethou-
ders hebben het wijzigingsplan 
‘Broekhoek 28 te Heesch’ vast-
gesteld (artikel 3.9a Wet ruim-
telijke ordening). Het plan is te 
raadplegen op www.ruimtelijke-
plannen.nl met de code NL.IM-
RO.1721.Broekhoek28-vg01.
Inhoud: Het plan betreft het 
bouwen van een woning aan 
Broekhoek 28 in Heesch.
Hogere grenswaarde: Op ba-
sis van de Wet geluidhinder ligt 
de ontwerpbeschikking hoge-
re grenswaarden geluid, inclu-
sief het akoestisch rapport en 
de daarbij behorende stukken, 
tegelijk met het wijzigingsplan 
‘Broekhoek 28 te Heesch’ voor 

een ieder ter inzage. Iedereen 
kan binnen zes weken na pu-
blicatiedatum een schriftelijke 
zienswijze indienen bij het colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders van Bernheze. Neem voor 
het indienen van een mondelin-
ge zienswijze contact op met de 
betreffende afdeling.
Inwerkingtreding: Het vast-
stellingsbesluit en daarmee het 
wijzigingsplan treedt de dag na 
afloop van de beroepstermijn 
in werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist. 
Procedures 1b 5b en 7b zijn van 
toepassing.

Ontwerpbestemmingsplan 
Boogstraat 16 Heesch 
Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening 
de ter-inzage-legging bekend 
van het ontwerpbestemmings-
plan ‘Boogstraat 16 Heesch’, te 
raadplegen op www.ruimtelijke-
plannen.nl met IDN-code NL.IM-
RO.1721.BPBoogstr16-OW01.
Inhoud: Het bestemmingsplan 
maakt de bouw van één woning 
aan de Boogstraat naast nummer 
14 te Heesch mogelijk.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing

Wet milieubeheer 

Algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen:
Vorstenbosch
- Bosweg 10
 Veranderen varkenshouderij  
Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Besluit maatwerkvoorschriften
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten om met betrek-
king tot de inrichting Bos BV op 
het adres Bosweg 10 in Vorsten-
bosch maatwerkvoorschriften op 
te stellen. 
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
- Hooge Wijststraat 5
 Plaatsen zonnepanelen
 Datum ontvangst: 18-08-2020   
Heeswijk-Dinther
- Hoofdstraat 69a
 Plaatsen/vervangen schuur
 Datum ontvangst: 18-08-2020
- Heilarensestraat 53
 Kappen van 2 populieren 

(overlast en gevaar)
 Datum ontvangst: 19-08-2020
Procedure 1a en 6 zijn van toe-
passing.
Nistelrode
- Toon van Durenlaan 7
 Vernieuwen en verbouwen 

woning
 Datum ontvangst: 20-08-2020
Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Nobisweg 34
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening t.b.v. ver-
bouw woning

 Verzenddatum: 18-08-2020     

- Balledonk 3
 Verbouwen/uitbreiden woon-

huis en oprichten bijgebouw
 Verzenddatum: 19-08-2020
Nistelrode
- Toon van Durenlaan 7
 Vernieuwen en verbouwen 

woning
Verzenddatum: 21-08-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Omdat 
deze besluiten leiden tot een 
onomkeerbare situatie, treden ze 
zes weken na verzending van het 
besluit in werking. 
Heesch
- Hooge Wijststraat 5
 Kappen 5 kastanjebomen 

(dood en omgewaaid)
 Verzenddatum: 21-08-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Besluit Verdagen beslistermijn
Voor de volgende omgevingsver-
gunning is de beslistermijn ver-
lengd met 6 weken. Dit besluit 
zal daags na verzending in wer-
king treden.
Vorstenbosch
- Hondstraat 3
 Het realiseren van een kleine 

aanpassing van een bedrijfsge-
bouw

 Verzenddatum: 16-08-2020.

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. 

Aan de slag met uw woning? 
Laat je inspireren bij de Duurzame Huizen Route 

Deel het verhaal van uw woning
Wie zelf ervaring heeft opge-
daan met het toepassen van 
duurzame maatregelen, kan ook 
zijn kennis en ervaringen delen 
via de Nationale Duurzame Hui-

zen Route. Of het nu gaat om 
HR++ glas, zonnepanelen of de 
installatie van een warmtepomp, 
alle ervaringen zijn welkom. 
Aanmelden kan via 
www.duurzamehuizenroute.nl/
aanmelden. Zodra de woning is 
aangemeld op de website, is het 
mogelijk om de woning open te 
stellen voor bezoekers op 31 ok-
tober en 7 november.

Staat het duurzaamste huis van 
Nederland in gemeente Bernheze? 
Huiseigenaren kunnen zich tot 8 

september aanmelden voor de 
verkiezing van het Duurzaam-
ste Huis van Nederland en kans 
maken op één van de prijzen. De 

organisatie geeft hen graag de 
welverdiende waardering voor 
hun duurzame prestaties en wil 
de duurzame voorbeelden een 

podium geven. 
Aanmelden kan via: 
www.duurzamehuizenroute.nl/
verkiezing. 

De Nationale Duurzame Huizen Route is een onafhankelijk platform waar huiseigenaren hun ervaringen delen met het duurzaam maken 
van hun woning. Mensen kunnen zich het hele jaar oriënteren op duurzaam wonen door de voorbeelden en ervaringsverhalen te bekijken 
of door vragen te stellen aan de huiseigenaren. Op 31 oktober en 7 november is het ook mogelijk om een duurzaam huis in de regio te 
bezoeken. Gemeente Bernheze ondersteunt dit initiatief en moedigt inwoners aan hun woning aan te melden als voorbeeld.  

31 oktober
en 7 november



Woensdag 26 augustus 2020 9
  

GEMEENTEBERICHTEN

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 raad-
plegen op www.bernheze.org of www.
ruimtelijkeplannen.nl.
Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na 
publicatiedatum met een schriftelij-
ke inspraakreactie aan het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze reageren op de stukken. Neem 

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

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

recht van de rechtbank, Postbus 90125, 
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De pot verwijt de ketel

Het is niet fijn als er dingen veranderen in je leefomgeving zonder dat je daar 
over mag meepraten op het moment dat je nog invloed kunt hebben. In onze 
gemeente is door Politieke Partij Blanco al vaak aandacht gevraagd om een 
tijdige omgevingsdialoog. Dat wil zeggen dat je je plannen gaat bespreken 
met mensen in de omgeving waar het invloed op gaat hebben. Het college 
van burgemeester en wethouders zegt hetzelfde tegen de provincie. 

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

Het belang van een verbeterde 
dienstverlening

Denk hierbij aan een soepel tra-
ject van vergunningverlening. 
Het aanvragen van een een-
voudige omgevingsvergunning 
kan helaas maanden duren. Niet 
alleen de gemeente, maar bij-
voorbeeld ook de omgevings-
dienst en de provincie moeten 
ernaar kijken. Daarbij zijn aan-
vragen vaak onvolledig en moet 
er allerlei aanvullende informatie 
aangeleverd worden. Soms zelfs 
meer dan het bestemmingsplan 
vraagt. Dat alles levert een enor-
me bureaucratie en vertraging 
op.
Sinds enkele maanden kent onze 
gemeente de balievergunning. 

Iets waar het CDA Bernheze 
lange tijd voor gepleit heeft. 
Vergunningen voor eenvoudige 
bouwwerken, maar ook voor 
woningen die binnen het be-
stemmingsplan passen, kunnen 
hierdoor versneld verleend wor-
den. Dat is goed voor de werk-
gelegenheid in de bouwsector.
Dit geldt echter niet voor grote, 
complexe bouwaanvragen. On-
der andere voor deze aanvragen 
is het belangrijk dat de ambte-
lijke organisatie op peil komt en 
wordt gehouden. Deze ambtelij-
ke organisatie bepaalt namelijk 
de continuïteit en kwaliteit van 
de dienstverlening.

CDA Bernheze heeft hier tijdens 
haar algemene beschouwing 
eerder dit jaar ook al extra aan-
dacht voor gevraagd bij het col-
lege. Dit zullen we blijven doen. 

De overheid biedt vanwege Covid-19 op diverse manieren financi-
ele ondersteuning aan onze ondernemers. Ook de gemeente heeft 
hierin een belangrijke taak. Ondersteuning hoeft namelijk niet per 
definitie door middel van een financiële vergoeding, dit kan ook 
door middel van een verbeterde dienstverlening.

Erik van der Wijst, raadslid CDA Bernheze

CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

Mij blijkbaar niet alleen: 8.657 
mensen hebben hem gelezen. 
Mijnheer is 94 jaar en vertelt dat 
toen hij 15 was (in 1940) het ook 
een rottijd was. De avondklok: 
na 20.00 uur niet meer naar bui-
ten en in november 1944 de Raz-
zia van Rotterdam, waarbij man-
nen van 17 tot 40 naar Duitsland 
werden afgevoerd om tewerkge-
steld te worden. 

Hij ging, samen met zijn broer: 
‘Mam we gaan, maar zijn zo 
weer terug’. Dat duurde zeven 
maanden. 
Dienstplicht volgde direct na 
thuiskomst, naar Nederlands-In-
dië. Een tijd die mijnheer Hoek 
nog steeds probeert te verge-
ten. Zo verloor hij tien jaar van 
zijn jeugd. Hij doet in de brief 
een oproep aan jongelui om nog 

even vol te houden. Ik ben het 
met hem eens, maar wél met de 
kanttekening dat niet alléén jon-
gelui moeten volhouden... maar 
iederéén! 

Wij zitten nu in ‘oranje Spanje’ 
veertien dagen in ‘voorquaran-
taine’. Onze berg komen we niet 
af. We rijden straks in veertien 
uur in één keer naar huis, omdat 
we onderweg geen risico willen 
lopen. 

Als u terugkomt uit een ‘oranje’ 
vakantieland, blijft u dan alstu-
blieft óók veertien dagen thuis. 
Voor ieders gezondheid.

Mijnheer Hoek
uit Rotterdam

Ik zou een jaarplanning gemaakt moeten 
hebben voor onze Lokale schrijvers. Het 
is er niet van gekomen. Dan maar zelf. 
Twee weken geleden plaatste ik een ‘Brief 
van de dag’ (Volkskrant) op LinkedIn van 
mijnheer Hoek uit Rotterdam. Een brief 
die mij raakte. 

Hieke Stek, bestuurslid Lokaal

WWW.BERNHEZE.ORG
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VOOR CRIMINELE INVESTEERDERS 

NEE!

  Criminelen ‘helpen’ graag in de vorm van contante leningen of 
giften. Zij beschikken immers vaak over grote hoeveelheden contant 
geld, dat zij met bijvoorbeeld drugshandel hebben verdiend. Het is 
voor hen interessant om dit contante geld te investeren in 
kkwweettssbbaarree bbeeddrriijjvveenn.. Zo wordt het geld witgewassen. 

  Je wordt overgehaald of gedwongen om contracten met leveranciers af te 
sluiten tegen hoge tarieven, bijvoorbeeld als voorwaarde bij een lening.

  Iemand wil je pand huren maar is onduidelijk over de activiteiten 
waarvoor hij of zij het pand wil gebruiken. Je loopt het risico dat het 
pand wordt gebruikt voor productie van drugs, opslag van illegale 
handelswaar, illegale onderhuur of illegale kamerverhuur.

JE KUNT MAAR ÉÉN KEER NEE ZEGGEN
Wordt jouw bedrijf ook hard geraakt door de coronacrisis? En heb jij een aanbod gekregen 
voor een lening of een investering? Of wil er iemand tegen betaling of onduidelijke 
voorwaarden je helpen bij het regelen van de steunmaatregelen van de overheid? Let dan op! 
Voor je het weet is jouw zaak het toneel van drugshandel of illegaal gokken.

HOE HERKEN JE EEN 
         CRIMINELE INVESTEERDER?

  Het aanbod is afkomstig van personen die 
gelieerd zijn aan een criminele motorclub. 

  De investeerder vraagt een extreem hoge rente of gebruikt geweld en 
bedreigingen om de schuld te innen. Dit noemen we Loan Sharks. Ze zijn vaak 
betrokken bij georganiseerde misdaad.

  De investeerder ontwijkt vragen of levert 
gevraagde informatie niet aan.

Wanneer je als ondernemer met criminelen in zee gaat, is er vaak geen weg meer terug. Je loopt 
grote risico’s. Je pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. Je kunt juridisch 
aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in jouw pand of onder de vlag van jouw 
onderneming gepleegd worden. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging. 
Je kunt maar één keer nee zeggen! 

GEEN WEG MEER TERUG

WAT KUN JE DOEN?
Lijkt het aanbod te mooi om waar te zijn, dan is het dat 

waarschijnlijk ook. Wijs een ‘te mooi’ aanbod resoluut af en maak 
duidelijk dat je geen zaken doet met degene die het aanbiedt.

Lees de kleine lettertjes, waar teken je exact voor?  

Kijk goed met wie je in zee gaat. Ook bij een bedrijfsovername. 
Ga in gesprek met de koper, vraag om originele legitimatie (geen kopie), 
bedrijfsgegevens en doe een check bij de Kamer van Koophandel.

De overheid heeft verschillende steunmaatregelen voor ondernemers 
gerealiseerd. Wees terughoudend met het inschakelen van tussenpersonen die 
je tegen betaling of onduidelijke voorwaarden helpen bij het regelen van deze 
steun. Vraag bij de gemeente en het UWV na wat er voor jou mogelijk is. Voor 
een overzicht van de steunmaatregelen kijk je op  https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen.

DOE MELDING
Vertrouw je het niet? 

Meld verdachte situaties 

bij de politie (0900-8844) of 

Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

JE KUNT MAAR 
ÉÉN KEER 
NEE ZEGGEN
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Bos bloemen 
t.w.v. € 15,-

1. Waar woont het diamanten bruidspaar Wim en Mia? 

2. Wat gaat SJB Vorstenbosch maken om te crossen? 

3. Welke stichting is op zoek naar een secretaris? 

4. Waar woont het diamanten bruidspaar Jan en Marie?

5. Wat start bij dansstudio Van der Stappen? 

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

Winnaar vorige week: 
Jan van Beusekom
Het antwoord was:

HITTE

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

6. Bij tv De Broekhoek is het tennis en...? 



Woensdag 26 augustus 2020 11
  

GEMEENTEBERICHTEN

VOOR CRIMINELE INVESTEERDERS 

NEE!

  Criminelen ‘helpen’ graag in de vorm van contante leningen of 
giften. Zij beschikken immers vaak over grote hoeveelheden contant 
geld, dat zij met bijvoorbeeld drugshandel hebben verdiend. Het is 
voor hen interessant om dit contante geld te investeren in 
kkwweettssbbaarree bbeeddrriijjvveenn.. Zo wordt het geld witgewassen. 

  Je wordt overgehaald of gedwongen om contracten met leveranciers af te 
sluiten tegen hoge tarieven, bijvoorbeeld als voorwaarde bij een lening.

  Iemand wil je pand huren maar is onduidelijk over de activiteiten 
waarvoor hij of zij het pand wil gebruiken. Je loopt het risico dat het 
pand wordt gebruikt voor productie van drugs, opslag van illegale 
handelswaar, illegale onderhuur of illegale kamerverhuur.

JE KUNT MAAR ÉÉN KEER NEE ZEGGEN
Wordt jouw bedrijf ook hard geraakt door de coronacrisis? En heb jij een aanbod gekregen 
voor een lening of een investering? Of wil er iemand tegen betaling of onduidelijke 
voorwaarden je helpen bij het regelen van de steunmaatregelen van de overheid? Let dan op! 
Voor je het weet is jouw zaak het toneel van drugshandel of illegaal gokken.

HOE HERKEN JE EEN 
         CRIMINELE INVESTEERDER?

  Het aanbod is afkomstig van personen die 
gelieerd zijn aan een criminele motorclub. 

  De investeerder vraagt een extreem hoge rente of gebruikt geweld en 
bedreigingen om de schuld te innen. Dit noemen we Loan Sharks. Ze zijn vaak 
betrokken bij georganiseerde misdaad.

  De investeerder ontwijkt vragen of levert 
gevraagde informatie niet aan.

Wanneer je als ondernemer met criminelen in zee gaat, is er vaak geen weg meer terug. Je loopt 
grote risico’s. Je pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. Je kunt juridisch 
aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in jouw pand of onder de vlag van jouw 
onderneming gepleegd worden. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging. 
Je kunt maar één keer nee zeggen! 

GEEN WEG MEER TERUG

WAT KUN JE DOEN?
Lijkt het aanbod te mooi om waar te zijn, dan is het dat 

waarschijnlijk ook. Wijs een ‘te mooi’ aanbod resoluut af en maak 
duidelijk dat je geen zaken doet met degene die het aanbiedt.

Lees de kleine lettertjes, waar teken je exact voor?  

Kijk goed met wie je in zee gaat. Ook bij een bedrijfsovername. 
Ga in gesprek met de koper, vraag om originele legitimatie (geen kopie), 
bedrijfsgegevens en doe een check bij de Kamer van Koophandel.

De overheid heeft verschillende steunmaatregelen voor ondernemers 
gerealiseerd. Wees terughoudend met het inschakelen van tussenpersonen die 
je tegen betaling of onduidelijke voorwaarden helpen bij het regelen van deze 
steun. Vraag bij de gemeente en het UWV na wat er voor jou mogelijk is. Voor 
een overzicht van de steunmaatregelen kijk je op  https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen.

DOE MELDING
Vertrouw je het niet? 

Meld verdachte situaties 

bij de politie (0900-8844) of 

Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

JE KUNT MAAR 
ÉÉN KEER 
NEE ZEGGEN

VOOR CRIMINELE INVESTEERDERS 
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gelieerd zijn aan een criminele motorclub. 
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Vertrouw je het niet?
Meld verdachte situaties
bij de politie (0900-8844) of
Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).
U kunt ook contact opnemen met de
gemeente Bernheze via veiligheid@bernheze.org.

Festival bedacht voor 8!

Het begon woensdagmiddag 
voor 66 kinderen met een ont-
vangst met een heus festival-
bandje en een bidon met hun 
eigen naam erop. Daarna kon 
iedereen zijn of haar eigen tentje 

op gaan zetten. Na de opening 
werd het programma vervolgd 
met een sport- en spelmiddag, 
frietjes eten, een quiz en uitein-
delijk een hele gave ‘Nacht van 
acht’! 

Donderdag werd het program-
ma na de ochtendgymnastiek 
gevuld met een creatieve activi-
teit, een drumworkshop en ka-
noën op de Aa. Vol enthousias-

me werd alles ontvangen en wat 
fijn dat het weer ons goed ge-
zind was! Nadat alle buiken weer 
gevuld waren, konden de kinde-
ren ontspannen met een sessie 
mindfulness. Ondertussen werd 
het terrein omgebouwd tot een 
echt festivalterrein. Er kwam een 
DJ, nagels konden gelakt wor-

den, haren gedaan, sieraden ge-
maakt, een foto in het fotobusje 
en voor de lekkere trek was er 
popcorn en suikerspinnen. Aan 
alles was gedacht! 

Na een kort nachtje was het vrij-
dagochtend tijd om alles weer in 
te pakken en sloot de brandweer 
het festival af met een schuim-
feestje. De kinderen konden 
(heel) moe maar voldaan thuis 
de rust op gaan zoeken. 

De organisatie wil via deze weg 
nog even alle sponsoren bedank-
en voor hun bijdragen, zowel in 

giften, als in goederen en dien-
sten. Het zijn er te veel om op 
te noemen, maar zonder hen 
was dit niet mogelijk geweest op 
deze manier. Dan hebben we na-
tuurlijk ook nog alle hulpouders 
en de groep oh, zo enthousiaste 
en heel gezellige jeugd. Wat een 
feest om leuke contacten te zien 
ontstaan! 

Tot slot een heel groot woord 
van dank aan Jan en Lian v.d. 
Hurk voor het beschikbaar stel-
len van hun terrein (en alles er-
omheen) en hun hulp bij alles! 
Het was top en onvergetelijk!

HEESWIJK-DINTHER - Van 19 tot en met 21 augustus vond er een driedaags festival plaats op het ter-
rein van familie v.d. Hurk aan de Droevendaal. Een festival speciaal voor alle groep 8-leerlingen van 
afgelopen schooljaar van De Bolderik, Het Mozaïek en ’t Palet. We hebben allemaal een heel raar jaar 
achter de rug, maar hoe zuur is het als je afscheid neemt van de basisschool zonder musical en kamp? 
Hoewel hiervoor op elke school oplossingen zijn bedacht, besloot een aantal ouders de krachten te 
bundelen en er een spetterend slotakkoord achteraan te plannen. 

‘Een heus 
festivalbandje en een 

bidon met hun
naam erop’
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Tekst?

LEKKER WEER NAAR SCHOOL! Zie oplossing pagina 18

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

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Karin 50
Proficiat

onze laatste
Sara in de rij.

Het gesleep met die
pop is nu voorbij

MOOIBERNHEZERTJES
AANGEBODEN

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

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

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

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

PRINTPAPIER

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

DE ALLERLEKKERSTE KIP 
BIJ KIPSALON BERNHEZE
Voor al uw kip- en grillproduc-
ten. Woensdag van 14.00 tot 
18.00 uur. 06-12033685. 
Jan van de Boomstraat 9
Heeswijk-Dinther.
Pinnen mogelijk.
Wij zijn gesloten tot en met
1 september.

TE KOOP GEVRAAGD

GEBRUIKTE AANHANGER
Circa 2 x 1 meter. 
Informatie 06-83575352.

LAND- EN TUINBOUW-
MACHINES
Onder andere: ploegen, tractors, 
spitmachine, frees, schudder, 
hark, maaier, mesttank, kieper, 
weidebloter, weisleep, enz. 
Meer informatie: 06-19076959.

. 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. 

LEGE TONERS

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 

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.

wie
is deze Bernhezenaar?

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

OOGcontact

Oplossing
vorige week:

Katja Brooijmans
uit Heeswijk-Dinther

Winnaar:
Peter van Horssen 
kan de staatsloten 

ophalen bij Kantoor-
boekhandel CeelenKleding Algemeen

Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

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

BASEBALLPET BLAZER BOXERSHORTS
BRIL HANDTAS HELM
KLEREN PAK REGENJAS
TRENCHCOAT

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zoek: BASEBALLPET, BLAZER, BOXERSHORTS, BRIL, HANDTAS, HELM, 
KLEREN, PAK, REGENJAS, TRENCHCOAT

WOORDZOEKER: 

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Nu ook pasfoto’s

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

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

G. Hermes machinale houtbewerking BV 
is een in Nistelrode gevestigd bedrijf dat
zich specialiseert in het vervaardigen van
houten kozijnen, ramen, deuren, schuifpuien
en vouwwanden.

Functie omschrijving:
De werkzaamheden bestaan uit het maken, opsluiten en afmonteren 
van houten kwaliteitsproducten.

Functie eisen:
• Je hebt a�  niteit met hout
• Je hebt technisch inzicht
• Je werkt secuur en netjes
• Je toont initiatief

Ben je op zoek naar een leuke uitdagende baan en kun je werken in
teamverband? Wij zijn op zoek naar een leuke collega om ons team te 
versterken.

Bel of mail naar Geert Hermes: 0412-613646,
ghermes@hermeskozijnen.nl

G. Hermes Machinale Houtbewerking BV
Noorderbaan 8
5388 RB Nistelrode

Wij zijn op zoek naar een

NIEUWE COLLEGA
bij de voor- en afmontage

Vrijwilligerspunt Bernheze

Reparateurs bij Repair Café Heesch
We zoeken vrijwilligers die het leuk vinden om samen met 

anderen iets te repareren in een ongedwongen sfeer. 
Alle kennis van voorheen is welkom. 

Heb je geen enkele ervaring, dan nog is het leuk om mee te 
draaien bij een andere vrijwilliger. We starten op 
woensdag 2 september van 12.30 tot 16.30 uur. 
Daarna elke eerste woensdag van de maand.

Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit om contact
op te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch. 

06-10880492 - vpbernheze@ons-welzijn.nl - www.ons-welzijn.nl 

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

50% Cyaan • 100% Magenta50% Magenta • 100% Yellow20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

WIJ zijn op zoek naar jou
Per direct komt de functie secre-
taris vrij binnen het bestuur van 
WIJ, HEESCH. WIJ zijn allemaal 
vrijwilligers.

Wat doe je als secretaris?
- Allereerst onderdeel zijn van 

een stichting met oog voor de 
medemens, samen met gezelli-
ge medebestuurders

- Algemene mail verwerken

- Agenda beheren
- Vergaderplanning
- Deelname aan bestuursverga-

deringen
- Licht administratieve taken in 

overleg
- Nauw contact met voorzitter 

en penningmeester
- Op roulatie de WIJ, HEESCH 

telefoon bemannen.
- Als secretaris draag jij je steen-

tje bij aan het doel van de 
Stichting; mensen verbinden 
en eenzaamheid verkleinen. 

Roept bovenstaande interesse 
bij jou op? Wil jij iets betekenen 
voor een ander? Heb je vragen 
of wil je je aanmelden? 
Dan kan dit per mail, 
info@wijheesch.nl. Bellen mag 
natuurlijk ook, 06-12997409. 
www.wijheesch.nl.

vrijwilligers-werk



  
Woensdag 26 augustus 202014

Diamanten bruidsparen
Wim en Mia Raaijmakers-de Laat

Het waren beslist andere tijden 
toen Wim en Mia elkaar in 1958 
leerden kennen in de danstent 
en een eerste dansje waagden. 
Daarmee was het overigens nog 
niet ‘aan’. Natuurlijk gingen bei-
den een week later terug. Met 

het verstrijken van de weken 
en de meters die gemaakt wer-
den op de dansvloer, groeide 
ook de liefde. Zonder daar heel 
veel woorden over vuil te ma-
ken waren Mia en Wim een stel. 
Anderhalf jaar later al trouwden 
zij en trokken in bij haar ouders 
en broer Bert. “Ik had ermee in-
gestemd om het gemengd boe-
renbedrijf van Mia’s ouders over 
te nemen. We hadden een paar 
bunder grond, wat koeien, var-
kens en kippen. Ik werkte daarbij 

ook in drie ploegen bij Philips in 
de productielijn”, vertelt Wim. 
Dat kon alleen door er gezamen-
lijk de schouders onder te zetten. 
Ook toen jaren later besloten 
werd om zich vooral te richten 
op varkens en daar een grote 

stal voor neergezet werd. “Wij 
hebben tot de dag van vandaag 
altijd alles samen gedaan”, zegt 
het stel.

Ze kregen vijf kinderen; twee-
ling Jos en Frans, Anja, Dorien 
en Egelien. Met partners en tien 
kleinkinderen bestaat de familie 
uit een grote groep. Iets waar 
Mia en Wim trots op zijn. “In 
januari zijn we voor de 25ste 
keer op familieweekend geweest 
met iedereen. Dat is ontzettend 

leuk”, stellen ze. Ook het jaar-
lijkse uitstapje met alleen de ei-
gen kinderen wordt gekoesterd. 
Mia is inmiddels 85 en Wim is 83 
jaar oud. Ze genieten in alle rust 
van hun grote gezin, maar ook 
van het leggen van een kaartje, 
waarbij er iets lekkers op tafel 

staat. Daarbij schudt het echt-
paar ook wekelijks de kaarten 
met de oud-collega’s van Wim 
uit zijn tijd bij Philips. Mia houdt 
daarbij nog met iedereen contact 
via mail, app en social media. 
Wim was ook verschillende jaren 
actief in het bestuur van de KBO 

en met plezier wordt deelgeno-
men aan activiteiten die door 
deze vereniging worden georga-
niseerd. Uiteraard werd met volle 
teugen genoten van alle feeste-
lijkheden die hun kinderen ge-
regeld hadden als omlijsting van 
hun 60-jarige huwelijk.

VORSTENBOSCH – Een dikke 60 jaar geleden leerden Mia de Laat 
uit Vorstenbosch en Wim Raaijmakers uit Nistelrode elkaar kennen 
in een danstent in de regio. Inmiddels zwieren ze niet meer zo uit-
bundig over de vloer als in die dagen, maar is er nog steeds volop 
liefde en daarom vierde het stel, omringd door kinderen, kleinkinde-
ren, familie en vrienden, zondag 23 augustus dat zij 60 jaar geleden 
in de huwelijksboot stapten.

Mia en Wim onder de feestelijke boog  Tekst: Wendy van Lijssel Foto: Guus van der Valk

‘Wij hebben tot de dag van vandaag 
altijd alles samen gedaan’
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Diamanten bruidsparen

Natuurlijk hanteren wij de RIVM 
maatregelen, dus redenen genoeg 
om met ons mee te feesten!

Jan en Marie van Geffen
‘We hebben altijd gesjouwd’ 

In 1935 werd Jan van Geffen ge-
boren in Zeeland. Een jaar later 
kwam Marie Verkuijlen in Nis-
telrode ter wereld. Marie groei-
de op in Volkel, als oudste van 
twaalf kinderen en Marie heeft 
altijd meegeholpen met de zorg 
thuis. Later nam ze de zorg van 
haar oom en tante op zich, maar 
liefst 35 jaar lang. Daarnaast ging 
ze naar de avondschool. Jan ver-
diende de kost als stukadoor en 
bouwde in 1965 hun eigen huis 
‘op nummer 78’. 

Ze leerden elkaar kennen op de 
Volkelse kermis van 1954. Maar 
de verkering was nog pril toen 
Jan in dienst moest. Ze zagen el-
kaar eens in de veertien dagen, 
als ‘de jongens’ even thuiskwa-
men. “Dat was wel even anders 
dan hoe het nu gaat”, legt Marie 
uit.” We waren altijd bezig en 
hadden ook geen telefoon, dus je 
zag elkaar niet veel, maar eigen-

lijk was het heel gewoon. In 1956 
zat de dienstplicht voor Jan er op, 
en zwaaide hij af. “Het was een 
prachtige tijd, zo kwam je nog 
eens ergens”, vertelt Jan. 

Na zes jaar verkering stapten Jan 
en Marie op 6 augustus 1960 in 
het huwelijksbootje. Na één jaar 
werd Volkel als woonplaats inge-
ruild voor Nistelrode. In eerste in-
stantie betrokken ze de boerderij 
van Marie’s oom en tante. Twee 
jaar later werd Marjo, hun enige 
dochter, geboren. Over de mooi-
ste herinneringen uit 60 jaar hu-
welijk, zijn ze het snel eens: “De 
bruiloft van onze dochter, en de 
geboorte van onze kleinkinde-
ren.”

Natuurlijk was het ook bij hen 

niet altijd koek en ei, maar daar 
zijn Jan en Marie heel nuchter in: 
“We hebben altijd gewerkt, en 
altijd gesjouwd. Maar als er nooit 
iets gebeurt, is er ook niks goed te 
maken.” Ze gniffelen. Werd hier 

zojuist het geheim onthuld van 
een lang en gelukkig huwelijk? 
Afgelopen zondag 23 augustus 
stond een tuinfeest gepland om 
het diamanten jubileum van Jan 
en Marie met familie en vrienden 

te vieren. Alles werd volledig ver-
zorgd door Peter van den Akker 
van ’t Maxend. “Zo hadden we 
nergens geen omkijken naar, be-
halve het feest zelf, dat is heel 
fijn”, laat Jan weten.

NISTELRODE - Tussen de keurig aangelegde moestuin en uitbundig 
bloeiende hibiscus, zit een mooi stel tevreden in hun tuin, die uitstrekt 
tot aan het huis van hun dochter Marjo, schoonzoon Huub en klein-
zonen Jeroen en Martijn. Ze hebben het goed getroffen met elkaar, op 
het mooie stukje Nistelrode dat zowel nostalgisch als modern aan-
doet. Ze verzekeren: “Wij zijn heel gelukkig hier te kunnen wonen.”

Jan en Marie tijdens het feest in hun bloemrijke tuin Tekst: Monique van Strien Foto: @DMBK

‘Ze vonden elkaar op 
de Volkelse kermis’

Relaxfauteuils nieuw 15% korting!
Relaxfauteuil uitlopend model en 
showroommodellen 25% korting.

Van de gebruikte relaxfauteuils zijn er nog 
10 stuks met 5 motoren en 1 exemplaar 
met 6 motoren. Deze passen vrijwel elke 
persoon omdat deze geheel verstelbaar 
zijn. Gebruikte relaxfauteuils 25% kor-
ting.
De relaxfauteuils worden met eigen trans-
port thuisbezorgd.

Kijk even op www.relaxspecialist.nl, dan 
krijgt u een indruk van ons bedrijf.
Let op! Wij zijn alleen op donderdag en 

vrijdag geopend. In verband met de re-
gels van het RIVM willen wij dat het niet 
te druk wordt, dus verzoeken we u een 
afspraak te maken. Dit kan via
06-20646083 of 0412-625292.

Wij begroeten u graag!
Frans en Marleen van der Biezen

De Relaxspecialist gaat bijna 
met pensioen

OSS - Frans van der Biezen, de Relaxspecialist van Oss, gaat bijna met pensioen. 
Daarom gaat hij het pand leegmaken. De Relaxspecialist heeft nog bijna 200 relaxfau-
teuils op voorraad, dus nu is er nog keus genoeg. Er staat een ruim aanbod sta-opre-
laxfauteuils, ook met accu en nog veel meer. Er kunnen ook nog nieuwe relaxfauteuils 
besteld worden.

Willaertstraat 24
5344 AB Oss 
www.relaxspecialist.nl
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Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

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

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Fiat 500 1.2 Pop, airco 2008

Opel Astra Station 1.6, airco 2006

Opel Astra 1.6, temptation, trekhaak, 
  airco,  98.000km! 2008

Opel Insignia 2.0, CDTi sports, tourer 2015

Opel Zafira 1.9 CDti,  airco, nette auto 2008

Renault Kangoo 1.2 TCe, automaat, 
   vol opties, 2.500 km!, nieuwe auto 2019

Renault Grand Scenic 1.2 Tce, bose
  uitvoering vol opties! 44.000 km 2017

Renault Megane 1.2 Tce, 23.000 km,
   bose uitvoering, vol leer 2016

Skoda Super B, variant 1.6, TDi, automaat, 
102.000 km 2016

Toyota Auris 1.6, 123.000 km, airco 2007

Wordt verwacht: 
Opel Mokka 1.4 turbo edition, 16.000 km, 2018. 
Nissan Qashqai 1.2 turbo, automaat, 45.000 km, 
vol opties, 2016.

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

Citroën Berlingo 1.6 VTi 2010 € 6.950,-

Dacia Sandero Stepway 1.6 2011 €  4.999,-

Dacia Sandero 1.2 Blackline 2011 € 5.499,-

Fiat Panda 0.9 Twin-air 2014 € 4.999,-

Fiat Sedici 1.6-16V 2009 € 4.999,-

Ford Fiesta 1.0 Style  2013 € 6.999,-

Ford Ka Titanium 2009 € 3.499,-

Ford Ka 1.2 Comfort 2011 € 3.999.-

Hyundai i40 wagon 1.7 CRDi 2012  € 7.950,-

MG F Cabrio 1.8i 1996 € 2.499,-

Opel Astra Sport tourer, Automaat 2011 € 6.999,-

Peugeot 308 1.6 VTi 2008 € 3.499,-

Renault Twingo 1.2-16V 2010 € 3.999,-

Renault twingo 1.2-16V, Dynamique
 2011 € 3.999,-

Toyota Aygo 1.0-12V, 5drs 2009 € 3.900,-

Toyota Aygo LMV, 5drs, blauw 2010 € 4.250,-

Wordt verwacht:

Hyundai Atos

Nissan Micra

Daihatsu Cuore

Hyundai i20

Toyota Corrola Verso

VW Polo tdi

Mazda 2 automaat

Nissan Pixo

Opel Corsa automaat

Renault Twingo 

Suzuki SX4 Sedan

Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

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

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

Citroen Berlingo Multiespace 2010 €  6.950,-
Citroen C3 Atraction 2005 € 1.999,-
Citroen C4 Picasso LPG 2008 € 3.900,-
Citroen C4 Picasso panoramadak 2009 €  6.499,-
Citroen C4 new model 2011 € 6.950,-
Dacia Sandero Stepway 2011 € 5.950,-
Fiat 500 1.2 2011 € 5.750,-
Fiat Panda 0.9 TwinAir 2014 €  5.450,-
Fiat Panda Cool edition 2010 € 2.999,-
Fiat Sedici 1.6-16V 2009 € 5.750,-
Ford Fiesta 1.0 Style 120 Dkm 2013 €  7.450,-
Ford Ka 1.2 Trend 2009 € 3.999,-
Mitsubishi Colt  2008 € 2.950,-
Mitsubishi ASX 2011 € 9.600,-
Nissan Qashqai 1.6 2011 €  9.950.-
Peugeot 107 54Dkm 2012 €  4.450,-
Peugeot 206 1.4 4 drs 2002 €  1.250,-
Peugeot 207 3drs 2006 €  2.750,-

Peugeot 308 1.6 VTi 2008 €  3.750,-
Suzuki Alto 1.0 5 drs 2011 € 2.950,-
Volkswagen Up Bleumotion Sportive
 2012 € 5.950,-

Cabriolet 
Peugeot 206 CC 2.0-16V 2005 €  3.999,-

Bedrijfswagens exclusief BTW
Citroen Berlingo  1.6 HDI 2009 €  4.499,-
Peugeot Partner 1.6 HDI 2013 €  3.900,-

Wordt verwacht :
Dacia Sandero, Kia Rio, Peugeot 307 cc, Citroen C3 
Picasso, Citroen C4 Coupe, Opel Astra Tourder
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Dacia Sandero Stepway 2011 € 5.950,-
Fiat 500 1.2 2011 € 5.750,-
Fiat Panda 0.9 TwinAir 2014 €  5.450,-
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Wordt verwacht :
Dacia Sandero, Kia Rio, Peugeot 307 cc, Citroen C3 
Picasso, Citroen C4 Coupe, Opel Astra Tourder

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

Auto & Motor NIEUWS Automobilist wacht op   tweedehands elektrische auto

Eén op drie Nederlanders overweegt
binnen vijf jaar elektrisch te rijden 

Duurdere onderdelen en hogere 
premies voor elektrische wagens 
Volgens Hans de Kok, directeur 
van Pricewise, zijn de kosten van 
autoschade bij elektrische auto’s 
wel veel hoger dan bij auto’s die 
rijden op benzine, diesel of LPG. 
“Elektrische auto’s zijn niet al-
leen vaak duurder in aanschaf, 
maar ze bestaan ook uit duurde-
re onderdelen, waardoor het veel 
prijziger is om deze in geval van 

schade te herstellen of te vervan-
gen,” zegt De Kok. “Om die re-
den zijn de premies voor autover-
zekeringen voor dit soort wagens 
vaak hoger, maar ook omdat veel 
verzekeraars het voertuigvolg-
beveiligingssysteem van onder 
andere Tesla’s niet erkennen als 
officiële beveiligingsklasse. De 
keuze in het aantal autoverzeke-
ringen voor een elektrische wa-
gen wordt daarom veel kleiner en 
snel duurder.”

Automobilist wacht op tweede-
hands elektrische auto 
Uit het onderzoek van Pricewise 
blijkt dat de groep die overweegt 
binnen vijf jaar elektrisch te rijden 
vooral uit automobilisten tussen 
de 18 en 34 jaar bestaat (41 pro-
cent). Er is echter ook een groep 
die helemaal nooit elektrisch wil 
gaan rijden: één op de tien Ne-

derlandse automobilisten is dit 
niet van plan. Volgens de Kok 
speelt de hoge aanschafwaarde 
een grote rol bij de overweging 
van Nederlandse automobilisten 
om elektrisch te gaan rijden, en 
daarnaast hun koudwatervrees 
voor opladen. 

“Naast het feit dat de subsidiepot 

voor 2020 die per 1 juli inging 
voor nieuwe elektrische auto’s 
al leeg is, kopen de meeste Ne-
derlanders toch liever een twee-
dehands auto. Omdat elektrische 
auto’s pas kortgeleden massaler 
op de markt zijn geïntroduceerd, 
is het aanbod van tweedehands 
elektrische auto’s nog nagenoeg 
nihil,” zegt De Kok. 

“Daarnaast bestaat de groep 
die reeds elektrisch rijdt vooral 
uit automobilisten met zakelijke 
elektrische auto’s of lease-auto’s. 
Mocht in de komende vijf jaar in-
derdaad ruim dertig procent van 
de automobilisten in een nieuwe 
of tweedehands elektrische auto 
gaan rijden, dan zal dit voor een 
flinke toename in duurdere scha-
des kunnen zorgen. 

Dit zou kunnen betekenen dat 
de autopremies voor elektrische 
wagens de komende jaren zullen 
blijven stijgen of de voorwaarden 
van deze verzekeringen zullen 
verslechteren,” concludeert De 
Kok.

Bron: Pricewise

NEDERLAND - Pakweg 2 procent van de Nederlandse automobilisten rijdt vandaag de dag elektrisch. Toch wordt elektrisch rijden de ko-
mende jaren steeds populairder: de subsidiepot van dit jaar voor elektrische auto’s is al leeg. Ook overweegt maar liefst 31 procent van de 
Nederlandse automobilisten binnen vijf jaar elektrisch te rijden. Dit blijkt uit onderzoek van Pricewise onder 1.000 respondenten, in samen-
werking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht.  Aan elektrisch rijden hangt wel een prijskaartje: niet alleen de aanschafkosten, 
maar ook het aantal schadeclaims en de schadelast van elektrische auto’s zijn veel hoger dan bij brandstofauto’s.

De meeste Nederlanders 
kopen liever 

tweedehands auto
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www.autobedrijflangens.nl

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

• Audi A3 Carbrio, 1.8, TFSi, 160 pk, navi, xenon, 
leder, PDC, 17 inch, 2008

•	 Ford	Focus	1.0, Ecoboost Trend,
 navi, airco, PDC achter, 
 73.000 km, 2013
•	 Mercedes	E240, aut, avantgarde station, navi, 

clima, half leder, enz., 2004
•	 Nissan	Qashqai	+ 2.0i, 140 PK, I-way, navi, 

camera 360, climatronic, panoramadak, 
cruisecontrol, 2012

•	 Renault	Scenic	1.6 16V, Expression, airco, 
trekhaak, 151.000 km, 2004

•	 Skoda	Rapid 1.2 TSi 105 PK, PDC, navi, 
 cruise-Control, 2015

• VW Jetta Hybrid DSG Aut., navi, PDC V + A , 
100.000 km 2013

•	 VW	Mulivan	camper	2.0, TDi,
 4-motion, PDC V+A, stoelverwarming,
 7 persoons, 2012
•	 VW	Polo	1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen en 

spiegels, 239.000 km, 2006
•	 VW	Tiguan 1.4 TSi, 160 pk, R-line,  navi, camera, 

PDC V+A- 19 inch, 76.000 km, 2013
•	 VW	Touran 1.4 TSi navi, camera trekhaak, 

stoelverwarming, 2011
•	 VW	Transporter	2.0 TDi, 180 PK,  dubb. cabine,  

aut., navi, camera, 18 inch, side-bars, 2013

SCHADEHERSTEL
Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

verkocht

nieuw	binnen

verkocht

verkocht

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

www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

Hyundai  I10  automaat airco navigatie 15.000 km 2019
Mini Cooper S  zwart ecc nav 91.000 km 2009
Opel Crossland X automaat vol opties 19.000 km 2018
Renault Captur automaat  nav ecc grijs   6.500 km 2017
Skoda Citigo   5drs  airco  zwart 38.000 km 2017
Seat Leon st  ecc  nav  wit  automaat 33.000 km 2017    

Wordt verwacht
Renault Captur automaat nieuw model 10.000 km 2020

Automobilist wacht op   tweedehands elektrische auto

De kids waren erg fanatiek en vonden het 
fijn om met bekende en onbekende kin-
deren te sporten en spelen. Daar deden 
ze het voor!

Een speciale dank aan de volgende spon-
soren die deze geweldige dag mede mo-
gelijk maakten:
- Jumbo Heesch
- Slijterij Caves Hubert Zeegers
- Heerkens Vers
- Zwembad ‘t Kuipke
- Marlies Nederkoorn Fotografie
- Meer Sports.  

De kinderen hebben ervan genoten en kij-
ken er met voldoening op terug!
Voor de kinderen die graag eens willen 
komen kijken bij Meer Sports, jullie zijn 
welkom om eens mee te komen doen. Ze 

hebben een leuke jeugdfitness en vrolijke 
danslessen!

Sport-en speldag Heesch

HEESCH - Helaas was er dit jaar geen kindervakantieweek voor de kinderen van de 
basisscholen uit Heesch. Daarom bedachten Kaylee, Jimme, Hidde en Maddy (perso-
neelsleden van Meer Sports), een sport- en speldag voor de jeugd. Na het bekendma-
ken stroomden de inschrijvingen binnen en was de dag in een paar dagen volgeboekt! 
Ze hadden er, samen met de kinderen, enorm veel zin in. Het weer was hen gegund, 
de zon scheen volop!
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DE OPLOSSING

SJB Vorstenbosch: Kom jij fietscrossen
op een echte crossbaan?
VORSTENBOSCH - Zit jij op de 
basisschool en ben jij ook zo’n 
scheurneus die van crossen 
houdt, op je fiets of op je stoere 
traptractor? En houd jij ook van 
een keigezellige middag? 

Op zondag 6 september houdt 
SJB Vorstenbosch op een ech-
te crossbaan voor kinderen een 
echte crosswedstrijd. Om 13.00 
uur wordt er verzameld bij het 
jeugdgebouw aan de Tipweg, 
naast de tennisbaan. De wed-
strijden starten om 13.30 uur. Er 
wordt in diverse leeftijdsklassen 
gestreden.

Kinderen kunnen hun eigen 
crossfiets meenemen, maar als je 
die niet hebt, kun je er een lenen. 

Ook voor de jongere kinderen is 
er de mogelijkheid om met een 
skelter of tractor mee te doen.
Het wordt een gezellige middag 
met veel aanmoedigende ouders 

aan de lijn. Zonneschijn of regen 
dat maakt niet uit: de wedstrijd 
gaat te allen tijde door!
Tijdens dit evenement worden 
foto’s gemaakt die geplaatst 
kunnen worden op de website 
en Facebookpagina van SJB Vor-
stenbosch. Als je daar bezwaar 
tegen hebt kun je dat vooraf be-
kendmaken.

Geef jij je ook op?
Ga dan naar www.sjb-vorsten-
bosch.nl, activiteiteninfo en dan 
fietscross. Vul daar het formu-
lier in. Alles zal geregeld worden 
volgens de richtlijnen van het 
RIVM in verband met Covid-19. 
SJB Vorstenbosch vraagt ieder-
een om zich daar dan ook aan 
te houden! 

HBV start met training voor volwassenen

Sinds jaar en dag komen de seni-
oren (18+) van de vereniging op 
de donderdagavond in sporthal 
’t Vijfeiken samen om recreatief 
én competitief te badminton-
nen. De afgelopen jaren was er 
op deze avonden geen mogelijk-
heid om onder professionele be-
geleiding te trainen. Met ingang 
van het nieuwe seizoen komt 

daar verandering in. Met het 
aantrekken van de Osse bad-
mintontrainer Diëgo Arentsen 
krijgen nieuwe, en bestaande, 
leden van HBV de mogelijkheid 
om de badmintonvaardigheden 
in groepsverband naar een ho-
ger niveau te tillen. 

Iedere week zal de trainer op de 

donderdagavond een uur lang 
training geven aan leden van 
de vereniging. De ene week zal 
training gegeven worden aan 
een groep van recreanten, de 
andere week aan competitiespe-
lers en gevorderden. Tijdens de 
training is er aandacht voor alle 
aspecten van het badminton-
spel: techniek, snelheid, condi-
tie en tactiek. Na de training is 
er nog ruimschoots de tijd om 
recreatief met andere spelers te 
badmintonnen. 

Voor recreanten en nieuwe spe-
lers wordt de eerste training 
gegeven op donderdag 10 sep-
tember van 20.10 tot 21.10 uur. 
Nieuwe spelers zijn altijd welkom 
om drie keer gratis mee te ko-
men spelen. 

www.hbv-heesch.nl

HEESCH - De Heesche Badminton Vereniging heeft de ambitie om zoveel mogelijk mensen op hun ei-
gen niveau kennis te laten maken met de snelste racketsport ter wereld: het badminton. Om die ambitie 
waar te maken is de vereniging voortdurend op zoek naar nieuwe invullingen van haar speelavonden. 
Ook voor het nieuwe seizoen wordt er weer iets nieuws aan het aanbod van de vereniging toegevoegd: 
tweewekelijkse training voor volwassenen. 

Avesteyn laat zich zien en 
klopt VV Heeswijk in derby

Om 18.00 gaf de goed leiden-
de Chris-Stan van Daal het be-
ginsignaal. Avesteyn nam direct 
het heft in handen en liet zien 
waar het toe in staat is. Dit leid-
de uiteindelijk dan ook tot een 
1-0 voorsprong door Dries Heer-
kens. Hierna ging Heeswijk de 
opstelling wat aanpassen want 
ze zag dat het niet lekker liep. 
Dit mocht niet echt baten want 
Avesteyn bleef de bovenliggen-
de partij in de eerste 45 minuten. 

Na de rust was het Heeswijk dat 
eindelijk liet zien dat het toch 
wel wilde winnen in Dinther. De 
eerste echte kansen voor Hees-
wijk kwamen dan ook en zorg-
den wel voor het nodige gevaar. 
Maar mede door goed keepers-

werk bleef Avesteyn terecht 
overeind. Heeswijk bleef druk-
ken in het tweede bedrijf, totdat 
Arne Dielissen met een fijne pass 
Rens van Vugt wist te vinden 
in de 75ste minuut op rand 16. 
Rens controleerde de bal perfect 
en rondde het dan ook koelbloe-
dig af. Hiermee tekende hij voor 
de tweede goal van de wedstrijd; 
2-0. De koppies gingen hangen 
aan de kant van Heeswijk en ze 
waren rijp voor de slacht. 

Dat was echter maar voor korte 
duur want Avesteyn hielp Hees-
wijk al snel weer in het zadel. In 
de 80ste minuut werd het 2-1 
door één onoplettendheid in de 
Dintherse defensie. 

Hierdoor werd het nog tien mi-
nuten billenknijpen met nog wat 
kansjes voor Heeswijk maar deze 
werden niet verzilverd. De eind-
stand was bepaald. Een terechte 
overwinning voor Avesteyn.

HEESWIJK/DINTHER - Afgelopen zaterdag was het dan zover. Na lange tijd was het weer tijd voor een 
ouderwetse derby: Avesteyn-Heeswijk. De supporters waren vooraf eensgezind: Heeswijk gaat wel 
eventjes winnen. Niets bleek minder waar.

voetbal

Donderdag was er een spel-
lendag voor de onderbouw en 
vrijdag voor de bovenbouw. 
Deze spellendag bestond uit al-
lerlei verschillende spellen en 
dan vooral waterspelletjes. Er 

werd bijvoorbeeld vanuit een 
opblaasglijbaan De Leijgraaf in-
gegleden, vlotgevaren, sponzen 
overgegooid en geklommen en 
geklauterd op een megagrote 
stormbaan. Als lunch werden er 
met z’n allen lekkere frietjes en 
snacks gegeten. 

Donderdagavond was er een 
speciaal avondspel voor groep 
8 waarbij de brandweer kwam 
om een gaaf schuimbad voor 
hen te maken. Wat heeft ieder-
een genoten van dit alternatief. 
Bedankt iedereen voor de mede-
werking!

Kindervakantiedagen

VORSTENBOSCH - Het coronavirus gooide bijna roet in het eten, 
maar toch had SJB Vorstenbosch een alternatief programma be-
dacht, namelijk de ‘kindervakantiedagen’. Dit jaar niet bij de vaste 
locatie aan De Tipweg, maar bij groepsaccomodatie De Leijgraaf. 
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BERNHEZE SPORTIEF

Elke donderdagavond van 19.45 tot 
21.15 uur is er training en op de zonda-
gen wordt er een wedstrijd gespeeld. Lijkt 
dit je iets? 

Twijfel dan niet en... kom de Nistelrodese 

meiden versterken! De bal ligt nu bij jouw 
dus meld je aan! Dit kun je doen via de 
link of via een berichtje naar Elle van den 
Bogaart, 06-30765053.
www.rksvprinsesirene.nl/481/
aanmelden-lid-voetbal

Prinses Irene vrouwen 3 zoekt
fanatieke en gezellige speelsters!

NISTELRODE - De voetbalvrouwen 3 van Prinses Irene zijn op zoek naar speelsters om 
ook voor komend seizoen weer één team te kunnen vormen! Ben jij geïnteresseerd om 
binnen een vereniging, waar plezier en prestatie hand in hand gaan, in een gezellig en 
fanatiek team te gaan voetballen?

Start lessen: 29 augustus, 5, 12, 19 en 
26 september. Leden: gratis (inclusief vijf 
lessen). Zomerleden: € 25,- (inclusief lid-
maatschap tot het einde van het jaar en 
vijf lessen). Nieuwe leden: € 50,- (inclu-

sief lidmaatschap tot het einde van het 
jaar en vijf lessen). 

Schrijf je snel in via 
tennisenbitterballen@tvdebroekhoek.nl.

Tennis en Bitterballen bij
TV de Broekhoek

HEESCH - Een nieuw initiatief bij TV de Broekhoek. Wil jij op zaterdag tennisles com-
bineren met gezelligheid? Neem dan les op zaterdag van 16.00 tot 17.00 uur. 

“Dankzij goede ventilatie en voldoende 
ruimte om ruim anderhalve meter afstand 
te houden, kunnen we vanaf volgende 
week weer dansen in onze vertrouwde 
dansstudio’s. Daar hebben we ontzettend 
veel zin in!”, vertelt Hanneke van der 
Stappen. “Natuurlijk staat in onze studio 
naast dansplezier ook de veiligheid van 
onze leerlingen en docenten voorop. Alle 
informatie over hoe wij in onze studio 
omgaan met de maatregelen omtrent het 
coronavirus is te vinden op onze website.” 

De hele maand september:
Try-Out weken
Tijdens de Try-Out weken in september 
krijgt iedereen de hele maand de kans les-
sen uit te proberen. Wil je graag eens een 
klassieke les proberen of ga je voor een 
stoere hiphop-les? Daag jezelf uit en dans 
lekker een les mee! Het volledige lesaan-
bod is te vinden op de website. De dans-
lessen zijn ingedeeld op leeftijd en niveau. 
Na de proeflessen wordt er besproken 
welke les het beste aansluit, om zo een 
fijne start te kunnen maken! 

info@balletstudiovanderstappen.nl
www.balletstudiovanderstappen.nl

Locatie Heesch
CC De Pas
De Misse 4, Heesch
06-15650770 / 0412-452275

Locatie Nistelrode
Clubhuis Telro (Tennispaviljoen)
Zwarte Molenweg 11, Nistelrode
06-15650770

Start nieuw dansseizoen bij
Dansstudio Van der Stappen
HEESCH - Met online lessen, een speciale buitentent én een bijzondere dansfilm met 
de leerlingen in de hoofdrol, kon Dansstudio Van der Stappen het vorige seizoen toch 
goed afsluiten. De dansstudio is er nu helemaal klaar voor, vanaf maandag 31 augus-
tus gaan alle lessen weer van start. 

Dans & balletstudio van der Stappen

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant
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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

DONDERDAG 27 AUGUSTUS
Vipassyana, Taijiwuxigong en 
Taiji37vorm & Studiegroep 
Nagarjuna
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek
PAGINA 5

Workshop basisfotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie 
Heesch

VRIJDAG 28 AUGUSTUS
Vipassyana
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek
PAGINA 5

ZATERDAG 29 AUGUSTUS
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek
PAGINA 5

Tennis en Bitterballen
TV de Broekhoek Heesch
PAGINA 19

Live muziek: Dreamfield
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

ZONDAG 30 AUGUSTUS
MIVA-collecte
Parochie Heilige Augustinus
PAGINA 6

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters 
Heeswijk-Dinther

Actief in de wijk Laar west
Zeven Eeuwenpark Nistelrode
PAGINA 2

Onbeperkt spareribs
Partycentrum ‘t Maxend 
Nistelrode

Picknickconcert Pasta!
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
PAGINA 2

MAANDAG 31 AUGUSTUS
Workshop fotografie
Vlindersafari
www.anderzendichtbij.nl
PAGINA 3

Poedja-Visualisaties-
Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 1 SEPTEMBER
Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek

Mediatatieve wandeling
Schrikkelbos Heesch

WOENSDAG 2 SEPTEMBER
Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther

Repaircafe
Kerkstraat 2 Heesch

Reiki oefenavond
Centrum MAIA Nistelrode

DONDERDAG 3 SEPTEMBER
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek
PAGINA 5

Workshop basisfotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie 
Heesch

VRIJDAG 4 SEPTEMBER
Workshop fotografie
Vlindersafari
www.anderzendichtbij.nl
PAGINA 3

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters 
Heeswijk-Dinther

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek
PAGINA 5

ZATERDAG 5 SEPTEMBER
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters 
Heeswijk-Dinther

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek
PAGINA 5

Familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode

Tennis en Bitterballen
TV de Broekhoek Heesch
PAGINA 19

Henry van Loon
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

ZONDAG 6 SEPTEMBER
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Wisent excursie
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther

Crosswedstrijd
Tipweg Vorstenbosch
PAGINA 18

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters 
Heeswijk-Dinther

Theater in de wei
Wei achter Donzel 52 Nistelrode

MAANDAG 7 SEPTEMBER
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Cursus Studievaardigheden 
voor leerlingen van het V-O
Klasse-RT Nistelrode

DINSDAG 8 SEPTEMBER
Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek

Alles is Liefde
Centrum MAIA Nistelrode

WOENSDAG 9 SEPTEMBER
Workshop fotografie 
Vlindersafari
www.anderzendichtbij.nl
PAGINA 3

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther

Workshop basisfotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie 
Heesch

DONDERDAG 10 SEPTEMBER
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek
PAGINA 5

VRIJDAG 11 SEPTEMBER
Kluscafé
MFA De Stuik Vorstenbosch

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters 
Heeswijk-Dinther

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek
PAGINA 5

ZATERDAG 12 SEPTEMBER
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters 
Heeswijk-Dinther

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek
PAGINA 5

Tennis en Bitterballen
TV de Broekhoek Heesch
PAGINA 19

Rob Scheepers: Cabaret-
voorstelling ‘Gulzig’ 
CC Nesterlé Nistelrode

ZONDAG 13 SEPTEMBER
Jeugdzeskamp
Droevendaal 2 Heeswijk-Dinther

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Toren van geluid - 
Een huis voor Harry (2+)
CC De Pas Heesch

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters 
Heeswijk-Dinther

MAANDAG 14 SEPTEMBER
Start: Goede Doelen Week
Heeswijk-Dinther

Workshop fotografie 
Vlindersafari
www.anderzendichtbij.nl
PAGINA 3

Alheimercafé
Ontmoetingscentrum Meteoor 
Oss
PAGINA 4

DINSDAG 15 SEPTEMBER
Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek

Herinner je wie jij bent
Centrum MAIA NistelrodeEv
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Fotograaf: 
Ton Vrijsen
Wandeling Heesch
en omgeving




