
  Jaargang 7 • Week 40 • 3 oktober 2018

op transport
pag. 5

Begroting
pag. 19

Boergondisch Bernheze
pag. 3

Kinderboekenweek
pag. 23

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

Zie pagina 15

EETcafÉ ‘T PuMPKE
Bernheze

FOLDER DEZE WEEK

Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

www.decozonwering.nl

Een tuinkamer van glas creëren?
Bezoek onze buitenshowroom

Al vanaf 2012 wordt in de kerst-
vakantie op NPO 3 de CupCake-
Cup uitgezonden. Een program-
ma waarin jonge, enthousiaste 
cupcake bakkers, middels het 
uitvoeren van allerlei opdrachten 
die betrekking hebben op het 
maken van de lekkernij, alles uit 
de (keuken)kast trekken om de 
Gouden CupCakeCup te win-
nen.

Fieke Lucius bakt al geruime tijd 
cupcakes en volgt het program-
ma al jaren op de voet. Tanden-
knarsend moest ze echter wach-
ten tot ze de juiste leeftijd had 
om überhaupt mee te mogen 
doen. Een paar maanden gele-
den was het echter zover, dus 

greep ze ook gelijk haar kans 
om zich aan te melden. “Ik hou 
heel erg van bakken”, vertelt ze. 
Het opgeven van naam en adres 
was uiteraard niet voldoende, 
maar na het filmpje waarin ze 
liet zien hoe ze er een maakte, 
volgde een uitnodiging voor een 
selectiedag in het Vondelpark in 
Amsterdam. Let wel; van de 500 
inzendingen werden slechts 60 
kinderen hiervoor uitgenodigd...

De opdracht was een cupcake 
mee te brengen. “Ik had een 
herfstcupcake gemaakt met wal-
noot en kaneel, versierd met bla-
deren en een paddenstoel waar 
een kabouter tegenaan leunde. 
Dat had ik gemaakt van fondant 

die ik zelf gekleurd had. 
Ik moest over een rode 

loper om het vervol-
gens te presenteren 
aan patissier Robèrt
van Beckhoven 
en patissier Remy 
Duker. Ze vonden 

mijn cupcake mooi 
en lekker”, straalt ze. 

Het was niet het enige, 
want ook stond er nog een 

duo-opdracht met een mede-
kandidaat op het menu en een 
aantal interviews, waaronder die 
met presentator Klaas van der 
Eerden. Alles werd vastgelegd 
op camera en al met al was het 
best een spannende dag.

Wie door was of niet, was af-
wachten. Anders dan per post, 
telefoon of mail werden de twin-
tig finalisten persoonlijk verrast. 
Tijdens de wekelijkse korfbaltrai-
ning bij Altior kreeg Fieke recent 
visite van een cameraploeg die 
haar de gouden envelop uit-
reikte met de mededeling dat ze 
door is. 
De bakster kan haar geluk niet 
op. In aanloop naar de opna-
mes die in de herfstvakantie be-
ginnen wordt er dan ook volop 
geoefend. “Ik heb gisteren ge-
trakteerd op school en nu ben 
ik bezig om cupcakes te maken 
voor mijn korfbalteam”, vertelt 
ze, terwijl ze met precisie het 
logo van de club op een keu-
rig uitgesneden stukje fondant 
maakt.

Of ze een eerste plek gaat halen, 
daar doet Fieke geen uitspraken 
over. Ze stelt simpel: “Ik ga ge-
woon heel erg mijn best doen.”

Fieke bakt ze bruin
in DE racE VOOr GOuDEn cuPcaKEcuP

TEKST EN FOTO: WENDY VAN LIJSSEL

HEESWIJK-DINTHER – Het gat in de lucht zit er nog! Zó hoog sprong de 10-jarige Fieke Lucius in de lucht toen zij onlangs de gouden 
envelop uitgereikt kreeg door een cameraploeg met de mededeling dat ze door is naar de televisieopnames van de cupcakecup. Een bak-
wedstrijd voor jongeren tussen de 10 en 13 jaar oud waarbij voor een jury, bestaande uit professionele patissiers, gestreden wordt om de 
Gouden cupcakecup en eentje die uitgezonden wordt op nationale televisie.

fieke, Eefke en Marith gaan naar de
finale van de Keukenbazen 

Het team dat Bernheze gaat 
vertegenwoordigen op zaterdag 
6 oktober is: Team F.E.M. 
Team F.E.M. staat voor Fantasti-
sche Eerlijke Maaltijd, maar ook 
voor de namen van de team-
leden.
Fieke Lucius, Eefke van Hout en 
Marith van den Hurk. Het ge-

recht dat ze gaan maken tijdens 
de finale is: gevulde bolcourgette.

DeMooiBernhezeKrant wenst 
Fieke, Eefke en Marith heel veel 
succes zaterdag tijdens de fina-
le en zal hier volgende week in 
deze krant uitgebreid aandacht 
aan besteden.

BERNHEZE - Honderddertig teams stuurden dit jaar een lekker en 
gezond gerecht in voor Keukenbazen. Keukenbazen is agriFood 
capital’s kookwedstrijd voor kinderen van 10 tot 12 jaar uit de ze-
ventien gemeenten in Noordoost-Brabant. 

V.l.n.r.: Fieke, Marith en Eefke

Ik ga gewoon 
heel erg 
mijn best 
doen
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aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda: 
Zondag 7 oktober: Concert met 
Expositie door Paul Vens. De ka-
pel is voor de expositie open van-
af 12.00 tot 18.00 uur. 
Het concert begint om 15.00 uur. 
Kosten € 10,- contant te betalen 
aan de zaal. Aanmelden via 
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.

Donderdag 11 oktober: 
Meditatieavond door Betsie van 
der Heijden.
Betsie van der Heijden nodigt je 
uit voor een maandelijkse medi-
tatieavond. Zij zal deze medita-

tie verzorgen op basis van haar 
jarenlange ervaring vanuit de 
Zijn-visie. Iedereen is van harte 
welkom, met of zonder ervaring 

in mediteren. Delen is Helen. 
Van 19.30 tot circa 20.30 uur. 
Kosten € 10,- , contant te betalen 
aan de zaal. Aanmelden via 
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.

Vrijdag 12 oktober: Dag met 
Familieopstellingen door Juno 
Welter. Van 10.00 tot 17.30 uur. 
Kosten: € 90,- voor het inbren-
gen van een probleem en € 25,- 
voor een representant. Info en 
aanmelden bij Margareth Bloe-
men, 0413-351075 of 
margarethbloemen@home.nl
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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.

Lekker bezig
met schilderen

VRĲ BLĲ VENDE PROEFLES SCHILDEREN
Altĳ d al eens willen proberen te schilderen? 
Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Of vroeger al eens 
geschilderd en wil je het nu weer oppikken?
Bĳ  onze schildergroepen is het mogelĳ k om vrĳ blĳ vend 
een proefl es te volgen.

Binnenkort van start:
Maandagmiddag 8 oktober: 10 lessen tekenen en 
schilderen. Docent Sylvy van Bochove.
Woensdagmiddag 24 oktober in Nistelrode: 
Vrĳ  schilderen 10 lessen van Ina Brocken.
Woensdagavond 24 oktober: Ontdekkend tekenen en 
schilderen. Docent Myrna Stolk, 10 of 20 lessen.
Maandagavond 29 oktober: Schilderen in olieverf door 
Mayu Casanova.

Kĳ k op onze website voor alle mogelĳ kheden en een korte 
kennismaking met onze enthousiaste docenten schilderen.
Aanmelden voor een proefl es kan telefonisch of per mail, 
wĳ  adviseren je graag om de juiste keuze te maken.

www.bonfromage.nl

‘t Dorp 69 in Heesch 
T. 0412 - 453759

& bij de Bakkers Lamers 
Schaepmanlaan 103 in Oss

Er komt een speciale 
LIMITED EDITION in onze 
winkel te liggen en daar mag u 
natuurlijk van proeven, maar u 
kunt ook iets leuks winnen! 

Speciale
actie 

OkTObEr bOErENkaaSMaaND

Kom naar onze winkel
en win tijdens de Oktober 

Boerenkaasmaand.

Zaterdag 6 oktober
20.15 uur 
SjOrS Van DEr 
PannE - theatertour 
2018/2019 (Try-out)
Sjors brengt naast zijn eigen ge-
voelige repertoire ook nummers 
van zijn grote voorbeelden zoals 
Ramses Shaffy, Liesbeth List en 
Frank Boeijen. Sjors is authentiek, 
uniek, overtuigd en overtuigend. 

Zondag 4 november
17.00 uur                                           
zOnDaGSE MuziEK 
Tijdens de eerste ‘Zondagse Mu-
ziek’ editie van dit seizoen treden 
afwisselend op APM Big Band en 
popband All Angels & Demons. 
Toegang gratis! 

Zaterdag 17 november 
20.15 uur
niET ScHiETEn
Tijd voor een trio
Een herkenbaar en vooral hila-

risch cabaretprogramma over 
leeftijdsconflicten, afhankelijk-
heid en persoonlijke crisissen. 
Cabaret met een hoofdletter C, 
precies tot op het randje van wat 
wel of niet kan.

Zondag 18 november
14.30 uur
jacOBuS WiEMan 
Elins huiskabouter
Jacobus Wieman, één van Ne-
derlands meest bekende pop-
penspelers, komt met zijn koffer 
vol poppen naar CC Nesterlé en 
laat kinderen (4+) het avontuur 
van Tjovik, een kleine Noorse 
huiskabouter, meebeleven.

BINNENKORT 
IN ONS THEATER...

Betsie van der Heijden

Tip Walnoten 
Verse walnoten doen het uitstekend 
op een kaasplateau, heerlijk in 
salades, op een 
pannenkoek met 
karamelsaus, in 
een cake of muffin 
of door bij een smoothie.
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BIJ ONS heeft u
al uw BaNKZaKeN
ONDeR ÉÉN DaK. 
Van advies en bemiddeling van verzekeringen,
bankzaken tot en met hypotheken. Wij staan
voor u klaar bij een vraag of als u persoonlijk
advies wilt. Gewoon op kantoor.

Hoofdstraat 100 a - Heeswijk-Dinther - 0413-291980
Julianastraat 12 - Middelrode - 0413-291980
Heilig Hartplein 6a - Den Dungen - 073-782106

Waarom kiezen voor
permanente make-up bij Intense?

• Altijd een fris en verzorgd uiterlijk zonder dat dit je elke dag veel tijd kost  
• Geschikt voor mensen met een allergie voor make-up
• Geen ‘gedoe’ meer met make-up in de ochtend
• Altijd symmetrische mooie wenkbrauwen of stralende oogopslag met eyeliner
• Professioneel kleur advies passend bij huid- en haarkleur
• Keuze uit diverse technieken zoals: Microblading, Hairstrokes en Ombre Brows
• Gediplomeerde specialisten

Kom langs voor een vrijblijvend en kosteloos informatie gesprek. 

In de maanden september, oktober en november
ontvang je 20% korting op de eerste plaatsing.

Mail ons info@salonintense.nl of bel of app naar 06-10433489.
Kromstraat 3 - 5388 ES Nistelrode - www.salonintense.nl

Tijdens het Oogstfeest ‘Van ak-
ker tot bakker’ wordt de oogst 
van afgelopen zomer gevierd. De 
Bakkers Lamers, de Kilsdonkse 
Molen en de Meierijsche Muse-
umboerderij slaan opnieuw de 
handen ineen om deze verbin-
ding tussen de drie organisaties 
in Bernheze te laten zien. 

Op 7 oktober word je meegeno-
men langs de drie schakels die er 
samen voor zorgen dat er heerlijk 
brood gebakken wordt. 

Dit begint bij de Museumboerde-
rij. Boeren gaan het land op om 
het graan te oogsten zoals ze dat 
‘vroeger’ deden. “Onze boerderij 
is zo ingericht dat een boer uit de 
tijd tot voor de Tweede Wereld-
oorlog zo het werk weer op kan 
pakken”, vertelt Marlies Linders, 
vrijwilligster bij de Meierijsche 
Museumboerderij. “En je mag 
het dorsen ook zelf proberen tij-
dens het Oogstfeest. We hebben 
zelfs kleine vlegeltjes voor kinde-
ren zodat zij het ook op een veili-

ge manier kunnen proberen.” De 
tweede schakel is De Kilsdonkse 
Molen. Daar wordt graan ge-
malen in de watervluchtmolen, 
waar men erg trots op is. “Dit 
is naar mijn weten de enige nog 
werkende watervluchtmolen op 
de wereld. En mocht iemand er-
gens nog zo’n molen weten die 
ook nog werkt, dan hoor ik dat 
graag!”, zegt Ad van Lamoen 
trots. Hij is opgeleid tot molenaar 
en is graag bezig in en om de 
molen. “Tijdens het Oogstfeest 
laten wij zien hoe het graan ge-
malen wordt en vertellen wij je 

graag meer over ons werk en de 
molen.” 
De Bakkers Lamers maakt de 
schakel rond. Tijdens het Oogst-
feest wordt er deeg gemaakt en 
brood gebakken, wat je natuur-
lijk ook kunt proeven en kunt 
kopen. Tijdens het Oogstfeest 
wordt niet alleen de oogst ge-
vierd, maar gaat het vooral om 
de verschillende organisaties die 
samen een mooi streekproduct 
maken. Er zullen verschillende 
andere kraampjes aanwezig zijn 
die ook streekproducten aanbie-

den. “En heb je walnoten over, 
neem ze dan vooral mee naar 
het Oogstfeest. Dan kunnen wij 
daar walnotenolie van maken en 
verkopen, zodat we onze mo-
len draaiende kunnen houden”, 
voegt Josien Barten van De Kils-
donkse Molen daar trots aan toe. 

Op www.bezoekbernheze.nl 
vind je meer informatie over het 
evenement. Het wordt geopend 
met een oogstdankviering in het 
Brabants dialect om 10.45 uur, 
daarna gaat de markt open.

Boergondisch Bernheze:
Oogstfeest ‘Van akker tot bakker’
HEESWIJK-DINTHER – De provincie Noord-Brabant is in 2018 dé Europese regio voor gastronomie. De 
gemeente Bernheze is daarom ‘Boergondisch Bernheze’ gestart, waarmee aandacht wordt besteed aan 
allerlei streekproducten en evenementen gerelateerd hieraan. Het oogstfeest op 7 oktober bij de Kils-
donkse molen, met als thema ‘Van akker tot bakker’, wordt daarom in de spotlights gezet. 

Ouderwets tarwe maaien  
 Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

Malen van het meel

Streekbrood 
van Lamers

Op schoven

De molenaar keurt de korrel

Je mag het 
dorsen ook 
zelf proberen 
tijdens het 
Oogstfeest
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ZorG EN HULp
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BErNHEZE
ons Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUiSZorG paNTEiN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEEScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWiJK-DiNTHEr
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
Buiten openingstijden voor 
spoedeisende recepten kunt u naar 
de Regioapotheek in Bernhoven, 
naast de hoofdingang van het 
Ziekenhuis Bernhoven uden. 
0413-408780.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NiSTELroDE / VorSTENBoScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LooSBroEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

‘Alles wordt goed geregeld,
zodat je weer verder kunt’

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

Liniushof 2 Heesch - 0412-769043
info@mondhygieneheesch.nl
www.mondhygieneheesch.nl

Uw gehoor 
onze passie

wij maken het verschil ervaar het zelf

• tot 100% vergoeding mogelijk
• alle dagen audicien aanwezig
• afspraak zonder recept

‘t Dorp 29 - Heesch - 0412-475959
Meijerijstraat 6 - Veghel - 0413-288338

Botermarkt 3 - Uden - 0413-330905
www.vanschijndelhoortechniek.nl

Iedere nieuwe klant  die op deze dag een 
afspraak maakt voor een massage krijgt

50% KORTING OP EEN VERVOLGAFSPRAAK. 

Mijn naam is Carola en ik ben reflexzone therapeut. 
Bij voetreflexplustherapie gaat het om het zelf genezend 
vermogen van het lichaam. Blokkades worden opgeheven 
en klachten kunnen verminderen of verdwijnen. Mijn 
therapeutische behandelingen worden gedeeltelijk 
vergoed door de zorgverzekering.

Mijn naam is Carola en ik ben reflexzone therapeut. 
Bij voetreflexplustherapie gaat het om het zelf genezend 
vermogen van het lichaam. Blokkades worden opgeheven 
en klachten kunnen verminderen of verdwijnen. Mijn 
therapeutische behandelingen worden gedeeltelijk 
vergoed door de zorgverzekering.

Nieuw in Oss

U kunt me bereiken op 06-43091463. 
Voor meer informatie: www.voetre� explus-oss.nl

Luchtenburg 4 - 5346 VD Oss - carola@voetre� explus-oss.nl

Officiëleopeningzondag 7 oktobervan 12.00tot 18.00 uur. 

Mindfulness en (zelf)compassie in de stormen 
van je leven
Lezing door mindfulnessexpert David Dewulf

David Dewulf leert je in acht 
stappen om vriendelijker te zijn 
voor jezelf, hoe je positieve emo-
ties zoals moed, liefde, vreugde, 
empathie en vergevingsgezind-
heid meer ruimte kunt geven en 
hoe je waardegericht kunt leven. 
Hij nodigt je uit om een pad te 
bewandelen dat liefde en moed 
vergt, en je gaandeweg leert hoe 
je je kwetsbaarheid kunt omar-

men en volop ‘ja’ kunt zeggen 
tegen het leven. 

David Dewulf is arts. Na zijn 
studie geneeskunde trok hij ja-
renlang de wijde wereld in op 
zoek naar nieuwe inspiratie en 
de diepere betekenis van het le-
ven. Hij kwam in contact met de 
oorspronkelijke culturen en eeu-
wenoude wijsheden van China, 

Thailand, Nepal, en India. Een 
nieuwe wereld ging open. Ook 
de wijsheidstradities van het 
Westen gaven vele antwoorden. 
Deze reis was ook een innerlijke 
reis die nog steeds verder gaat 
en aan de basis ligt van de vele 
boeken die hij schrijft. Zondag 7 
oktober in de Abdij van Berne, 
Abdijstraat 49 in Heeswijk. Aan-
vang 14.30 uur. Entree € 15,-. 

Graag vooraf reserveren via 
activiteiten@bernemedia.com.

HEESWIJK-DINTHER - Zelfcompassie is een belangrijke peiler voor wie gelukkig wil leven. Wetenschap-
pelijk onderzoek toont hoe zelfcompassie je veerkracht, optimisme, doorzettingsvermogen, welbevin-
den en empathie verhoogt en samengaat met een betere gezondheid.

David Dewulf

Jaarlijks worden duizenden men-
sen in het ziekenhuis opgeno-
men met ernstige brandwonden. 
Vaak volgen dan veel operaties 
en pijnlijke verbandwisselingen. 
En littekens; ernstige en pijn-
lijke littekens. De Nederlandse 
Brandwonden Stichting helpt 
mensen met brandwonden kort 
na het ongeval, maar ook later 
in de dagelijkse strijd tegen de 
littekens. Door onderzoek wor-
den er steeds nieuwe behandel-
technieken ontwikkeld. Op deze 
manier genezen de littekens be-
ter en gaan we steeds meer naar 
een littekenvrije toekomst. Jouw 
hulp daarbij is onmisbaar. 

Tijdens de collecte wordt niet 
alleen om geld gevraagd. Net 
zo belangrijk is het om mensen 
erop te wijzen hoe zij zichzelf 
kunnen beschermen. Want door, 
vaak eenvoudige, maatregelen 
kan erger worden voorkomen. 

En voorkomen is altijd nog beter 
dan genezen. 

Eerste Hulp regels 
- Koel de brandwond tien mi-

nuten met lauw zacht stro-
mend leidingwater en verwij-
der zo snel mogelijk kleding, 
sieraden en luier!

- Voorkom dat het lichaam te-
veel afkoelt. Koel alleen de 
wond!

- Bedek na het koelen de wond 
met plastic huishoudfolie, steriel 
verband of een schone doek.

- Smeer niets op de brandwond.
- Houd het slachtoffer warm 

met een deken.
- Waarschuw een arts bij bla-

ren, een open wond en bij 
elektrisch/chemisch letsel.

- Vervoer het brandwon-
denslachtoffer, indien moge-
lijk, zittend. 

Meer informatie vind je op 
www.brandwondenstichting.nl.

collecteweek neder-
landse Brandwonden 
Stichting
‘Steun de strijd tegen littekens’

BERNHEZE – ook in de kernen van Bernheze en omgeving gaan dit 
jaar weer veel vrijwilligers van 7 tot en met 13 oktober als collectant 
langs de deuren. De Nederlandse Brandwonden Stichting ontvangt 
geen subsidie en is dus volledig afhankelijk van giften. De collecte 
is onmisbaar voor de brandwondenzorg. 
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‘We laten de kerk daar ook draaien’

Op transport naar Tanzania

Via broer Jan, die vijftig jaar lang 
pater was in Tanzania, begon-
nen Rini en Tini circa vijftien jaar 
geleden met het inzamelen van 
fietsen en naaimachines. Jan ver-
richtte er veel goed werk en zette 
er onder andere een naaicursus 
op voor vrouwen en gehandi-
capten, zodat zij kleding kunnen 
maken en verkopen of tegen be-
taling verstelwerk kunnen doen. 

Rini en Tini zijn daarom doorlo-
pend doende met het inzamelen 
van onder andere naaimachines. 
Iets waar zij veel werk mee heb-
ben. “Als de machines bij ons 

binnen komen, halen we ze uit 
elkaar en kijken we ze helemaal 
na. Voor het fijne werk gaan ze 
vervolgens naar een speciale re-
parateur in Apeldoorn. Het wor-
den uiteindelijk allemaal hand-
naaimachines. Er gaan er nu weer 
125 op transport”, vertelt Rini 
met gepaste trots. 

Het is echter niet het enige waar 
de container mee gevuld is, 
want: “Wij zorgen daar ook nog 
voor twee ziekenhuizen. Het is 
wisselend wat we daarvoor heb-
ben. Er worden hier veel goede 
spullen weggegooid. Soms zit 

iets nog nieuw in de doos zoals 
bijvoorbeeld verband. Wij heb-
ben gelukkig veel connecties. 
Dan worden we gebeld en gaan 
we de spullen halen. Nu hebben 
we ook een paar rollators en een 
rolstoel.” 

Hoewel pater Jan vanwege zijn 
leeftijd en gezondheid inmid-
dels in Nederland woont, ligt 
zijn hart nog steeds in Tanzania. 
“Momenteel wordt er met onder 
andere financiële steun van onze 
Jan een kerk gebouwd in usaga-
ra. Van onze pastoor hebben we 
een wierrookvat compleet met 

schep, grote en kleinere kande-
laren, diverse kazuifels, tientallen 
kruisbeelden en zelfs een taber-
nakel gekregen (een meestal rijk 
versierde brandwerende kluis op 
het hoog- of zijaltaar waarin het 
Heilig Sacrament wordt bewaard, 
red.)”, zegt Rini om lachend toe 
te voegen: “We laten de kerk 
daar ook draaien. De klok uit de 
Vorstenbossche kapel hangt er 
ook al jaren.” 

Hoewel Jan er intussen niet meer 
woont en werkt, gaan Rini en Tini 
gewoon verder met al het goede. 
“We hebben een groot netwerk 
en er zijn veel mensen die ons 
helpen. Als we ermee stoppen is 
het over en uit”, om toe te voe-
gen: “Wij vinden het leuk om 
hiermee bezig te zijn. 
Het is zinvol werk want we zor-
gen dat mensen daar een ‘bo-
terham’ kunnen verdienen”, om 
tevreden te besluiten: “Het is ook 
fijn dat we weten dat wat we 
doen gewaardeerd wordt”, om 
op te sommen: “We hebben een 
lintje gehad, zijn Brabander van 
het Jaar van Omroep Brabant 
geweest in 2011 en de gemeen-
te Bernheze staat volledig achter 
wat we doen.”

VORSTENBOSCH – Internet hebben ze niet, maar dat hebben de 70-jarige Rini 
Somers en de 76-jarige Tini Somers ook helemaal niet nodig om voor elkaar te krijgen 
dat er wederom 125 nagekeken handnaaimachines, fietsen, maar ook een rolstoel, 
rollators en zelfs spulletjes voor de inrichting van de nieuwe kerk in usagara in 
Tanzania, klaarstaan voor transport. 

Rini en Tini Tekst: Wendy van Lijssel Foto’s: ©DMBK

Handnaaimachines

We laten
de kerk daar 
ook draaien,
de klok uit de
Vorstenbossche
kapel hangt er 
al jaren
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Wij danken iedereen voor de overweldigende 
hoeveelheid belangstelling, mooie woorden, 
steun en medeleven bij het overlijden van

Tinie van den Broek
echtgenoot van 

Diny van den Broek-van Dinther

✩ Vinkel, 9 februari 1944
† Heeswijk-Dinther, 8 september 2018

Tinie was een liefhebbende man, vader, vriend en de liefste opa. 
Diny, de kinderen en kleinkinderen waren alles voor hem. 

Altijd stond hij voor anderen klaar. 
Na een mooi leven is hij helaas op 74-jarige leeftijd overleden.

Hij was graag nog efkes gebleven.

Heeswijk-Dinther, 1 oktober 2018

Diny van den Broek, Marga & Marc Huijbregts, 
Hilde & Brian van den Berg en de kleinkinderen.

Voorberei-
ding op 
het Heilige 
Vormsel

HEESWIJK-DINTHER - De vorm-
selwerkgroepen van de paro-
chie H. Augustinus zijn gestart 
met de voorbereidingen van het 
Vormsel in 2019. De meeste 
kinderen van groep 8 worden 
via de basisschool bereikt, maar 
misschien zit jouw kind op een 
andere school. Indien jouw kind 
gevormd wil worden, dan zien 
we je graag samen met je kind 
op één van de informatieavon-
den. Ook als jij of jouw kind 
nog twijfelt, ben je van harte 
welkom. Vooraf aanmelden is 
niet nodig. 

Hieronder kun je zien waar de 
informatieavonden worden ge-
houden:
Loosbroek: maandag 8 oktober 
om 18.30 uur in CC De Wis, 
Dinther en Heeswijk: woensdag 
10 oktober om 18.30 uur in het 
Willibrordcentrum,
Berlicum/Middelrode: dinsdag 
23 oktober om 19.00 uur in De 
Rots. 

Na deze avond maak je samen 
de keuze om wel of niet aan het 
project deel te nemen. 
De vormelingen van alle locaties 
ontvangen het Vormsel op zater-
dag 18 mei in de H. Willibrordus-
kerk in Heeswijk om 19.00 uur. 

Heb je nog vragen over het 
Vormsel? Neem dan contact op 
met een van de leden van de 
Vormselwerkgroepen. 
Heeswijk: Loes Verhallen, 
0413-292000
Dinther: Diana Blanken, 
0413-293437
Loosbroek: Ingrid Sigmans, 
0413-229352
Berlicum/Middelrode: 
Mariëlle Hendriks,
073-5032123.

Nieuwe wet orgaandonatie
BERNHEZE - De Donorweek in oktober is inmiddels een begrip in 
Nederland. Eén week waarin orgaan- en weefseldonatie in het mid-
delpunt van de belangstelling staan. 

Voor u, naast u, met u

Tel. 0413 820390
7 dagen per week
24 uur per dag

Sint Jorisplein 1-A, Schijndel
www.mijlanduitvaartzorg.nl

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd   1 20/04/16   10:25

BernhezefamilieBerichten

In de Petrus’ Bandenkerk van de 
parochie De Goede Herder wil-
len we op zaterdag 6 oktober 
om 15.00 uur graag samen met 
jou en bewoners van De Binnen-
hof van Zorgcentrum Heelwijk 
tot Maria bidden, haar danken 
voor de goede dingen in ons le-
ven en haar vragen ons te helpen 
en te steunen in moeilijke tijden. 
In deze Mariaviering zal pastor 
David van Dijk voorgaan. Samen 

met het Caeciliakoor zal Maria 
toegezongen worden en bij haar 
beeltenis zullen kaarsjes worden 
gebrand voor allen die wij in ons 
hart meedragen en Gods kracht 
en troost toewensen. Na afloop 
van de viering is er een kort sa-
menzijn met koffie en thee. 

Voor meer informatie, 
a.bergsma@parochiedgh.nl
of 0412-451215.

Samenkomen Mariamaand
HEESCH - Oktober is, na mei, in onze Rooms-Katholieke kerk de 
tweede Mariamaand. Het is de maand van de Rozenkrans. Dit ge-
bruik stamt uit de 19e eeuw. Het is een uitbreiding van het liturgi-
sche feest van Maria, Koningin van de Rozenkrans, op 7 oktober. 

Zo veel genoten en zoveel gegeven.
Lieve man, geweldige papa en grappige opa.
Je was geknipt voor het leven.

Met grote bewondering en respect hebben wij je afstand 
zien nemen van alles wat je dierbaar en lief was. We hebben 
je los moeten laten 

Roel Poort
echtgenoot van

Greet Poort-van Egmond

Hij overleed in de leeftijd van 69 jaar.

Greet

Lieke en Harm
   Hasse, Noor

Lonneke en Roel
   Johanne, Aksel

Krijn en Mieke
   Lise, Alex, Lucy

26 september 2018
Wevershof 5, 5388 BP Nistelrode

Op woensdag 2 oktober hebben wij in de parochiekerk 
 Heilige Lambertus afscheid genomen van Roel.

Jack de Groot uit Heesch deed 
een onderzoek naar besluitvor-
ming van nabestaanden van po-
tentiële orgaandonoren: waar-
om geven mensen wel of geen 
toestemming voor orgaando-
natie? Ook sprak hij met artsen 
hoe het voor hen is om die vraag 
te moeten stellen. Naar aanlei-
ding van zijn onderzoek wil hij 
graag met belangstellenden in 
gesprek gaan over de voors en 

tegens van de nieuwe wet en 
opheldering bieden over de vra-
gen die leven rond orgaan- en 
weefseldonatie. Dinsdag 9 ok-
tober in Petrus’ Bandenkerk van 
de parochie De Goede Herder, 
Kerkstraat 2 in Heesch en begint 
om 20.00 uur. Iedereen is wel-
kom. 
Voor meer informatie, 
a.bergsma@parochiedgh.nl
of 0412-451215.
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
4 tot en met 10 oktober
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Nog volop aardbeien
van de koude grond

WITLOF 500 gram € 0.95
AVOCADO per stuk € 0.95
CITROENEN 10 stuks € 2.50

Vorstenbossche 
ham
100 gr. € 2,50

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Varkensfilet-
lapje
100 gr. € 1,10

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

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

Rundergehakt
100 gr. € 0,90

Speculaasjes
 1 pak

Nu

Gildekorn 
bolletjes

1,50Nu

Gildekorn 

Nu

Gildekorn 

Nu

6 stuks

3,00

Bij aankoop van 1 brood naar keuze

Tiny: ‘Bij ons is het iedere dag 
dierendag’

Overigens heeft hij ook vissen 
en een hond, ‘die heel eigenwijs 
is’. Alle dieren worden donder-
dag 4 oktober op Werelddieren-
dag in het zonnetje gezet – niet 
extra, maar zoals dat dagelijks 
gebeurt. Want, zegt Van den 
Akker gevat met verheven stem: 
“Dierendag? Bij ons is het iede-
re dag dierendag! Ze worden 
goed verzorgd en komen niets 
tekort.” Een bulderende lach 
klinkt, waarna een toelichting 
volgt. “Ik ben echt een dieren-
gek. Vroeger had ik er nog veel 
meer. Ik zal met de grootste be-
ginnen: een paard, koe, schaap, 
pauw en eenden. De chinchilla’s 
en ganzen moeten we ook niet 
vergeten.” 

Leukste vogel
Waar ontstond zijn fascinatie 
voor vogels? “Op mijn zeven-

tiende kocht ik drie pop-kanaries 
en een mannetje. Deze vogel 
staat erom bekend snel te broe-
den, maar bij de kweker in Heesch 
lukte dit niet. Je moet ook een 
beetje geluk hebben. Bij mij ging 
het wel. Toen had ik ineens ze-
ventien kanaries.” Hij raapte 
wat oude kozijnen bij elkaar en 

maakte een binnenkooi van drie 
bij drie meter. Inmiddels is de vo-
gelliefhebber vier volières verder. 
De grootste was tien bij vier me-
ter. Hierin vlogen voornamelijk 
tropische vogels rond. Vreemde 

eend in de bijt was de geringde 
merel. “Die heeft altijd gefloten, 
twaalf jaar lang.” Hoewel zijn 
huidige volière beduidend klei-
ner is, beleeft hij er niet minder 
plezier aan. “Ik geniet elke dag 
van de kleuren en zang van de 
diertjes. Ze brengen leven in de 
brouwerij. Schuw zijn ze niet: 

eentje eet zelfs uit de hand van 
Jeanne, mijn vrouw.”
Een tegenslag voor hem was een 
rattenplaag met tientallen dode 
vogels tot gevolg. Hij windt zich 
er nog over op: “Er was steeds 

één vogeltje weg, waardoor je 
het niet meteen doorhad.” In-
middels is het bonte gezelschap 
weer op sterkte. 
Heeft Van den Akker nog een 
favoriet? “Nee, ze zijn allemaal 
even leuk.” Jeanne denkt er an-
ders over: “De leukste vogel ben 
jíj, Tiny.”

HEESCH – Vraag de rijstvogels, zebravinken en parkieten in de volière van Tiny van den akker niet of 
ze stil willen blijven zitten voor het fotomoment. ongeduldig fladderen ze van links naar rechts. Het is 
even wennen voor ze, nu hun baasje én een fotograaf aan hun kant van de gaas staan. Maar de aan-
houder wint. Die uitspraak geldt ook voor de hobby van de Heeschenaar, die al zestig jaar vogels houdt. 

Tiny van den Akker Tekst: Teun Ceelen Foto’s: Marcel van der Steen

‘Ik geniet elke dag van de kleuren
en zang van de diertjes’
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KBO Bernheze

KBO KrinG BErnHEzE
Lezing over levenseinde

Lachcarrousel bij 
KBO nistelrode

NISTELRODE - De ontspan-
ningsavond van KBo Nistelrode, 
die plaatsvindt op donderdag 18 
oktober, krijgt een internatio-
naal tintje. Theatergezelschap ’t 
NaT uit Brasschaat, België, komt 
langs. Dus geen Brabants dialect 
dit keer, maar een optreden met 
een Vlaamse tongval. 

Theatergezelschap ’t NAT bestaat 
uit Danny de l’Aro en Franky Bell. 
Zij brengen het ontspanningspro-
gramma ‘Lachcarrousel’ met een 
mix van hilarische sketches en 
leuke liedjes. Ze brachten dit pro-
gramma al meermaals met succes 
in Vlaanderen voor seniorenver-
enigingen, vrouwenorganisaties 
en dienstencentra. ‘t Nat brengt 
dit programma nu ook in Neder-
land, uiteraard met aangepaste 
teksten en liedjes.

Vanaf 19.00 uur word je ont-
vangen met een kop koffie/thee 
met iets lekkers. Om 19.30 uur 
begint de voorstelling van de 
Lachcarrousel. Er is een pauze 
van 45 minuten, waarin je wordt 
getrakteerd op een consumptie 
met snack. De avond duurt tot 
ongeveer 22.15 uur.

Leden betalen bij binnenkomst 
€ 2,-, introducés € 10,-. Tot uiter-
lijk 10 oktober kun je je aanmel-

den door de strook in te leveren 
bij het secretariaat op Hoog-
straat 14 of in de brievenbus van 
CC Nesterlé. Je kunt ook mailen 
naar kbonistelrode@gmail.com 
met vermelding van naam, adres 
en telefoonnummer.

Lezing KBO Kring 
Bernheze over 
levenseinde

NISTELRODE - Nadenken over 
het levenseinde is niet gemakke-
lijk. Dat stel je het liefst zo lang 
mogelijk uit. Toch is het goed 
om geïnformeerd te zijn over 
wat er allemaal kan. Dat geeft 
rust. Vroeger kon je niet veel 
meer doen dat het levenseinde 
op zijn beloop laten en proberen 
de pijn te verzachten.

Tegenwoordig zijn er allerlei mo-
gelijkheden, zoals stoppen met 
behandeling, palliatieve sedatie, 
euthanasie bij ondraaglijk lijden, 
euthanasie bij dementie of mis-
schien zelfs bij ‘voltooid leven’. 
Op uitnodiging van de KBO 
Kring Bernheze houdt internist 
dr. Harry van Hulsteijn in Nistel-
rode een lezing met als titel ’Als 
het levenseinde nadert’. Hij gaat 
in op wat er allemaal mogelijk is 
in de laatste levensfase maar ook 
op gevoeligheden en discussie-
punten.

Harry van Hulsteijn was 30 jaar 
internist in ziekenhuis Bernho-
ven en had diverse belangrijke 
bestuursfuncties. Ondanks zijn 
pensionering is hij nog altijd ac-
tief in zijn vakgebied. Hij heeft 
veel praktische ervaring en een 
brede visie.

De lezing wordt gehouden op 
woensdag 10 oktober om 14.00 
uur in CC Nesterlé aan de Park-
straat in Nistelrode. Alle belang-
stellenden uit heel Bernheze zijn 
van harte welkom. De toegang 
en de koffie zijn gratis.

creativiteit te 
lezen en te 
bewonderen

HEESCH - in het KBo-maand-
blad iNFo is sinds enkele maan-
den een rubriek opgenomen met 
als titel: ‘Mijn Hobby’. Deze 
maand tref je het verhaal aan van 
peter van Moorselaar die prach-
tig glas-in-loodwerk maakt. Die 
KBo is wel een creatieve vereni-
ging zeg! Dat blijkt bijvoorbeeld 
ook uit al het werk dat te zien is 
in cc De pas, de bibliotheek en 
Heelwijk!

Hieronder een kleine opsom-
ming:
CC De Pas
De Misse: Hier zie je foto’s 
gemaakt door leden van de 
KBO-fotoclub, met als onder-
werp ‘herfst’.

De Deel: Bloemen van Marion 
den Blanken, Loes van Boxtel 
(twee keer), Theo Keyzers, Gerry 
Leeyen en Willemien van Zeel-
and.
De Dorsvloer: Bloemen van 
Dymph Derven.
D’n Herd: Herfst van Annie Atte-
velt, Francien van Balveren, Nel-
lie Cornelissen en Theo Keyzers.
De Goei Kamer: Landschappen 
van Nellie Geurden.
Creapas: Gebouwen van Marion 
den Blanken, Els van Loosbroek, 
Leny Ruigrok en Nellie School.
Kleine vitrine: Verzameling nijl-
paarden van Ton van Donzel in 
bruikleen gekregen van Marijke.
Grote vitrine: Verzameling ste-
nen en schelpen van Peter van 
Bergen.

Vitrine Bibliotheek
Keramieken koeien van Annie 
Smits. 

Huize Heelwijk 
Eerste verdieping: Klederdracht 
van Francien Balvers;
Mensen van Peter van Bergen en 
Theo Keyzers;
Stillevens van Loes van Boxtel, 
Theo Keyzers en Nellie School. 

Tweede verdieping
Mensen van Nellie Geurden;
Stillevens van Annie Attevelt, 
Loes van Boxtel, Joke Cuppen en 
Theo Keyzers.

In de vitrine: 
Beeldhouwwerken van Bert Wij-
nen. 

Heb je belangstelling om mee te 
doen, hetzij met het tentoonstel-
len van je verzameling of met to-
nen van je creativiteit? Neem dan 
contact op met Jan van de Akker, 
0412-451671, of met Marina 
Weigergangs, 0412-452432.

Wil je een stukje schrijven voor 
INFO? Mail dit dan naar 
redactie.kboheesch@gmail.com.

KBO Bridge
nistelrode

NISTELRODE - De uitreiking van 
de veertiende ladder was uit-
gesteld. Vorige week was al de 
bekendmaking met de gebruike-
lijke traktatie. 

Anneke van Grunsven was toen 
op vakantie; zij ontving dus vrij-
dag haar bloemen voor een ge-
middelde score van 65.00%. 
Maria Pittens werd tweede; haar 
gemiddelde was 64.80%. Mar-
tien en Rien van de Graaf kwa-

men met 50.40 het dichtst bij de 
50.00%. Voor hen ook een at-
tentie, evenals voor het paar dat 
als laatste eindigde.

Het was een feestelijke middag. 
CC Nesterlé bestond vijf jaar en 
daarom werden de vaste gebrui-
kers getrakteerd en er was ook 
nog een kort intermezzo van ‘een 
verslaggever met z’n secretares-
se’. Er werden links en rechts wat 
vragen gesteld en daaruit bleek 
heel duidelijk dat de vrije inloop 
bridge van de KBO op vrijdag-
middag erg wordt gewaardeerd. 

Dr. Hulsteijn

Anneke van Grunsven

Inschrijven doe je door vóór 22 
oktober € 17,50 per paar over 
te maken naar NL 83 RABO 
011.16.29.071 ten name van CC 
Servaes onder vermelding van de 
namen van het bridgepaar en je 
telefoonnummer.
Inlichtingen via 
www.ccservaes.nl of 
06-20160376.

Herfstbridge
HEESWIJK-DINTHER - De jaarlijkse herfstbridge zal wederom een 
goed verzorgde bridgemiddag worden. Dit jaarlijks evenement, ge-
organiseerd door cc Servaes, vindt plaats op zaterdag 27 oktober. 
De zaal gaat om 12.30 uur open en het bridgen begint om 13.00 
uur.

Participatieoverleg verenigt vrijwilli-
gers voor zorg en Welzijn

Wat je misschien niet wist, is 
dat al deze vrijwilligers samen-
werken en samen overleggen. 
Ze bespreken waaraan in Hees-
wijk-Dinther en Loosbroek be-
hoefte bestaat. Dat gebeurt 
sinds een paar jaren in het zoge-
noemde ‘participatieoverleg’. 

Tweemaal per jaar komen ver-
tegenwoordigers van alle activi-
teiten op het gebied van zorg en 
welzijn daarvoor samen. Samen 
Sterk coördineert de bijeenkom-
sten en daarbij is de wethouder 
aanwezig. Ook Rein van Moor-
selaar heeft zich als nieuwe wet-

houder enthousiast verbonden 
aan dit overleg. uiteindelijk kan 
er zo samen bepaald worden 
waar middelen en geld nodig zijn 
om de vrijwillige zorg en welzijn 
te ondersteunen.

Het participatieoverleg komt in 
november weer bij elkaar. Als jij 
actief bent als vrijwilliger op het 

gebied van zorg en welzijn en 
het idee hebt dat jouw activiteit 
niet in het participatieoverleg 
betrokken is, neem dan contact 
op met Samen Sterk. Ook als 
je vragen of opmerkingen hebt, 
horen zij die graag. 

Stuur een mail naar Samen Sterk 
via info@samensterkhdl.nl.

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - in Heeswijk-Dinther en Loosbroek zijn veel vrijwilligers actief op 
allerlei manieren. Dat geldt zeker ook op het gebied van zorg en welzijn. Zo ken je mogelijk de ont-
moetingsmiddagen, de eetpunten en de vervoersservice. ook ben je misschien al eens actief op pad ge-
weest met een van de duofietsen of met het uitbureau. We kunnen er met recht trots op zijn dat zoveel 
mensen zich inzetten voor het samen leefbaar maken en houden van onze mooie dorpen.

Het was een 
feestelijke middag 

in CC nesterlÉ
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A5 FLYER: • Opmaak
 • Dubbelzijdig drukken (12.000 stuks)
 • Verpreiden met DeMooiBernhezeKrant
  (11.800 stuks)

Normaal € 658,50.
Nu voor € 499,- (exclusief btw)

Geldig voor verspreiding in oktober 
en november 2018

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

FLYERACTIE

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

NISTELRODE Laar 28 | 5388 HG  Nistelrode | Tel. (0412) 61 24 33

autobelettering

www.gaafgraf isch.nl
  

Het Dorp 58, 

5384 MC  Heesch

T: 0412 - 202849

info@hanegraafkeukens.nl

www.hanegraafkeukens.nl

Openingstijden:
Maandag: op afspraak
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30
Zaterdag: 10.00 - 17.00
Zondag: gesloten

9583,-

heel subtiel...
smal 20 mm kader

werkblad met stijlvol
marmerdecor

zwarte metalen steunen
voor panelen

inclusief inbouwapparatuur

NEW!

Trend: MARMER
Bijzonder front uit het programma

Karo. Een kunststof front met smal

20 mm kader. Leverbaar in zes mooie

kleuren. Een stoer element in deze

keuken is de wandplank met zwarte

metalen steunen. De praktische

hoge kasten zijn in de mooie mat

gelakte kleur Terragrey. Een echte

eyecatcher is de marmerlook wand

achter de kraan, die weer helemaal

past bij het werkblad. Het marmer en

het mooie front geven deze keuken

een luxe uitstraling.

Het zijn vaak de kleine details
die het grote verschil maken!

STOER: MAT ZWART
Extreem mat zwart front met een reflectie-

arm oppervlak. Voelt warm en aangenaam

aan. Is extreem robuust, sterk met hoge 

belastbaarheid en krasbestendig. Voorzien

van anti-fingerprint-technologie en is een-

voudig te reinigen. 

7815,-
inclusief inbouwapparatuur

Goede vrijdag (30 maart) zijn wij gesloten!

Het Dorp 58, 5384 MC Heesch, 0412-202849
info@hanegraafkeukens.nl
www.hanegraafkeukens.nl

Openingstijden:
Maandag: op afspraak. 
Dinsdag t/m vrijdag: 
9.30-17.30 uur. 
Zaterdag: 10.00-17.00 uur.
Zondag: gesloten.

Uw droom is 
onze ambitie

Wij maken het gewone gewoon uniEK!

Met Fiber- , CO2- en Galvo CO2 
lasertechniek markeert Laser-
techniek Nederland kunststof-
fen, hout, MDF, leer, karton, fil-
ters en pakkingen. Lasertechniek 
Nederland is ook importeur van 
HS Lasers, waarmee Marc deze 
dagen vele demonstraties deed 
in de uitgebreide showroom en 
demonstratieruimte. De vele be-
zoekers waren getuige van de 

passie, creativiteit en het grote 
enthousiasme waarmee Marc te 
werk gaat.
Naar aanleiding van de open da-
gen werden ook twee prijsvragen 

georganiseerd. De winnaar van 
de 49 inch smart tv is de heer 
Ngarbingan. Hij gaf op de vraag 
‘Hoe lang lasert een 30 watt 
fiberlaser een bekend logo op 

een plaatje rvs?’ het antwoord 
‘55 seconden’. Dit antwoord was 
slechts 0,4 seconden verwijderd 
van de 54,621 seconden, wat het 
juiste antwoord was.
Blitzz Graveerwerk mag zich de 
nieuwe eigenaar noemen van 

1.000 met logo gegraveerde 
pennen. Hij gaf het goede ant-
woord op de vraag: ‘Hoe lang 
doet de 30 watt fiber laser over 
het graveren van ons logo op 
twee kaartjes geanodiseerd alu-
minium?’

NISTELRODE – De vele bezoekers werden feestelijk onthaald op de rode loper 
vrijdag en zaterdag op het bedrijventerrein bij Lasertechniek Nederland. Marc van 
Hemert vierde zijn vijfjarig bestaan en de groei die hij doormaakte naar een nieuwe 
prachtige locatie. Deze locatie, op Bedrijvenweg 11c, werd veelvuldig bezocht door 
belangstellenden.

Marc en Antonia heetten iedereen van harte welkom  Foto’s: ©DMBK

getUige van de Passie, Creativiteit en 
Het grote entHoUsiasme waarmee

marC te werk gaat
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Welkom Buiten
Spelen, leren en genieten van de natuur

Het Oerfestival speelt zich af 
tegen het prachtige decor van 
natuurgebied de Maashorst. Ie-
dere dag kun je op een bijzon-
der manier kennismaken met de 
wilde natuur, de grote grazers of 
de manier waarop het landschap 

bijdraagt aan onze gezondheid. 
Op de openingsdag in Herper-
duin wordt er met alle kinderen 
een oerdorp van dood hout ge-
bouwd. 
Ouders en kinderen kunnen mee 
met de boswachter, die vertelt 

waarom dood hout doet leven. 
Of ga op pad met een herder en 
250 schapen! Deze herfstvakan-
tie hoeft niemand zich te verve-
len en is iedereen welkom buiten. 
Check het programma op 
www.oerfestivaldemaashorst.nl.

MAASHORST - in de herfstvakantie wordt de Maashorst op de kaart gezet met het oerfestival de Maas-
horst. Naast ravotten en sporten in de natuur, kun je de hele week op verschillende plekken genieten 
van lekker eten uit de streek en akoestische muziek bij het kampvuur. Natuurbeleving speelt een centra-
le rol tijdens het festival. Er zijn elke dag excursies en andere beleefactiviteiten in de natuur. 

Lezing Ernest de Groot over 
landschappen in Oost-Brabant

Het initiatief voor de organisatie 
van deze avond gaat van Vivin 
uit. Naast de leden van Vivin 
zijn belangstellenden voor de 
Oost-Brabantse landschappen 
welkom. Een interessante avond 
voor iedereen die van wande-
len, fietsen, toeren, fotograferen 
en/of van natuur en landschap 
houdt. 
De regio Oost-Brabant herbergt 
vele fraaie landschappen, met 
elk hun eigen ontstaansgeschie-
denis, geëigend grondgebruik, 
landschappelijke inrichting en 
-stoffering. Het landschap van 

Oost-Brabant is sterk bepaald 
door allerlei bewegingen in de 
ondergrond (geotectoniek). Er-
nest de Groot: “Alle Oost-Bra-
bantse landschappen passeren 
de revue, van de Peelhorst en de 
Peelvenen tot en met de Raam-

vallei en het Dal van de Aa. 
Kom en beleef een bijzondere 
helikoptervlucht over Oost-Bra-
bant.”

Ernest de Groot
Ernest de Groot is nu zo’n 30 jaar 
in de weer in het Brabantse land-
schap, zowel ambtelijk, bestuur-
lijk als maatschappelijk. 
Hij is actief met ruimtelijke or-
dening, landinrichting, land- en 
tuinbouw, milieu, bodem, water, 
natuur, landschap/cultuurhisto-
rie en recreatie in Brabant. Mo-
menteel is hij lid van het dagelijks 

bestuur (tevens loco-dijkgraaf) 
van waterschap Aa en Maas na-
mens Water Natuurlijk en lid van 
het algemeen bestuur van het 
Brabants Landschap. Verder is hij 
actief als landschapsbeschermer 
en landschapsbeheerder in de 

regio uden-Veghel. In 2014 en 
2015 was hij de bijna groenste 
politicus van Nederland.

NISTELRODE - Ernest de Groot geeft op maandag 8 oktober een uitgebreide presentatie over horsten, 
slenken, breuken en het wijstverschijnsel. Deze (gratis) lezing wordt gehouden in het Tramstation aan 
raadhuisplein 5. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. 

Ernest de Groot

HEESCH – Heemkundekring ‘De 
Elf rotten’ organiseert woens-
dag 10 oktober een lezing over 
alle Brabantse landschappen. 

Ernest de Groot, lid van het da-
gelijks bestuur van waterschap 
Aa en Maas, zal op uitnodiging 
van de heemkundekring ingaan 
op de landschappen die de pro-
vincie Noord-Brabant rijk is. De 
lezing wordt gehouden in De 
Heemschuur aan de Schoon-
straat 35 in Heesch en begint 
om 20.00 uur. Iedereen die van 
wandelen, fietsen, toeren, foto-

graferen en/of van natuur, land-
schap en cultuurhistorie (heem-
kunde) houdt, is welkom. De 
entree voor niet-leden bedraagt 
€ 4,- inclusief koffie of thee.

Lezing Brabantse land-
schappen

Voor iedereen die van wandelen, fietsen, toeren, 
fotograferen en/of van natuur en landschap houdt

Kasteel Heeswijk is een voormalige waterburcht uit de 11e eeuw en 
is een van de 4 topmonumenten van Brabant. Al sinds de tweede 

helft van de 19e eeuw ontvangt Kasteel Heeswijk gasten binnen zijn 
muren. Het kasteel is nu museum en geopend voor bezoekers.

Op dit moment werken we aan een bredere openstelling van het 
kasteel. Ter versterking van het team van vrijwilligers zoeken wij

 

Gastvrije vrijwilligers
Voor de functies:
- Gastvrouw / Gastheer
- Kaartverkoop / Museumwinkel
- Internationale gidsen
- Schoolgidsen

Heeft u interesse in een van deze vrijwillige functies? 
Wij nodigen u van harte uit voor een vrijblijvende 
kennismaking op: 
zondag 14 oktober a.s. tussen 12.00 en 14.00 uur

Voor meer informatie: 
0413-292024 / www.kasteelheeswijk.com

Weekend van de Wetenschap 
bij Sterrenwacht Halley
HEESCH - Sterrenwacht Hal-
ley doet mee aan het landelijke 
weekend van de Wetenschap en 
wel op zaterdag 6 oktober met 
een jeugdmiddag en een pu-
blieksavond. 

Jeugdmiddag
’s Middags zijn kinderen tussen 
ongeveer 8 en 12 jaar welkom 
op de Jeugdmiddag. Het pro-
gramma begint om 14.00 uur en 
duurt tot 16.00 uur. Reserveren 
is niet nodig. 
Er wordt van alles verteld over 
raketten en reizen naar verre 
hemellichamen. Daarna kun je 
meedoen aan enkele doe-activi-

teiten en kun je door de grote te-
lescopen kijken. Als het een zon-
nige dag is, observeer je met een 
speciale telescoop veilig onze 
dichtstbijzijnde ster. Tot slot kun-
nen alle kinderen waterraketten 
lanceren! Kinderen van (onge-
veer) 8 tot en met 12 jaar zijn 
welkom en de entree bedraagt  
€ 3,- per kind. 

publieksavond
Op zaterdagavond 6 oktober is 
Sterrenwacht Halley voor publiek 
geopend. Het programma begint 
om 20.00 uur en duurt ongeveer 
twee uur. Het is voor alle leeftij-
den geschikt. In een presentatie 

wordt verteld over robots die 
jarenlange reizen naar planeten, 
manen en planetoïden maken 
en daar spectaculair onderzoek 
doen. Verder zijn er planetari-
umvoorstellingen en worden de 
telescopen op de sterrenhemel 
gericht. Van de planeten staan 
Mars en Saturnus boven de ho-
rizon en die kunnen dus worden 
bekeken als het niet bewolkt 
is. Entree op de publieksavond:  
€ 5,- kinderen tot en met 12 jaar 
betalen € 3,-. 

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch/Vinkel 
www.sterrenwachthalley.nl.
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Kort nieuws
annulering 
kinderkleding-/
speelgoedbeurs

HEESWIJK-DINTHER - De 
kinderkleding-/speelgoed-
beurs die Koor amicanto 
organiseert op zondag 7 ok-
tober in cc Servaes wordt 
GEaNNULEErD vanwege te 
weinig verhuurde tafels! 

Na een goed bezochte kin-
derkleding-/speelgoedbeurs 
in 2017 was het de bedoe-
ling dit jaar een nog grotere 
beurs te organiseren in CC 
Servaes. In 2017 waren zo-
veel tafels verhuurd dat de 
ruimte te krap werd met alle 
bezoekers, dus besloten we 
dit jaar de grote zaal erbij te 
betrekken! Helaas is het nu 
zo dat we niet voldoende ta-
fels verhuurd hebben om een 
goede beurs te houden, waar 
we ook echt iets te bieden 
hebben! We bedanken alle 
huurders voor hun bijdrage!

Badeendenrace

HEESWIJK-DINTHER - Een 
aantal weken geleden zoch-
ten 5.000 badeendjes een 
weg naar de finish in de race 
op de Dommel. 

Lionsclub de Meierij heeft met 
deze actie € 6.300,- aan KWF 
Kankerbestrijding kunnen 
schenken. Het eerste eend-
je dat de finishlijn aanraakte 
was het eendje met nummer 
1920. Degene met dit lot-
nummer kan zich melden bij 
Lionsclub de Meierij door te 
bellen naar 06-53971268. 

Voor het geval dit nummer 
zich niet meldt zijn er drie 
opeenvolgende nummers 
genoteerd. Op de tweede 
plaats nummer 741, op de 
derde plaats nummer 765 
en als vierde nummer 3636. 
Deze laatste heeft zich reeds 
gemeld bij de Lions. Als over 
vier weken het winnende 
lotnummer 1920 zich niet 
gemeld heeft, gaan we naar 
nummer twee op de lijst, 
daarna nummer drie en als 
laatste nummer vier. 

Alle vrijwillige schippers, be-
drijven en enthousiast publiek 
van harte bedankt!

Tijdens de presentatie van Ary 
Stuifbergen van Repair Café 
uden kwamen onderwerpen 
aan bod als: de trots van een re-
parateur, grenzen van repareren, 
sponsors, het belang om Repair 
Café Nederland te ondersteu-
nen, de vrijwillige bijdrage, vei-
ligheid.

Daarna vertelde Frans van No-
strum zijn ervaringen in diver-
se Repair Café’s. Alles wat naar 
binnen gebracht kan worden 
kan gerepareerd worden. Maar 
niet alles is repareerbaar. Soms 
houdt het repareren al op bij de 
onmogelijkheid van het openen 
van de apparatuur. Soms zijn on-
derdelen niet te krijgen. Soms is 
het te complex of specialistisch. 
En dan het aanbod zelf: soms is 

het rustig, soms staan mensen in 
de rij.

De toehoorders waren een bont 
gezelschap van technische man-
nen, handige jongens, een naai-
ster, een sieradenreparateur en 
een instrumentenmaker. Zij wor-
den uitgenodigd voor een voor-
bereidende avond om de puntjes 
op de i te zetten voor het eerste 
Repair Café op woensdag 7 no-
vember van 13.00 tot 16.00 uur 
in Checkpoint Heesch De la Salle 
straat 3.

Je bent nog steeds van harte 
welkom om je te laten informe-
ren over de mogelijkheid vrijwil-
liger te worden.
Voor meer informatie: 
06-44458161.

repair café Heesch van start 

HEESCH - Zo’n vijftien personen kwamen 26 september luisteren 
naar de informatie voor vrijwilligers die als reparateur of herstellers 
aan de slag willen in het op te richten repair café in Heesch. Zij 
werden welkom geheten door de leden van de werkgroep. Duide-
lijk herkenbaar aan de oranje polo’s met logo en eigen naam. Ter 
beschikking gesteld door Flitzzz giftsfotografie & gifts uit Heesch.

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

Maandag 15 en 
dinsdag 16 oktober
Entree € 4,- aanvang 
13.30 uur
Speelduur: 108 minuten 

FiLMHUiS DE PaS:

FERDinanD

Ferdinand is een grote stier met 
een klein hartje en vindt het heer-
lijk om rustig onder een boom te 
liggen. Als hij groter is, wordt hij 
ten onrechte aangezien voor een 
gevaarlijk beest en gevangen ge-
nomen! Natuurlijk wil hij terug 
naar zijn familie en verzamelt hij 
een bont gezelschap om zich heen voor dat avontuur. 

Nog meer zien? Kijk dan op www.de-pas.nl/agenda/film. 
Let op: op dezelfde dagen, maar dan om 20.00 uur: The Post.

Is de verzameling nog niet com-
pleet, nog op zoek naar dat ene 
kastje, nieuw speelgoed voor 
de (klein)kinderen of benieuwd 
naar wat er verder nog te vinden 
is? 

In de hallen van Manege de 
Schutskooi zal het weer een 
drukte van jewelste zijn en er 
staan maar liefst 129 kramen vol 
mooie spullen. 

Dus gegarandeerd is er voor 
iedereen wat wils. Ook de ver-

kopers onder ons zonder kraam 
hebben nog geluk, want er zijn 
nog kramen beschikbaar. Net als 
voorgaande jaren zal het nu ook 
weer beregezellig worden, dus 
mis het niet en noteer deze da-
tum snel in je agenda. 

Wat: grote overdekte Snuffel- & 
Lifestyle markt.
Waar: Manege de Schutskooi, 
Laar 6 in Berlicum.
Wanneer: zondag 7 oktober.
Hoe laat: 9.00 tot 15.30 uur.
Kraam informatie: 06-51700839.

Snuffel- & Lifestyle 
markt
BERLICuM - Lekker struinen tussen de vele kraampjes en snuffelen 
tussen allerlei leuke spullen. Het is weer zover op zondag 7 oktober. 
Dan organiseert rijvereniging de cowboys Berlicum een grote over-
dekte Snuffel- & Lifestyle markt.

Natuurlijk zijn er weer vette ron-
deprijzen te winnen en is er een 
geweldige hoofdprijs voor het 
hele team. Het winnende team 
van de vorige editie, De Brood-
roosters, is ook weer van de par-
tij om de titel te verdedigen en 
de wisselbeker weer mee naar 
huis te nemen. 

Tijdens het Zomernachtfestival 
zijn de eerste hints die verwijzen 
naar de nieuwe Prins van het 
Weversrijk bekend gemaakt. 
Voor degenen die meer hints no-
dig hebben; tijdens de PubQuizz 
wordt weer een tipje van de slui-
er opgelicht... 

Meld je aan via 
www.de-wevers.com

om een gezellige avond mee te 
maken. Ben er snel bij, want vol 
= vol!

PubQuizz 
NISTELRODE - Carnavalsstichting De Wevers organiseert zaterdag 
20 oktober alweer de derde pubQuizz in Zaal ‘t Maxend. Graag da-
gen we iedereen uit voor een avond vol quizzen en gezelligheid! 
Doe dus mee met een groep vrienden, buurtgenoten, familie, car-
navalsvrienden of vage kennissen in een team van maximaal zes 
personen en stel je brein op de proef onder het genot van een hapje 
en een drankje!

200 memoblokken A7 – 7 x 10 cm  voor € 65,-

200 memoblokken A6 - 10 x 14 cm voor € 85,-

200 memoblokken A5 - 14 x 20 cm voor € 150,- 

•	 Inclusief	opmaak

•	 Je	ontvangt	een	proefdruk

•	 Full	colour

•	 Maximale	levertijd	vier	
	 weken,	na	akkoord

•	 Te	bestellen	tot
	 12	oktober	2018

MeMo-
blokjes

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

NISTELRODE Laar 28 | 5388 HG  Nistelrode | Tel. (0412) 61 24 33
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Anne draagt zelf geen bril en in 
haar familie is er ook niemand die 
in dit wereldje zat, totdat haar 
broer de opleiding tot opticien 
ging volgen. “Hij zei dat dat een 

hartstikke leuke opleiding was, 
en dat het misschien ook wel wat 
voor mij was”, vertelt Anne. En 
dat was het geval. “Er zitten ver-
schillende aspecten in: techniek, 

medisch en mode. Voor mij is het 
het mooiste beroep ter wereld!” 

Al vijftien jaar kun je bij Zegers 
Optiek terecht voor een bril, 

zonnebril of lenzen, voorzien 
van persoonlijke service. Sinds 
maart doet Anne dit samen met 
haar collega Christien, die net als 
Anne gediplomeerd opticien is. 
“De persoonlijke benadering en 
de service die wij bieden vind ik 
heel belangrijk”, vertelt Anne. 
Beide dames nemen de tijd om de 
klant te helpen en geven daarbij 
een eerlijk advies. En iedereen is 
welkom in de winkel, jong en oud 
en met een grote of kleine porte-
monnee. “De brillen vallen in het 
laag- en middensegment en zijn 
geprijsd inclusief enkelvoudige 
glazen”, zegt Anne. 

De collectie brillen en zonnebril-
len die je bij Anne vindt varieert 
van modieuze modellen tot tijd-
loze brillen. En naast brillen en 
zonnebrillen voor volwassenen, 
vind je bij Zegers Optiek ook een 
brede collectie voor kinderen. Er 
is ook een speelhoek aanwezig, 
waardoor een bezoekje aan de 
opticien voor de kinderen niet 

saai is. “Zo kun je bijvoorbeeld als 
ouder rustig een oogmeting laten 
uitvoeren, want je kind kan hier 
lekker spelen.” Voor een oogme-
ting kun je bij Anne en Christien 
altijd binnenlopen, zonder af-
spraak. 
Na al die jaren geniet Anne nog 
steeds van haar eigen zaak. “Er 
is nog geen haar op mijn hoofd 
die eraan denkt om hier mee te 
stoppen”, zegt ze resoluut. Anne 
is iedereen die van meet af aan bij 
haar komt erg dankbaar. “Ik wil 
graag al mijn klanten van harte 
bedanken. Zij zorgen ervoor dat 
ik mijn zaak draaiende kan hou-
den!” 

Ben je benieuwd naar de col-
lectie of wil je bijvoorbeeld eens 
een oogmeting uit laten voeren? 
Anne en Christien staan dinsdag 
en woensdag van 9.30 tot 17.30 
uur voor je klaar, op vrijdag tot 
21.00 uur en op zaterdag tot 
17.00 uur. 

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

Zegers Optiek bestaat vijftien jaar!

HEESCH – in maart 2003 opende anne Zegers Zegers Optiek aan ’t Dorp 30a 
waarmee voor haar een wens in vervulling ging. inmiddels voorziet ze nog 
steeds in een breed assortiment brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor 
kinderen en volwassenen en dat doet ze nog altijd met een lach op haar ge-
zicht en een sterk gevoel voor persoonlijke service. 

Anne en Christien  Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

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

Oogmeting
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Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Datum: 11 november
Aanvang: 15.00 uur
Entree: € 10,-. 

Quatre Vin Rouge bestaat uit:
Sopraan: Marianne van 
Oorschot
Alt: Delian Corssmit-Koenen

Tenor: Antoon Ariëns
Bas: Gerard van de Kolk. 
Kaarten zijn vanaf 3 oktober 
verkrijgbaar in de foyer van CC 
Nesterlé. Je kunt ook een plaats 
reserveren via quatre.vin.rou-
ge@gmail.com. De kaarten lig-
gen vervolgens klaar bij de kassa 
op de middag van het concert.

concert: Quatre Vin 
rouge

NISTELRODE - Vocaal kwartet Quatre Vin rouge zingt veel verschil-
lende muziekstijlen, uit renaissance, barok en romantiek. Daarnaast 
brengt zij chansons en liederen uit de jaren ‘60 en ‘70 ten gehore. 
Het grootste deel van het repertoire is a capella en een groot aantal 
stukken zijn speciaal voor dit kwartet bewerkt door antoon ariëns. 

V.l.n.r.: Gerard, Marianne, Antoon en Delian

improvisatieconcert op de 
orgels van de abdij van Berne
HEESWIJK-DINTHER - De ver-
maarde organist en improvisa-
tor paul Damjakob uit Würzburg 
in Duitsland geeft op zondag 7 
oktober een orgelconcert in de 
abdij van Berne. 

Hij zal improvisaties laten horen 
in diverse vormen uit meerdere 
stijlperiodes en op gegeven the-
ma’s uit het publiek. Paul Dam-
jakob, geboren in 1939, was 43 
jaar als organist verbonden aan 
de Dom van Würzburg en ver-
wierf internationale bekendheid 

met zijn vele lp- en cd-opnames. 
Het concert begint om 16.00 
uur. De toegangsprijs is € 10,-.

paul Damjakob
Damjakob, geboren in Heerlen, 
was van 1962 tot 2005 Dom-
organist te Würzburg. Hij stu-
deerde aan de Kirchenmu-
sikschule in Regensburg bij 
Ferdinand Haberl en aan de 
Staatlichen Hochschule für Mu-
sik in Berlijn bij Joseph Ahrens. 
In 1963 behaalde hij het A-
Examen. Vervolgonderwijs kreeg 

hij van Fernando Germani en 
Michael Schneider. Vele compo-
sitie-opdrachten kreeg hij door 
de jaren heen, met als belang-
rijkste misschien wel die voor 
het pauselijk bezoek in Duitsland 
in 1996 én de opdracht van het 
Vaticaan voor de Millenniumhy-
mne in 1998. 
De met vele kerkelijke en sta-
telijke onderscheidingen gelau-
werde Paul Damjakob nam in 
2005 afscheid na bijna 43 jaar 
werkzaam te zijn geweest als 
Dom-organist te Würzburg.

Vriendenconcert ‘friends for life’ 
door Muziekvereniging Servaes

Het vriendenconcert belooft een 
gezellig concert met een divers 
programma te worden. Tijdens 
dit concert spelen zowel het har-
monieorkest, onder leiding van 
Adri Verhoeven, als de slagwerk-
groep, onder leiding van Tonn 
van de Veerdonk, een afwisse-
lend programma. Beide orkesten 
zijn zich met volle overgave aan 
het voorbereiden op deelname 
aan het Jumbo Muziekfestival, 
een regionale concertwedstrijd 
op 3 en 4 november in Zijtaart. 
Beide orkesten brengen tijdens 
het vriendenconcert hun concert-
repertoire ten gehore, aangevuld 
met enkele lichtere muziekstuk-
ken. 

Tijdens het concert zal een ere-

leden-galerij gepresenteerd 
worden. Ereleden zijn mensen 
die zich buitengewoon hebben 
ingezet voor de vereniging en 
daarom een speciale plek heb-
ben binnen Muziekvereniging 
Servaes. Deze leden verdienen 
het om extra in het zonnetje ge-
zet te worden. 

Dat doet de muziekvereniging 
door hen op te nemen in de ere-
leden-galerij, die een mooi plek-
je krijgt in De Muziekfabriek, het 
verenigingsgebouw van Muziek-
vereniging Servaes. 

Naast alle vrienden zijn natuur-
lijk andere muziekliefhebbers en 
belangstellenden ook van harte 
welkom bij het vriendenconcert 

‘Friends for life’. Kom en geniet 
onder het genot van een kopje 
koffie of thee en een worsten-
broodje van de prachtige klan-
ken. 
Iedereen is vanaf 10.30 uur wel-
kom in De Muziekfabriek aan de 
Abdijstraat 53. Het concert be-
gint om 11.00 uur. De toegang 
is gratis. 
Wil je meer weten over Muziek-
vereniging Servaes? Kijk dan op 
www.muziekverenigingservaes.nl. 

HEESWIJK-DINTHER – Na twee succesvolle edities van het vriendenconcert ‘Friends for life’, organiseert 
Muziekvereniging Servaes op zondag 7 oktober een derde editie. Met dit vriendenconcert wil Muziek-
vereniging Servaes haar waardering uiten voor de belangrijke bijdrage die de vrienden leveren voor de 
vereniging. Met hun bijdrage ondersteunen zij het in stand houden van de vereniging en het bevorderen 
van het functioneren van Muziekvereniging Servaes. 

Mariaconcert in Laverhof

Maria en kind
Jeanneke zal werken uitvoeren 
die gewijd zijn aan Maria. Zo 
zal zij onder andere Marialiede-
ren van Rheinberger zingen, het 
‘Regina Coeli’ van Mozart (in 
een bewerking voor sopraan en 
piano) en uiteraard het gelief-
de ‘Ave Maria’ van Schubert. 
Monique zal stukken spelen die 
het kind centraal stellen: enkele 
delen uit de ‘Kinderszenen’ van 
Schumann en het ‘Jugendalbum’ 
van Tsjaichovsky. 

Tot slot zal het publiek meezin-
gen in drie oude Maria-liederen. 

Het concert hoort bij de serie 
‘uurtje Klassiek’ van Laverhof. 
Het uurtje Klassiek vindt iede-

re twee weken op zondagmid-
dag plaats en zal 7 oktober haar 
41ste editie ingaan. 
De concertreeks heeft de be-

schikking over een prachtige 
Grotrian Steinweg vleugel. Deze 
is in bruikleen gegeven door het 
Geelvinck Museum in Zutphen.

HEESWIJK-DINTHER - De zusjes Jeanneke en Monique van de Ven geven zondag 7 oktober een concert 
bij Laverhof, locatie cunera/De Bongerd. Jeanneke is sopraan en Monique is pianist van beroep. Het 
concert vindt plaats in de grote inpandige kapel en begint om 15.00 uur. iedereen is welkom. De toe-
gang is een vrijwillige bijdrage. 

Jeanneke Monique
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PraKTiScHE infOrMaTiE

De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412 
(voor storingen in openbare ruimte 
buiten openingstijden: 
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

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

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur

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

GEMEEnTEBEricHTEn

10 oktober
Energieweverij
Gemeenschapshuis De Wis
Schaapsdijk 27, Loosbroek
17.30-21.30 uur
Aanmelden vóór 10 oktober 
via www.brabantwoontslim.nl/
energieweverij

aGEnDa

Vanaf 15 oktober gaan we weer 
aan de slag om bladafval in de 
gemeente op te ruimen. 

Wat doet de gemeente
We ruimen eerst het blad op de 
straten, goten en voet- en fi ets-
paden op. Als die schoon zijn, 
doen we de grasvelden en plant-
soenen. We nemen dan ook klei-
ne bladhoopjes mee. 

Wat u zelf kunt doen
u kunt bladafval gratis in uw 
groene container doen of gratis 
naar één van de twee groende-
pots brengen. 

Kunt u het blad in de groencon-
tainer niet meer kwijt, dan kunt 
u een bladhoop maken. Kleine 
bladhopen nemen we binnen 
de bebouwde kom mee als we 
blad aan het ruimen zijn. Grote 
bladhopen en bladhopen in het 
buitengebied mag u bij ons aan-
melden. 

aanmelden bladhopen
Mocht u een bladhoop gemaakt 
hebben die te groot is voor de 
zuigwagen? Dan kunt u de 
plaats van deze bladhoop aan 
ons doorgeven door:
-  te bellen naar 14 0412 

-  het formulier op onze website 
www.bernheze.org in te vullen

- een mail te sturen naar 
 gemeente@bernheze.org. 

Eens per maand halen we de 
aangemelde bladhopen op. 

Dit doen we tot en met januari. 

Bladeren opruimen

U kunt kiezen uit de drie vol-
gende waarderingen 
- Verwendag 10 november 

2018, 10.00-16.00 uur, Cultu-
reel Centrum de Pas in Heesch

- Wandeling met lunch 9 no-
vember 2018, 10.30-14.00 uur

- Attentie; geef uw gegevens 
door dan zorgen wij voor een 
bedankje. 

aanmelden
u vindt meer informatie over 
het programma en een aanmel-
dingsformulier op 
www.bernheze.org 
(zoekterm: mantelzorg). 
Vul het formulier in en mail het 
naar 
mvdberg@mantelzorgmakelaars.com. 

De organisatie is in handen van 
mantelzorgmakelaar Margo van 
den Berg. 

u kunt haar bellen of mailen met 
vragen, e-mail: 
mvdberg@mantelzorgmakelaars.com,
telefoon 06-48 80 11 27.

Mantelzorgwaardering 2018
De gemeente Bernheze wil graag zoveel mogelijk mantelzorgers be-
danken voor hun langdurige, onbetaalde zorg voor anderen. U kunt 
uw mantelzorgers daar tot en met 21 oktober 2018 voor aanmelden. 

De volgende raadscommissie-
vergaderingen vinden binnen-
kort plaats. De raadscommis-
sievergaderingen zijn openbaar 
en worden gehouden in het 
gemeentehuis, De Misse 6 in 
Heesch, aanvang 19.30 uur. Be-
zoekers hebben de mogelijkheid 
om mee te praten over onder-
werpen die op de agenda staan. 
Dit geldt ook voor de program-
mabegroting 2019.

raadscommissie ruimtelijke 
Zaken komt te vervallen
Insprekers voor de programma-
begroting over ruimtelijke on-
derwerpen kunnen een reactie 
geven tijdens de vergadering 
van Bestuur en Strategie op 8 
oktober. 

raadscommissie Bestuur en 
Strategie op maandag 8 oktober
- Presentatie door mevrouw M. 

van Puijenbroek, directeur van 
het Zorg- en Veiligheidshuis

- Ingekomen stukken: Pro-
grammabegroting 2019 

raadscommissie Maatschappe-
lijke Zaken op dinsdag 9 oktober
- Stand van zaken Jeugdzorg, 

Wmo en Participatiewet
- Renovatie kunstgrasvelden 

voetbalverenigingen Heeswijk 
en Avesteyn

- Evaluatie Beleidsplan jeugd-
hulp 2015-2018

- Opiniërende bespreking 
Startnotitie Sociaal Domein 

gemeente Bernheze
- Opiniërende bespreking Stand 

van zaken samenwerking DNI 
De Pas, Eijnderic en biblio-
theek

- Ingekomen stukken: Pro-
grammabegroting 2019

De agenda en stukken vindt u 
op www.bernheze.org.
Met vragen over de gemeen-
teraad en de raadscommissies 
kunt u terecht bij de griffi e, tele-
foon 14 0412, e-mail 
griffi e@bernheze.org.

raaDScOMMiSSiEVErGaDErinGEn

algemene plaatselijke 
Verordening (apV)

Sluitingsuur
De burgemeester heeft op 25 
september 2018 besloten om 
voor het horecabedrijf Café in 
d’n Ollie, Hoofdstraat 28, Hees-
wijk-Dinther op basis van artikel 

2.29 van de Algemene Plaatse-
lijke Verordening (APV) Bernhe-
ze 2018 een ontheffi ng van het 
sluitingsuur op 5 oktober, 17 no-
vember en 25 december 2018 te 
verlenen.
Procedure 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Melding schenktijden paracom-
merciële rechtspersoon
Vorstenbossche Boys, Binnenveld 
57, 5476 LZ, Vorstenbosch heeft 
in overeenstemming met artikel 
2:34B, lid 4 APV melding gedaan 
van een activiteit op 21 oktober 
2018. Van deze mogelijkheid 
mag de inrichting maximaal zes 
keer per jaar gebruikmaken. Tij-
dens de activiteit gelden er rui-
mere schenktijden dan normaal. 
Voor de exacte normen verwij-
zen wij u naar artikel 2:34B, lid 
1 en 2 van de APV, die te vin-
den is op www.bernheze.org. 
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening 

Vaststelling wijzigingsplan 
Jan van den Boomstraat 2a 
Heeswijk-Dinther

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft het wijzigings-
plan Jan van den Boomstraat 2a 
Heeswijk-Dinther ongewijzigd 
vastgesteld (artikel 3.9a Wet 
ruimtelijke ordening). Het plan 
is te raadplegen op www.ruim-
telijkeplannen.nl met de code 
NL.IMRO.1721.WPJanvdBoom-
str2a-vg01.
inhoud: Het plan betreft het om-
zetten van een intensieve vee-
houderij naar wonen aan Jan 
van den Boomstraat 2a in Hees-
wijk-Dinther.
inwerkingtreding: Het vast-
stellingsbesluit en daarmee het 
wijzigingsplan treedt de dag na 
afl oop 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.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

reguliere procedure 

ontvangen aanvragen voor 
een omgevingsvergunning 
Heesch
- Berktstraat 2
 Bouwen mantelzorgwoning en 

aanleg in/uitrit
 Datum ontvangst: 24-09-2018
- ’t Dorp 64a
 Wijzigen appartementen
 Datum ontvangst: 27-09-2018
- Verdilaan 24
 Plaatsen veranda/schuurtje
 Datum ontvangst: 27-09-2018

OfficiËLE BEKEnDMaKinGEn
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PrOcEDurES
Openingstijden zie colofon

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

Procedure 1b
u kunt de stukken gedurende zes we-
ken tijdens openingstijden op afspraak 
inzien in het gemeentehuis in Heesch 
en raadplegen op www.bernheze.org of 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na 
publicatiedatum met een schriftelij-
ke inspraakreactie aan het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze reageren op de stukken. Neem 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

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

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

GEMEEnTEBEricHTEn

- Hoefstraat ong.
 Oprichten woning met bijge-

bouw
 Datum ontvangst: 27-09-2018
Heeswijk-Dinther
- Hommelsedijk 6b
 Ontgrondingsvergunning
 werkzaamheden uitvoeren
 voor woning en berging 
 ophogen perceel
 Datum ontvangst: 24-09-2018
Loosbroek
- Bergmolen 2
 Oprichten woning en handelen 

in strijd regels ruimtelijke orde-
ning

 Datum ontvangst: 24-09-2018
Nistelrode
- Doolhof 8
 Ophogen rijbak
 Datum ontvangst: 26-09-2018
Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-

ding van het besluit in werking.
Heesch
- ’t Dorp 46
 Handelen in strijd regels ruim-

telijke ordening (kamerver-
huur)

 Verzenddatum: 25-09-2018
Heeswijk-Dinther
- Kleijne Hove 5
 Oprichten woonhuis met bij-

gebouw
 Verzenddatum: 26-09-2018
- Pastoor Maasstraat 36
 Plaatsen carport
 Verzenddatum: 27-09-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Tijdelijke vergunningen
Heeswijk-Dinther
- Heilarensestraat Sectie C nr. 

5114 (links naast nummer 51)
 Tijdelijk plaatsen en bewonen 

woonunit
 Verzenddatum: 21-09-2018
Heesch
- Loosbroeksestraat 6

 Tijdelijk plaatsen en bewonen 
woonunit

 Verzenddatum: 26-09-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

Uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitge-
breide procedure, niet worden 
gepubliceerd. De bekendmaking 
van deze aanvragen vindt plaats 
via publicatie van een ontwerp-
besluit.

Besluit 
De volgende omgevingsvergun-
ning is ingetrokken. Dit besluit 
treedt daags na verzending van 
het besluit in werking
Vorstenbosch
- Kerkstraat 36
 Bouwen loods (vervangen door 

nieuwe vergunning)

 Verzenddatum: 25 september 
2018

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

Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant maken bekend 
dat zij voornemens zijn in het ka-
der van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht (Wabo) 
te besluiten om de voorschriften 
behorende bij de omgevingsver-
gunning d.d. 3 december 2013 
ambtshalve te wijzigen. De wijzi-
ging omvat het actualiseren van 
de energievoorschriften ter be-
perking van het energieverbruik.
Het betreft de locatie Hees-
wijkseweg 7, 5473 KV Hees-
wijk-Dinther.
De ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken zijn vanaf 
26 september 2018 tot en met
6 november 2018 op afspraak in 
te zien bij de gemeente Bernhe-
ze. Ook is het mogelijk de stuk-
ken in te zien bij de Omgevings-

dienst Brabant Noord (ODBN). u 
kunt zich daarvoor wenden tot 
Mevrouw C. Kroekenstoel, tele-
foon (0485) 33 83 24.
Het besluit is op te vragen via 
het e-mailadres: info@odbn.nl. 
De kennisgeving is te vinden op 
www.brabant.nl/loket/bekend-
makingen
Zienswijze: Iedereen kan tot en 
met 6 november 2018 ten aan-
zien van de ontwerpbeschik-
kingen schriftelijk of mondeling 
zienswijzen inbrengen. Ziens-
wijzen kunt u richten tot Om-
gevingsdienst Brabant Noord, 
Postbus 88, 5430 AB Cuijk. Voor 
het mondeling inbrengen van 
zienswijzen bestaat binnen de 
periode van terinzagelegging 
de mogelijkheid tot het houden 
van een hoorzitting. Een verzoek 
daartoe dient binnen drie weken 
na de begindatum van de terin-
zagelegging bij de Omgevings-
dienst Brabant Noord te worden 
ingediend.

WWW.BErnHEzE.OrG
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Wethouder Rien Wijdeven

Begroting 2019: Gemeente Bernheze
heeft ruimte om te investeren

TEKST: HENriËTTE MaaS    FoTo’S: MarcEL VaN DEr STEEN

Landbouw
Opvallend is de investering in 
landbouw, met aandacht voor 
stoppende agrariërs. Agrariërs 
krijgen het steeds lastiger van-
wege provinciaal beleid en lan-
delijke wetgeving. Bernheze is 
een agrarische gemeente en van 
ongeveer 70 bedrijven is al be-
kend dat ze gaan stoppen. Dat 
aantal groeit wellicht; per januari 
2020 eindigt het gedoogbeleid 
voor bedrijven die willen stoppen 
(stoppersregeling).

De gemeente zet extra formatie 
in om bestemmingsplannen aan 

te passen en te zorgen voor so-
ciaal-maatschappelijke begelei-
ding van stoppers. Binnenkort 
voert de gemeente overleg met 
de ZLTO. Wethouder Wijdeven 
ziet het positief in: grond wordt 
steeds schaarser, dus daar is in ie-
der geval markt voor. Daarnaast 
verwacht hij ook financiële mid-
delen van het Rijk. 

Wonen en verkeer
Tot 2021 komen er 1.150 nieuwe 
woningen bij. Er wordt geïnves-
teerd in het groen in de kernen. 
Daarnaast wordt geïnvesteerd in 
de aanleg van de snelfietsroute 

tussen Nistelrode en uden, de 
herinrichting van de Graafsebaan 
en de rotonde aan de Cereslaan 
in Heesch, de Hoofdstraat en 
de Traverse in Heeswijk-Dinther 
en ’t Laar in Nistelrode. De OZB 
stijgt alleen met de inflatie: 2,4%. 

Toerisme en recreatie
De door de gemeenteraad vast-
gestelde visie Toerisme en recre-
atie biedt ruimte voor nieuwe 
ontwikkelingen. Er zijn inmiddels 
plannen en ideeën ingebracht 
voor de Maashorst, het Aa-dal en 
Kasteel Heeswijk. Met betrokken 
partijen vindt daarover overleg 

plaats. Er zal een discussieavond 
komen over De Wildhorst, waar 
de gemeente liefst weer een re-
creatieve functie ziet. 

Heesch-West wordt groen
Naar verwachting wordt het be-
stemmingsplan Heesch-West be-
gin 2019 vastgesteld. Opvallend 
is de ambitie om daarvan het 
meest duurzame bedrijventerrein 
in de regio te maken: gasloos, 
met zonnepanelen en eventueel 
windmolens. Daarnaast wordt de 
mogelijkheid verkend om over-
schot aan elektriciteit om te zet-
ten in waterstof die bruikbaar is 
als brandstof voor vrachtwagens. 
En er wordt gekeken naar moge-
lijkheden voor het opvangen van 
water. Het bedrijventerrein wordt 
ook letterlijk groen, met een wan-
delgebied en ecologische verbin-
dingszônes. Rien Wijdeven: “Wij 
denken dat we ons zo kunnen 
onderscheiden. Het bedrijfsleven 
staat steeds positiever tegenover 
duurzaamheid en de markt vindt 
daar ook zijn weg in.”

Lopende kwesties
Zorg
De voor zorg geoormerkte mid-
delen die de gemeente al jaren 
overhoudt, worden onder andere 
gebruikt om één toegang voor 
zorg en ondersteuning te reali-
seren en om eventuele tekorten 
als gevolg van wijzigingen in de 
eigen bijdrage op te vangen.

icT
Nu de ICT-samenwerking met 
Landerd, Oss en uden (BLOu) 
niet doorgaat investeert Bernhe-
ze in het weer op peil brengen 
van de eigen hardware en man-
kracht en in de inkoop van soft-
ware. Volgens wethouder Wijde-
ven moet eerst de winkel op orde 

zijn, voordat taken eventueel 
kunnen worden uitbesteed.

cc De pas
De verbouwing van CC De Pas 
is nog niet in de begroting op-
genomen. Het college vindt de 
geraamde kosten om aan alle 
wensen te voldoen te hoog. In 
oktober vindt verder overleg 
plaats in de commissievergade-
ring. De raad beslist er uiteinde-
lijk over. 

Bespreking
In de raadsvergadering van 8 no-
vember worden de begroting en 
de daarin gemaakte keuzes be-
sproken met de gemeenteraad. 

De begroting is te vinden op 
www.bernheze.org bij de stuk-
ken van de gemeenteraad.

BERNHEZE - De eerste begroting van het nieuwe college is donderdag 27 september uitgereikt aan 
de gemeenteraad. De gemeente Bernheze heeft ruimte om te investeren. De speerpunten landbouw, 
wonen en toerisme/recreatie uit het coalitieakkoord ‘Samen Door’ zijn vertaald in uitvoering en bud-
getten voor 2019 en volgende jaren. Volgens wethouder Wijdeven gaan de nu gelegde accenten veel 
betekenen in Bernheze. 

De nu 
gelegde 
accenten 
gaan veel 
betekenen
in Bernheze

Bos Bloemen 
t.w.v. € 15,-

2. Hoe heet het muziekconcert van muziekvereniging Servaes?

3. Voor wie organiseert VVN een verkeersdag? 

4. Welk weekend is het bij Halley aankomend weekend? 

5. Wie bakt ze bruin?

6. Wat ziet de Loosbroekse badmintonvereniging nu veel beter? 

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 8 oktober 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie 
weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Miranda’s Bloemen Salon.

puzzel mee & win!

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) 

Winnaar vorige week: 
Janny Govers

Het antwoord was:
JTriSK

1. Welk bedrijf bestaat al 15 jaar? 
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Op dinsdag 23 oktober gaat de 
SP starten in Heesch. Inwoners 
zijn dan welkom in CC De Pas. 
Wilt u iets kwijt? 
Wilt u kennismaken met de SP? 
Heeft u ideeën? Kom dan om 

19.30 uur naar CC De Pas. De 
SP-ers zitten klaar om u te ont-
vangen. In een ontspannen sfeer 
kunt u in gesprek gaan. Er zijn 
geen verplichtingen. De SP luis-
tert graag naar de inwoners van 

Bernheze. Vandaar dit nieuwe 
initiatief. We rekenen op een ge-
zonde belangstelling. 

Na de aftrap in Heesch, volgen 
de andere kernen van Bernheze.

Kom koffie drinken bij 
de SP

De Sp is een partij die blijft luisteren naar de inwoners van Bernheze. Daar-
om start Sp Bernheze, naast het supermarktproject, een nieuw initiatief; in 
gesprek gaan met inwoners onder het genot van een bak koffie. We nodigen 
daarom inwoners uit op de koffie bij de Sp, thee mag natuurlijk ook! 

Jan Prinsen en Peter Sleegers, SP Bernheze

IPG Bernheze wil graag extra 
aandacht voor de toegankelijk-
heid van evenementen in Bern-
heze. De week van de toeganke-
lijkheid wordt als uitgangspunt 
genomen. Echter IPG Bernheze 
stelt de toegankelijkheid van 
evenementen het héle jaar cen-
traal, omdat evenementen ver-
spreid over het héle jaar plaats-
vinden.

IPG-leden hebben de afgelopen 
maanden al diverse evenemen-
ten in Bernheze bezocht en zien 
dat er al veel rekening wordt 
gehouden met mensen met een 

beperking. Er zijn bijvoorbeeld 
rolstoeltoiletten bij popfestivals, 
houten en metalen rijplaten bij 
evenementen op ongelijk ter-
rein, brede doorgangen en mun-
tenbalies op zithoogte. Maar er 
zijn zeker nog mogelijkheden 
voor verbetering. 

Dus als je in 2018/2019 een 
evenement wilt organiseren in 
Bernheze, neem dan contact op 
met IPG-Bernheze, zodat ze je 
tips kunnen geven en/of kunnen 
helpen bij het oplossen van even-
tuele knelpunten. Je kunt mai-
len naar info@ipgbernheze.nl. 

Lekker vrij! 
Doen wat je zelf wilt!
BERNHEZE - De landelijke week van de toegankelijkheid vindt plaats 
van 1 tot en met 6 oktober en staat in het teken van toegankelijk 
recreëren en doen wat je zelf wilt. Voor de meeste mensen is het 
heel gewoon om de vrije tijd zelf in te vullen; iets wat je zou willen, 
moet je kunnen doen. Voor bijna 20 procent van de mensen is dit 
geen vanzelfsprekendheid. 

De afgelopen jaren is er door op-
eenvolgende gemeentebesturen 
vaak gesproken over het beter 
betrekken van gemeenteraad en 
inwoners bij het maken van ge-
meentelijke plannen. Het meest 
recente akkoord dat door partijen 
gesloten werd heet zelfs ‘Samen 
Door’, een verwijzing naar een 
dergelijk soort samenwerking. 
Op een aantal terreinen gaat dat 
goed, maar op andere terreinen 
is ook nog veel te weinig geble-
ken van deze ambitie. 

Bij een aantal projecten is het 

simpelweg niet goed gegaan met 
het samenwerken met inwoners. 
De plannen voor het Zonnepark 
in Heesch werden om die reden 
door de voltallige raad terugver-
wezen naar de tekentafel. Nu 
zien we een dergelijke misser 
opnieuw gemaakt worden bij de 
tennisbanen in Loosbroek, waar 
veel inwoners zich buitenspel ge-
zet voelen. 

En de samenwerking met de 
voltallige gemeenteraad wil op 
dossiers ook niet vlotten. Met als 
laatste feit het compleet passe-

ren van de gemeenteraad bij de 
uiteindelijke besluitvorming over 
een groot regionaal ICT-project. 
Dat kan, en mag de raad niet pik-
ken. 
Bij elkaar opgeteld reden voor 
de oppositie om te gaan voor 
een hard, maar duidelijk signaal. 
Een heldere waarschuwing: een 
motie van afkeuring. Goede sa-
menwerking met gemeenteraad 
en inwoners is van het grootste 
belang om te komen tot goede, 
zorgvuldige besluiten. Daar mo-
gen onze inwoners toch op reke-
nen?

Een hard signaal

Tijdens de gemeenteraad van afgelopen donderdag heeft de gezamenlijke 
oppositie een motie van afkeuring ingediend. Een motie die het bestuur van 
onze gemeente aan het denken moet zetten over het eigen functioneren bin-
nen en vooral buitenshuis. 

Jesse Jansen, gemeenteraadslid Progressief Bernheze

Beter ten halve gekeerd…

Over alle ideeën wordt nage-
dacht, maar ze verlaten niet alle-
maal de ‘tekentafel’. Soms zullen 
voorstellen worden bijgesteld 
om nog beter te worden, maar 
zelfs dan kunnen ze nog in de 
prullenmand terecht komen. Een 
voorbeeld hiervan is de beoogde 
ICT-samenwerking in onze regio: 
BLOu.
Gemeenten in onze regio, en dus 
ook Bernheze, kwamen tot het 
inzicht dat ze op ICT-gebied een 
opgave hebben om toekomstige 
taken op niveau uit te kunnen 
blijven voeren. Daarom werd in 
2015 het principe-besluit ge-

nomen om samenwerking op 
ICT-gebied te realiseren. Er werd 
een projectteam gevormd dat 
in het najaar van 2017 met het 
transitieplan kwam. 

Maar er blijven ook veel vragen 
onbeantwoord en voortschrij-
dende inzichten zorgen voor 
twijfel. Als na onderzoek blijkt 
dat onze kwetsbaarheid lager en 
onze flexibiliteit hoger kan en er 
daarnaast een erg fors kosten-
verschil wordt begroot, wordt 
besloten niet verder deel te ne-
men aan een samenwerking en 
een eigen koers te varen.

Door positief kritisch te blijven 
kijken naar nieuwe plannen 
werkt de CDA-fractie mee aan 
het verbeteren van onze mooie 
gemeente.

Uit de mediaberichten zou je het gevoel kunnen krijgen dat de po-
litieke wereld alleen nog draait om veranderingen. alles om ons 
heen lijkt anders te moeten, want van wat er is, deugt niks of niet 
zo veel. Gevolg is een lawine aan mooie nieuwe ideeën, plannen en 
voorstellen. allemaal om onze wereld te verbeteren.

Bart Pittens, voorzitter CDA Bernheze en burgerlid commissie Bestuur en Strategie

cda.nl/bernheze

Rolstoel op de oprijplaat

IPG Bernheze wil graag extra 
aandacht voor de toegankelijkheid 
van evenementen
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infOrMaTiE VOOr DE KErnEn

Voorkomen is beter dan genezen

Laar 63a - 5388 HC Nistelrode - 0412-20 60 14
info@gratisarbospreekuur.nl - www.gratisarbospreekuur.nl 

Op 15 december 2016 nam de 
gemeenteraad een motie aan 
om te komen tot een tweede 
(discounter) supermarkt in Nis-
telrode. Een dag eerder, op 14 
december, kwam er van de Veg-
helse Beleggingsmaatschappij 
VEBEM BV een principeverzoek 
voor de herontwikkeling van lo-
catie Brouwershoeve in Nistelro-
de. Het college gaf aan in princi-
pe mee te willen werken aan het 

ingediende plan. Het omvatte:
- Een (discounter) supermarkt.
- 12 appartementen.
- 260 m2 horeca/detailhandel.
- Een lunchroom en horeca-
 paviljoen.
- 67 parkeerplaatsen.

Op 10 mei 2017 ontvingen wij 
een Notitie ter Informatie Brou-
wershoeve Nistelrode over de 
laatste stand van zaken. Sinds die 

tijd hebben wij van het college 
niets meer vernomen over deze 
plannen! Blijkbaar is de druk voor 
de vestiging van een tweede su-
permarkt eraf en dan dus ook 
maar meteen voor herontwikke-
ling locatie Brouwershoeve. En 
zo blijven we dus nog wel even 
zitten met Het Gat.

Wat vindt u hiervan? Reageren 
via info@vvdbernheze.nl.

Het Gat

Bijna dagelijks rijd ik op mijn fiets langs Het Gat in Nistelrode. op de plek 
waar ooit de Brouwershoeve stond. Herinnert u zich nog dat de VVD-Bern-
heze fractie eind 2016 aandacht vroeg voor een tweede supermarkt in Nistel-
rode? Niet omdat het de wens was van de VVD, maar van de inwoners van 
Nistelrode. De locatie Weijen 62 was hiervoor de ideale plek. Het voorstel 
vond echter geen gehoor bij het college. Het lag te ver buiten het kernwin-
kelgebied, was de reactie. En ook een kleine groep ondernemers vond het 
geen goed plan.

Jack van der Dussen, fractievoorzitter VVD-Bernheze

Het heeft even geduurd, maar nu krijgt Vorsten-
bosch dan toch eindelijk haar nieuwe gymzaal. Af-
gelopen donderdag heeft de gemeenteraad haar 
unanieme goedkeuring gegeven. In een eerder sta-
dium was dit al gedaan, echter doordat de bouw-
prijzen inmiddels fors zijn gestegen en er energie-
besparende maatregelen werden genomen, mocht 
de raad er nogmaals haar zegje over doen. In de 
commissievergadering was lokaal meteen akkoord. 
Wij juichen de maatregelen om energieneutraal te 
bouwen van harte toe. De overige partijen hadden, 
ondanks eerdere goedkeuring toch wat kritische 
kanttekeningen, maar uiteindelijk was iedereen 
akkoord en heeft Vorstenbosch na jaren werk dan 
toch eindelijk de goedkeuring. 

Veel succes!
Bas van der Heijden, raadslid Lokaal

Gymzaal in Vorstenbosch

Verkeersdag voor senioren 
Organisatie in handen van Veilig Verkeer Nederland
afdeling Maasland (regio Oss)

Oudere verkeersdeelnemers zijn 
soms kwetsbaar. Zij hebben vaak 
lang geleden hun rijbewijs ge-
haald. Intussen zijn verkeersre-
gels veranderd, verkeerssituaties 
aangepast en is het veel drukker 
geworden op de weg. Daar komt 
bij dat mensen, naarmate ze ou-
der worden, te maken kunnen 
krijgen met fysieke en mentale 
veranderingen. Hoewel senioren 
vaak jarenlange ervaring heb-

ben in het verkeer, is de kans op 
letsel bij een ongeval daardoor 
voor senioren groter. Daarom is 
veilige mobiliteit voor senioren 
een belangrijk doel voor Veilig 
Verkeer Nederland. 

De gemeente Bernheze juicht de 
opfriscursus toe.
Wethouder Rien Wijdeven van 
Bernheze: “Veilig weggebruik 
is voor iedereen belangrijk en 
dus ook voor oudere verkeers-
deelnemers. Het is goed dat dit 
aandacht krijgt en VVN er ook 
speciaal de aandacht op richt. 
Het helpt mensen om in steeds 
complexere verkeerssituaties zelf 
hun weg te vinden en daardoor 
ook langer zelfstandig te blijven. 
Daar dragen wij als gemeente 
graag aan bij.”

In een theorieles word je op de 
hoogte gebracht van de veran-
derde verkeers- en gedragsre-
gels. Zeer nuttig om je geheugen 
op te frissen en nieuwe kennis 
op te doen. Naast deze theorie-
lessen is er gelegenheid om met 
een rijinstructeur een uur in een 
lesauto te rijden en de kennis in 
praktijk te brengen. 

Verder kun je in een rijsimulator 
jouw reactiesnelheid laten me-

ten. Je kunt een parcours afleg-
gen op een e-bike om verschil-
lende soorten elektrische fietsen 
te testen. Je krijgt informatie 
over geneesmiddelen en alcohol 
bij ouderen in het verkeer en een 
gespecialiseerd fysiotherapeut 
geeft voorlichting over vitaal ou-
der zijn. Een opticien en een au-
dicien zijn aanwezig om ogen en 
oren te testen en zo nodig advies 
te geven. 

Van de deelnemers wordt een 
bijdrage gevraagd van € 10,- 
voor het theoretisch deel (in-
clusief theorieboekje) en € 20,- 
voor praktijk en theorie (inclusief 
lunch). 

Je kunt je voor deze verkeers-
dag aanmelden bij VVN afdeling 
Maasland, liefst per mail, met 
vermelding van je naam, adres, 
telefoonnummer, aan welk pro-
gramma je deel wilt nemen 
(theorie of theorie + praktijk) en 
jouw voorkeur voor de voor- of 
namiddag als je alleen theorie 
volgt. Als je aan de praktijkles 
deelneemt, vermeld dan of je dat 
wilt in een schakelauto of in een 
automaat. Je kunt je natuurlijk 
ook telefonisch aanmelden. 

Inschrijving staat open voor ie-
dereen uit de gemeenten Oss en 
Bernheze die al langer een rijbe-
wijs heeft. 

De verkeersdag heeft een infor-
matief karakter en is dus geen 
examen. Het opfrissen van de 
verkeersregels is broodnodig 
voor iedereen die aan het ver-
keer deelneemt!

info@vvn-maasland.nl
06-51580738.

BERNHEZE - Veilig Verkeer Nederland, afdeling Maasland (oss en 
regio), organiseert op woensdag 17 oktober bij verkeersschool Kees 
van iersel aan de Vinkelsestraat 14 in Heesch een verkeersdag voor 
senioren die in het bezit zijn van een rijbewijs. 

Er is ook aandacht voor de praktijk

De ondernemers willen de destil-
leerderij realiseren bij hun woon-
adres, aan Bus in Nistelrode. 
Voor het brouwsel wordt gebruik 
gemaakt van het wijstwater dat 
bij de Maashorst en de Peelrand-
breuk hoort en lokaal verbouwde 
gerst. 
Juist die lokale ingrediënten ma-
ken de beoogde sterke drank 
uniek. Het beoogde eindresultaat 
is de eerste Nederlandse ‘Single 
estate’, wat voor liefhebbers als 
bijzonder geldt. 

Groen licht
Een toeristische attractie, een 
aanwinst voor De Maashorst, of 
vooral veel overlast voor de bu-
ren? Een aantal omwonenden is 
immers, op z’n minst, wat min-
der enthousiast over het plan dat 
voor een eerste officiële toets is 
voorgelegd aan de gemeente 
Bernheze. Het college heeft al 
laten weten de whiskystokerij in 
de Maashorst wel te zien zitten. 
Het plan in Nistelrode mag van 
hen verder. Los van het feit wat 

wijs is in dit plan - daar laat de 
Raad binnenkort haar licht over 
schijnen - is het opvallend dat 
de omwonenden door het col-
lege gehoord noch gekend zijn. 
Een werkwijze die we vaker zien. 
Vreemd aangezien de bestuur-
ders er zijn voor de burgers en 
niet andersom. 

Wat D66 betreft is er eerst een 
goed overleg met alle partijen, en 
dan pas een besluit om een plan 
wel of geen groen licht te geven. 

iemand een whisky?

Dennis Hurkmans en Ezra Leeger willen een exclusieve whiskystokerij 
bouwen op het randje van de Maashorst. De sterke drank als nieuw streek-
product. De plannen zijn niet nieuw. De whisky wordt al jaren gestookt in 
De Heische Hoeve in Loosbroek en ligt in houten vaten te rijpen. Nieuw is 
wel het plan voor een eigen stokerij waar het hele whiskyproces te zien is.

Mathieu Bosch, gemeenteraadslid D66

Extra
zakcentje

bijverdienen?

Word bezorger 
van deze krant!

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

‘Het helpt mensen in steeds 
complexere verkeerssituaties’
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TE KOOP

niEuWE DESSO-
TaPijTTEGELS 
In allerlei kleuren/soorten. 
Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf  
€ 2,- per m2. Duinweg 17, 
Schijndel, 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

HaMScHijf € 3,90 PEr KiLO  
METWOrST € 8,95 PEr KiLO
Slagerij Bert van Dinther 
Heistraat 8 Oss.
www.slagerijvandinther.nl

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

DiVErSE SOOrTEn 
HaarD- En KacHELHOuT
Thuisbezorgen mogelijk.
Haardhouthandel en 
Bomenrooibedrijf Doedee.
073-5032789/073-5034492.

aanGEBODEn

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

PEDicurE niSTELrODE
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode. 
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

PrOBLEMEn MET uW HOnD?
Verlatingsangst, probleem in 
huis, et cetera? 
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a 
Heeswijk-Dinther.

PEDicurE 
HEESWijK-DinTHEr
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak, kan ook 
aan huis 0413-293260.

GEVraaGD

BiDPrEnTjES
H. Leeijen, John F. 
Kennedystraat 90 Heesch. 
0412-451357. 
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik haal 
ze graag bij u thuis op.

LEGE carTriDGES 
Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in Nistelrode en 
steun hiermee het goede doel 
Hulphond Nederland.

OuDE/KaPOTTE 
cOMPuTErS En LaPTOPS
Bel Wim van Nistelrooij uit 
Heesch, 06-12464848.

Hij probeert deze nog te maken 
en er samen met ONS Welzijn 
een goede plek voor te vinden.

OuDE/KaPOTTE MOBiELTjES 

Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in Nistelrode, of 
Bunderstraat 1 in Heesch en 
steun hiermee het goede doel 
Stichting Opkikker.

TE Huur

OPSLaGuniT.Eu 
Te huur opslagunits in Nistelrode.
Afmeting unit 24/40 m2 of 
48 m2 geïsoleerd en verwarmd, 
eigen toegang door batch. 
Voor meer informatie 
06-46111667 of 
www.opslagunit.eu.

DiVErSE

Wij KOPEn uW 
TOurcaraVan!
Alle merken en bouwjaren.
Tegen contante betaling.
Met vrijwaring snel en correct.
Bel: 06-53206207.
Of www.tourcaravaninkoop.nl

Tekst?

DiErEnDaG Zie oplossing pagina 30

wieis deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

oogcontact

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782ee

le
n

oplossing
vorige week:

Mart Hanenberg 
uit Nistelrode

Winnaar:
Carla van Dijk 

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

1-10-2018 woordzoekermaken.nl

http://woordzoekermaken.nl/print.php?t=Muziekinstrumenten&w=12&h=12&p=G,T,J,G,C,J,O,H,S,X,O,C,T,I,M,C,F,A,L,U,E,B,Q,O,O,U,V,Y,W,Z,S,… 1/1

Muziekinstrumenten
Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

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

BASGITAAR CONTRABAS CYMBAAL
FAGOT HOBO JAZZGITAAR
PANFLUIT SNAARTROM WINDGONG
XYLOFOON

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zoek: BaSGiTaar, coNTraBaS, cYMBaaL, FaGoT, HoBo, 
JaZZGiTaar, paNFLUiT, SNaarTroM, WiNDGoNG, XYLoFooN

WOOrDzOEKEr: 

www.radionostos.nl

het gevoel 

radio

van toen!
het gevoel gevoel 

radioradioradioradioradio

toen!
gevoel 

toen!
gevoel 

NosTos

mooiBernhezertjes

WiL jE EEn zOEKErTjE PLaaTSEn?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Motortoerrit sponsort 
met succes KWf
Kankerbestrijding
HEESCH - Mc Babbels organiseerde op 26 augustus een mooie mo-
tortoerrit van zo’n 165 kilometer voor het goede doel; KWF Kanker-
bestrijding.

Helaas liet het weer het die dag wat afweten maar daar leed de op-
brengst, bestaande uit sponsor- en inschrijfgeld, niet onder! 
Met het mooie totaalbedrag van € 1.905,- bedankt de organisatie 
hierbij nogmaals iedereen die gesponsord heeft.

www.tipmooibernheze.nl

Maasland
’t Dorp 142 - 5384 ME Heesch

www.lokaalfnv.nl/maasland
maaslandlokaalfnv@gmail.com

0412-763700
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Kinderboekenweek 2018: Kom erbij!

De Kinderboekenweek vindt 
plaats van woensdag 3 tot en 
met zondag 14 oktober. 

Voorlezen in de bibliotheken van 
Heesch en Nistelrode
Op woensdagochtend 3 okto-
ber wordt in de bibliotheken van 
Heesch en Nistelrode de Kinder-

boekenweek geopend met het 
voorlezen voor peuters. Natuur-
lijk wordt er voorgelezen uit een 
prentenboek over vriendschap. 
Het voorlezen begint om 10.30 
uur en de toegang is gratis. 

De leesmiljonairs vieren feest met 
Tosca Menten. Vanaf de zomer 

zijn heel veel kinderen uit Bernhe-
ze hard aan het lezen om zoveel 
mogelijk leesminuten te halen. En 
met succes! De leesthermometer 
in de bibliotheek nadert de 1 mil-
joen leesminuten! Een geweldige 
prestatie waar alle kinderen trots 
op mogen zijn.
Op vrijdagavond 12 oktober 

wordt het project ‘Leesmiljonairs’ 
afgesloten met een feestelijke 
voorstelling van kinderboeken-
schrijfster Tosca Menten. Alle 
kinderen van Bernheze die mee 
hebben gedaan met dit project, 
zijn hiervoor uitgenodigd. Heb 
je geen mail over deze voorstel-
ling ontvangen, kijk dan op onze 

website voor meer informatie of 
kom naar de balie van de biblio-
theek.

BERNHEZE - Kinderboeken over vriendschap staan centraal in de Kinderboekenweek 2018. BFF, hartsvriendinnen, bloedbroeders, het zijn 
allemaal hartenkreten van echte vrienden. Vriendschap is diep verankerd in de jeugdliteratuur. Niet voor niets natuurlijk: vrienden maken 
leer je als kind. Er zijn dan ook heel veel kinderboeken over vriendschap geschreven. En in de bibliotheek kun je ze allemaal lezen!

Minibieb in nistelrode op Delst 
‘Lezen is leuk en heel goed voor de ontwikkeling van een kind’

Klasse-RT Remedial Teaching op 
maat en meer! bestaat dit jaar 
tien jaar en begeleidt leerlingen 
van het basisonderwijs die pro-
blemen ervaren met leren. Lezen 
is daar een onderdeel van. “Da-
gelijks fietsen tientallen kinderen 
langs de praktijk. 
Dat bracht me destijds op het 
idee om een minibieb bij de prak-
tijk te starten”, vertelt Jeanine 
enthousiast. Ze is ook aangeslo-
ten bij de organisatie Minibieb.nl; 
deze werkt vanuit het idee dat je 
de samenleving met elkaar leuker 
kunt maken. 

Ooit gestart vooral voor kinde-
ren, zijn er ook volwassenen die 
er gebruik van maken. Jeanine 
geniet ervan als ze de mensen op 
het bankje voor haar huis op hun 
gemak een boek uit ziet kiezen. 
De bekendheid en het gebruik 
ervan groeit nog elke dag. 
Elk jaar heeft ze een grotere kast 
nodig, en gelukkig komen er ook 
steeds nieuwe boeken die ze er-
bij kan zetten, zodat het aanbod 
divers blijft.

Kinderzwerfboek
Inmiddels is de Minibieb Klasse 

RT ook aangesloten bij Kinder-
zwerfboek. Zwerfboeken zijn 
van alle kinderen! Je neemt het 
boek mee naar huis en als je het 
uit hebt, laat je het weer verder 
zwerven. Je vindt ze op school, 
in de wachtkamer, op de kinder-
boerderij, in de trein, in één van 
de 2.500 KinderzwerfboekStati-
ons of... binnenkort bij de Mini-
bieb in Nistelrode aan Delst.

Klasse-RT nodigt alle kinderen uit 
om eens een kijkje te nemen in 
de Minibieb en… neem vooral 
een leuk boek mee! En... leuk als 

je een berichtje achterlaat in het 
berichtenboek. Veel leesplezier!

NISTELRODE – Drie jaar geleden nam Jeanine Maas, van Klasse-rT remedial Teaching, het initiatief en 
plaatste een Minibieb bij haar praktijk. ‘Boeken lenen? Gratis. Boeken terugzetten? Mag, maar moet 
niet. Zelf boeken over? Zet ze er gerust bij. ruilen? Zo vaak je wilt. Vind je een boek heel mooi? Houd 
het gerust. …’, zo geeft het plakkaat op de Minibieb aan. Een succes, zo blijkt ook op haar nieuwe 
werkplek op Delst in Nistelrode, waar de Minibieb sinds de zomer te vinden is.
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Loosbroek draait door 
‘Militaire missies en immigratie; verbanden en oplossingen?’

Een verrassend, spannend en in-
teractief praatprogramma waar-
bij gespreksleider Eli van Beek-
veld aan de hand van een aantal 
stellingen in gesprek gaat. Het 
geheel wordt muzikaal omlijst 
door een zeer bijzondere groep. 
Er is een bijpassende Power-
point-presentatie en na afloop 
wordt het publiek getrakteerd 
op een hapje.

Dit allemaal met drie gasten die 
inspirerende en maatschappelij-
ke ervaringen willen delen over:
‘Militaire missies en immigratie; 
verbanden en oplossingen?’

Net als afgelopen jaren wordt 
het onderwerp aangedragen 
door jongeren, wat de volgende 
items kan bevatten:
- Wanneer zijn missies nood-

zakelijk en wat zou hun doel 
moeten zijn?

- In hoeverre zijn ontstane pro-
blemen op de probleemloca-
tie oplosbaar?

- Welke randvoorwaarden zijn 
noodzakelijk om een goede 
missie te volbrengen?

- Zijn ethiek, moraliteit, spiritu-
aliteit ergens dienstbaar in dit 
veld?

De gasten zijn:
ricK DEKKErS; militaire missies, 
zeer actief werkzaam in het le-
ger en veel ervaring in militaire 
missies
JoHN DaViES; voor Bernheze 
specialist ten aanzien van immi-
gratie met vele jaren ervaring
JoS HEiJMaNS; burgemeester 

met een heel eigen koers ten 
aanzien van immigratie en op-
vang asielzoekers in zijn ge-

meente Weert.

Voor inspirerende zang brengt 
Bluezy prachtige covers en ook 
eigen nummers ten gehore.

Wees welkom namens de werk-
groep ‘Spiritualiteit in deze tijd’ 
op 12 oktober in de kerk van 
Loosbroek. 

Namens Gert-Jan van Heck, Jan 
Gabriëls, Chirs-Jan Manders, Cor 
Gloudemans, Rian Heerkens, 
Rijan Vinkhuizen en Sandra van 
Limpt.

LOOSBROEK - Het programma begint om 19.30 uur met covers uit de jaren ‘70. om 22.00 uur is het 
gezellig informeel samenzijn met een hapje en een drankje waarbij de groep Bluezy een fantastische 
muzikale invulling geeft.

DEELNEMERS OPEN HUIZEN ROUTE OP 
ZATERDAG 6 OKTOBER TUSSEN 11.00 EN 15.00 UUR

Kijk voor meer info op www.ketelaarsvanzutphen.nl 

Hoofdstraat 42 - 5473 AR HEESWIJK-DINTHER
(0413) 29 15 23 - info@ketelaarsvanzutphen.nl

Verkoopplannen?
Bel voor een
vrijblijvende 

waardebepaling.

Rodenburgseweg 16 Heeswijk-Dinther 
Woonopp: 112m²  Inhoud: 378m³
Perc.opp: 142m²

Vraagprijs € 237.500,= kk

Kastanjedreef 18 Heeswijk-Dinther 
Woonopp: 135m²  Inhoud: 484m³
Perc.opp: 162m²

Vraagprijs € 249.500,= kk

Margrietstraat 13 Heeswijk-Dinther 
Woonopp: 124m²  Inhoud: 429m³
Perc.opp: 187m2

Vraagprijs € 275.000,= kk

Kastanjelaan 36 Vinkel  
Woonopp: 145m² Inhoud: 581m³
Perc.opp: 465m²

Vraagprijs: € 395.000,= kk

Dorpstraat 43 Geffen  
Woonopp: 244m²  Inhoud: 1.203m³
Perc.opp: 784m²

Vraagprijs: € 549.000,= kk

Hoofdstraat 27 Heeswijk-Dinther 
Woonopp: 313m² Inhoud: 1.525m³
Perc.opp: 1.077m²

Vraagprijs € 675.000,= kk

Visven 310 Veghel   
Woonopp: 175m²  Inhoud: 598m³
Perc.opp: 252m²

Vraagprijs € 317.500,= kk

De Morgenstond 29 Heeswijk-Dinther 
Woonopp: 331m² 
Bedrijfsruimte: 582m²
Perc.opp: 1.270m²

Vraagprijs € 775.000,= kk

Hogeweg 6 Heeswijk-Dinther 
Woonopp: 290m² Inhoud: 1.003m³
Perc.opp: 3.292m²

Vraagprijs: € 845.000,= kk

‘Een verrassend, spannend en 
interactief praatprogramma’

Op 19 november 1990 werd 
de familievereniging opgericht 
naar aanleiding van het ver-
schijnen van het boek waarin 
de genealogie van de familie 
Timmers beschreven staat. Deze 
vereniging organiseert regelma-
tig een ‘familiedag’ waarop alle 
Timmers en Tummers-leden en 
belangstellenden elkaar kunnen 
ontmoeten en familiegegevens 
in de klappers en de stambomen 
kunnen bekijken. Natuurlijk is er 
dan ook alle gelegenheid om te 
buurten. 

De oorsprong van de familie 
Timmers ligt in Heeswijk, alwaar 
stamvader Jan Timmers zijn roots 

had liggen. De vereniging heeft 
veel leden die in de gemeente 
Bernheze wonen. 
Maar er zijn ook veel afstamme-
lingen van Joannes Timmers die 
in de 16e eeuw trouwde met 
het ‘lieftallige meisje Aleyd’, die 
geen lid zijn en met name die 
groep wil de vereniging berei-
ken.

Ben je geïnteresseerd in de Tim-
mers familiegeschiedenis dan is 
een lidmaatschap van de Tim-
mers familievereniging aan te 
bevelen. Voor een bedrag van  

€ 18,50 per jaar ontvang je 
tweemaal per jaar het prachtige 
tijdschrift de Timmers Koerier en 
ben je welkom op de jaarlijkse 
familiedag. Meer informatie vind 
je op www.timmersfamiliever-
eniging.nl. 

Iedereen is van harte welkom! 
Toegang gratis.

familiedag familie-
vereniging met achter-
naam Timmers
BERNHEZE - Familievereniging Timmers houdt 7 oktober haar fami-
liedag vanaf 13.30 uur in party centrum van Haandel, Hertog Jan-
plein 20 in Erp. Het thema van de middag is: groeten en ontmoeten. 
om 14.30 uur zal familielid Jan Timmers een bijzonder interessante 
lezing geven over de oude Brabantse familieboerderijen. 

De vereniging heeft veel leden die in de 
gemeente Bernheze wonen
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Kies voor duurzame energie 
www.vanbakeleco.nl

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Haal de
zon in
 huis

Bouwplannen?
Bestemmingsplan

nodig?
Planschade? 

Graafsebaan 31 Heesch  06-2909 9005
onno@roconnect.nl www.roconnect.nl

Loosbroekse Badminton club in het licht
“WE ziEn OnzE SHuTTLES nu VEEL BETEr”

Op initiatief van voormalig en 
helaas overleden schooldirec-
teur René Hoezen uit Loosbroek 
werd nadat de school in 2004 
een mooie gymzaal kreeg, een 
badmintonclub opgericht. “René 

vond het zonde om de zaal alleen 
in te zetten voor de school. 
Hij bedacht om de Loosbroekse 
Badminton Club op te richten”, 
blikken John van Krieken en Ad 
Langenhuizen terug. Beide heren 

waren vanaf dag één betrokken 
en hadden elders al ervaring op-
gedaan in de sport. Ad werd en 
is nog steeds degene die te boek 
staat als trainer en is overigens 
ook degene die de deur opent, 

zorgt dat alles klaar staat en de 
zaalverlichting brandt.

Wat laatstgenoemde betreft: de 
verlichting was al enige tijd dus-
danig dat LBC het lastiger spelen 
vond. “Er waren een paar lampen 
kapot en het licht was dusdanig 
dat we onze shuttles niet goed 
konden zien. Dat is natuurlijk wel 
een vereiste om lekker te spe-
len”, melden Ad en John. Goede 
raad is soms niet zo duur. Er werd 
contact gezocht met de gemeen-
te. “We hebben voorgesteld om 

de lampen zelf te vervangen door 
ledverlichting. Hoewel het ver-
vangingsmoment eigenlijk nog 
niet was aangebroken kregen we 
direct alle medewerking”, zeg-
gen de heren tevreden.

Er is in deze zeker sprake van een 
win-win situatie. De gemeente 
leverde lampen en John was na-
mens LBC een dag doende met 
het vervangen van alles. Hij ver-
telt: “Het was best een karwei, 
maar de gemeente bespaarde 
hiermee kosten van een bedrijf 
om alles te vervangen, Ledver-
lichting gaat langer mee en ver-

bruikt minder stroom. Wij zijn 
er tot slot enorm mee geholpen 
omdat we nu weer veel fijner 
kunnen spelen.” 

Hij verduidelijkt: “Dit is een gym-
zaal, waardoor de ruimte sowieso 
al twee meter lager is dan eigen-
lijk vereist voor deze sport. We 
spelen daarom met extra snelle 
shuttles. Die konden we echter 
niet goed zien”, om tevreden te 
constateren: “Maar dat is, met 
dank aan de gemeente Bernheze, 
opgelost.”

Beide partijen zijn derhalve con-
tent, maar zij niet alleen. Ad en 
John: “Niet alleen wij hebben 
baat bij deze verlichting, maar 
ook de schooljeugd en andere 
verenigingen die gebruik maken 
van de zaal”, om te besluiten 
met: “Het is een mooie ruimte 
en het zou goed zijn als er in de 
avonduren nog wat meer andere 
verenigingen gebruik van zouden 
maken. 
Alle faciliteiten zijn aanwezig.” 

Voor informatie over verhuur 
wordt verwezen naar de ge-
meente Bernheze.

LOOSBROEK – Bij een grote verbouwing van de Sint albertusschool werd in 2004 ook een gymzaal ge-
realiseerd. De ruimte wordt vanaf dat moment niet alleen bevolkt door schooljeugd overdag, maar wordt 
ook verhuurd aan verenigingen. De Loosbroekse Badminton club (LBc) maakt er al vanaf het begin met 
veel plezier gebruik van. plezier dat, sinds zij in goede samenwerking met de gemeente Bernheze zelf 
ledverlichting aanbracht, nog groter is geworden: “We zien onze shuttles nu echt een stuk beter. Dat 
speelt veel fijner.”

John van Krieken en Ad Langenhuizen Badmintonclub Loosbroek Tekst en foto: Wendy van Lijssel 

‘Er is in deze zeker sprake
van een win-win situatie
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VOOR EEN 
SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord 
T 0413 - 27 01 10

E info@vanschijndeltegels.nl  
  www.vanschijndeltegels.nl   
  www.tegelprofshop.nl

Compleet 
nieuwe grote
showroom!
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SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord 
T 0413 - 27 01 10

E info@vanschijndeltegels.nl  
  www.vanschijndeltegels.nl   
  www.tegelprofshop.nl

Compleet 
nieuwe grote
showroom!

Kruishoekstraat 19 Heesch  T 0412 633 069  www.vandersangengaragedeuren.nl

showroom open 
op zaterdag 

10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE 

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

Hondstraat 3 - 5476 KT  Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl  - www.addonkers.nl

• Kozijnen   Deuren   Ramen

Nieuwe Erven 21    Heesch    T: 0412 45 61 98u       u

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Vernieuwde

showroom!

Nieuwe Erven 21 • Heesch • 06-53208815

0413-229711 - info@vanpinxteren.nl

M. van Pinxteren V.O.F.
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie

www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

Kunststof kozijnen

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

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom 
 open op zaterdag van 
 10.00 - 14.00 uur
* Trespa-keralit-houten 

dakkapellen

Binnen 
1 dag 

geplaatst!

Aannemingsbedrijf Van der Heijden is op zoek naar een ervaren

KRAANMACHINIST
Als machinist van de rupsmobiele graafmachine zorg je ervoor dat de 

puinbreker geladen wordt met ongebroken puin. Daarnaast draag je zorg 
voor het dagelijks onderhoud aan en reparaties van de machines. 

Samen met de shovelmachinist ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse 
gang van zaken bij de puinbreekinstallatie.

Functie-eisen
Wij zoeken een gemotiveerde medewerker die plezier heeft in het werk 

als machinist, woonachtig is in de omgeving van Nistelrode, die zich ervan 
bewust is dat je in dit werk langere dagen maakt en dat overnachtingen 

voor kunnen komen. Werkervaring als kraanmachinist, een geldig 
VCA certificaat en rijbewijs B zijn een pre.

ArbeidsVoorwAArden
Wij bieden jou een fulltime baan in een hecht en jong team, 

waarbij professionaliteit, vakmanschap en kwaliteit voorop staan.

spreekt deze vacature je aan, heb je passie voor je vak 
en ben je op zoek naar een uitdagende en verantwoordelijke baan? 

solliciteer dan direct en stuur je cv met je motivatie naar
info@puinbreken.nl t.a.v. eefje van der Heijden!

Loosbroekseweg 21 - 5388 BC  Nistelrode - 0412-611454 - www.puinbreken.nl

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking

Zoggelsestraat 94 - 5384 VE  Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl
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De eerste prijs, bestaande uit een 
herinneringsschild en bloemen, 
ging naar Gerard Gunsing en 
Fred Heijnen met ruim 66,06%.

Het hoogst eindigende paar, 
Marietje van Oort en Nolly van 
uden, waarvan Marietje lid 
is van De Klotbeek, ging met 
64,77% er met de grote wissel-
bokaal vandoor.

Er was ook een ‘Poedelprijs’, die 
twee leden van de bridgeclub 
ten deel viel met 32,7%.

De organisatie verliep prima, 
wat weer volledig kan worden 
toegeschreven aan de leden van 
de Wecom, die hier verantwoor-
delijk voor waren. Ook andere 
clubleden droegen spontaan hun 
steentje bij aan bijvoorbeeld het 
inrichten van de zaal. Wat ook 
niet onvermeld mag blijven is de 
locatie waar dit toernooi plaats-
vindt en waar BC De Klotbeek 
zetelt: CC Servaes. De barbedie-
ning was weer prima. Op deze 

wijze worden de deelnemers al 
spelend van hun drankje en hap-
je voorzien; Chapeau! De grote 
opkomst was uiteraard ook een 
kolfje naar de hand van de pen-

ningmeester... De uitslag, met de 
scorepercentages, staat vermeld 
op 
www.nbbclubsites.nl/club/8043 
bij het onderdeel ‘uitslagen’.

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENn Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
 Vouwwanden

Nieuwe Eerdsebaan 6 - Schijndel
073-5492662 - info@omega-it.nl

www.omegainstallatietechniek.nl      www.omega-it.nl

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

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Dit jaar was het schietgebeuren 
wel heel bijzonder, want voor 
twee gildebroeders bestond de 
mogelijkheid dat zij zich dit jaar 
tot keizer zouden kunnen schie-
ten. In een extreem spannende 
strijd wist gildebroeder Jan van 
der Avoort deze titel van keizer 
met het 131ste schot voor zich 
op te eisen. 

Aansluitend werd geschoten 
voor de titel van gildekoning 
en wist gildezuster Antoinet-
te Merkx met het 126ste schot 
zich tot koningin te schieten. De 
prinsschieting stond ook nog op 
het programma en strijdend op 
het scherpst van de snede schoot 
jeugdlid Kevin Breedveld zich 
met het 94ste schot tot gilde-
prins. Hierna werd nog nog ge-
streden voor de titel van schut-
terskoning. Gildebroeder Ronald 
Spits wist evenals vorig jaar deze 
titel van beste schutter van het 
gilde te verwerven. 

Zondag 30 september trad het 
gilde in vol ornaat aan, teneinde 
pastoor Ouwens op te halen om 

onder het tromgeroffel van de 
tamboers de St. Lambertuskerk 
te betreden om de jaarlijkse gil-
demis te vieren. 

Aansluitend aan de commu-
nie werden koningin Antoinet-
te Merkx en gildeprins Kevin 
Breedveld voor het altaar op 
plechtstatige wijze geïnstalleerd. 
Daarna schreed de koningin over 

het uitgespreide vaandel, een 
voorrecht dat slechts voorbe-
houden is aan staatshoofd en de 
gildekoningin of -koning. 

De keizer, zo deelde de hoofd-
man mede, zal op een later tijd-
stip worden geïnstalleerd.

Lees het volledige verslag op 
www.mooibernheze.nl.

Teerdag en gildemis
NISTELRODE - afgelopen zaterdag vierde het gilde haar jaarlijkse teerdag. ’s Morgens werd de rege-
rende gildekoning Harrie Meulendijks door het gilde thuis afgehaald. in optocht, de koning en de vogel 
meevoerend, toog men naar het gildeonderkomen. om 13.00 uur begon het schieten, burgemeester 
Moorman loste het eerste schot, dat werd gevolgd door het tweede schot door de heersende Koning. 
Hiermee werd het Koningschieten geopend. 

V.l.n.r.: Gildeprins Kevin Breedveld, gildekoningin Antoinette Merkx, 
gildekeizer Jan van der Avoort en schutterskoning Ronald Spits

ExtrEEm
sPannEndE 
wEdstrIjd

Open Klotbeek toernooi 
grandioos succes
HEESWIJK-DINTHER - afgelopen zaterdag hield Bridgeclub De Klotbeek haar Grote open Klotbeek 
Toernooi. Met 140 deelnemers was het toernooi volledig uitverkocht. De voorzitter van de wedstrijd-
commissie opende om 13.30 uur het toernooi en heette alle deelnemers hartelijk welkom. Er werd 
gespeeld in vier lijnen en zoals gebruikelijk konden er ook weer meesterpunten worden verdiend. De 
spellen waren voor alle lijnen op dezelfde wijze ‘gedupliceerd’. Er werd topintegraal gespeeld en de 
prijzentafel was goed gevuld.

Marietje van Oort en Nolly van Uden
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Eerste punt binnen voor 
korfbalsters Prinses irene
HEuMEN/NISTELRODE - prin-
ses irene was er helemaal klaar 
voor, maar het was aan Heumen 
om de wedstrijd te starten. 

Hun eerste aanval zorgde me-
teen voor een 1-0 achterstand. 
Nog niks aan de hand, dacht ook 
Linda van Tilburg die meteen 
antwoord gaf met een afstands-
schot. Deze stand hield maar 
even stand want Heumen kwam 
weer op voorsprong. Toen was 
het de beurt aan de Nistelrodese 
meiden. 
Binnen vijf minuten was er een 
voorsprong opgebouwd door de 
doelpunten van Evy van de Ak-
ker, Laura van de Ven en Maddy 
van Dijk. Heumen kwam weer 
langszij en zette een stand neer 
van 6-4. Vanaf toen ging het 
om en om. Gaby van Santvoort 
legde een korte kans binnen, 
waarna Maddy van Dijk nog 
eens twee doelpunten op haar 
naam mocht schrijven. Met 7-7 
gingen de meiden richting de 

kleedkamer. Het was de bedoe-
ling om de tweede helft net zo 
fel te starten als het einde van 
de eerste helft, maar toch kreeg 
Heumen het voor elkaar om een 
gat te slaan. De korfbalsters rea-
geerden hierop door doelpunten 
van Sanne Pluk, Lotte Wilbers en 
Marina van Venrooij. Toen kwam 
er weer een sterke fase bij Prin-
ses Irene. Met twee doelpunten 
van Marina van Venrooij en een 

doelpunt van Laura van de Ven 
stonden de meiden met één 
doelpunt voor op Heumen met 
nog ruim tien minuten te spelen. 
Door nog een afstand schot van 
Evy van de Akker, en later nog 
twee doelpunten tegen, stonden 
de meiden weer met één doel-
punt achter. 
De laatste minuten liepen af en 
Laura van de Ven legde de 15-
15 binnen via een vrije worp. 

korfbal
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We zijn op zoek naar bezorgers voor DeMooiBernhezeKrant in

NistelroDe
Ongeveer 260 kranten - Boestestraat, De Hoef, De Leibeek, Hoogstraat, Julianastraat, Kromstraat, 
Over den Dries, Raadhuisplein, Toniesplein, Veerstraat en Wilheminastraat.

heesch
Ongeveer 280 kranten - Beemdstraat, Herman Broodstraat, Vincent van Goghstraat, Jan Steenstraat, 
Frans Halsstraat, Rembrandtstraat, Johannes Vermeerstraat, Rubensstraat, gedeelte Zoggelsestraat, 
Burg. van Hulstlaan, Grasland, Beemdgras, Veldbeemd, Bosbeemd, Struisgras, Parelgras, Windhalm, 
Veldbies en Kruishoekstraat.

heesWijK-DiNther
Ongeveer 265 kranten - Meerstraat, Abdijstraat, Pastoor Maasstraat, Zijlstraat, Abt. Moorstraat, 
Ridder Robberstraat, Zuster JMJ straat, Teerlingstraat, Pater van den Elzenstraat en Lariestraat.

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

Heeey jij daar!
vanaf 13 jaar

extrazakcentjebijverdienenop woensdag?

raivo Dankers maakt sterk 
250 debuut in de strandcross
VLISSINGEN/HEESCH -  rai-
vo moest omdat hij lootje 59 
getrokken had vanaf de twee-
de startrij starten. ondanks dit 
kwam hij best goed uit de start 
en kwam al snel aan op een 
twintigste plaats. 

In de daaropvolgende ronden 
zette hij zijn opmars verder en 
stootte door naar een tiende 
plaats waarvan hij op dat mo-
ment al de hoogst geklasseerde 
250 rijder was. Omdat Raivo het 
tempo strak hield tot aan de fi-
nish, wist hij nog drie plaatsen 
winst te boeken en kwam als 
zevende van de gecombineerde 
250/450 klasse over de finish en 
won hiermee de 250 klasse.
De start van de tweede manche 
was beter maar helaas haperde 
hij in de eerste bocht waarbij vele 
plaatsen verloren gingen. Gedu-

rende de wedstrijd vocht Raivo 
zich terug naar een tiende plaats 
en ging de strijd aan met Joel van 
Mechelen om de eerste plaats in 
de 250 klasse. Helaas verloor hij 
zijn kansen op de overwinning 

door twee valpartijen waardoor 
hij op een vijfde plaats van de 
250 klasse over de finish kwam. 
Met een 1-5 in de manches 
eindigde Raivo op een tweede 
plaats in het dagklassement. 

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Gewoon lekker sporten

Beide heren komen sinds een 
aantal jaren elke donderdag-
avond naar sporthal ’t Vijfeiken 
om recreatief tegen een shutt-
le te slaan. “Er is veel aandacht 
voor de prestaties in de com-
petities en op toernooien, maar 
veel mensen weten niet dat er 
ook een grote groep recreanten 
bij onze vereniging speelt”, zegt 
Ron. “Veel van deze mensen wil-
len niet meer verplicht trainen of 
competitie spelen, maar gewoon 
lekker eens in de week spor-
ten”. “De Heesche Badminton 
Vereniging geeft ons daar alle 
mogelijkheid toe”, vult Will aan. 
“Elke donderdagavond ga ik met 
heel veel plezier naar sporthal  

’t Vijfeiken om recreatief te spe-
len en vervolgens wat te drinken 
aan de bar.” 
De beide heren zouden het leuk 
vinden als nog meer mensen re-
creatief zouden komen badmin-
tonnen. “Het badminton is een 
fijne sport die voor iedereen toe-
gankelijk is, dat willen wij graag 
aan nog meer mensen laten 
zien”, zegt Ron daarover. “Elke 
donderdagavond spelen wij van 
20.00 tot 22.30 uur in sporthal 
‘t Vijfeiken in Heesch, daar is ie-
dereen welkom om drie keer met 
ons mee te komen spelen”, be-
sluit Will. 
Meer informatie is te vinden op 
www.hbv-heesch.nl.

HEESCH - regelmatig lees je in DeMooiBernhezeKrant over de 
sportieve prestaties van leden van de Heesche Badminton Vereni-
ging. Maar de Heesche Badminton Vereniging is meer dan een com-
petitieve vereniging bewijzen Will van der Meijden en ron Verduin. 

Will van der Heijden en Ron Verduin

Glenn zevende in het 
wereldkampioenschap MXGP

Glenn wist in zijn laatste wed-
strijd voor het Red Bull KTM 
team op een keurige negende 
plaats te eindigen. Hiermee be-
wees hij opnieuw dat hij een van 
de meeste constante rijders in 
het wereldkampioenschap is en 
kwam hij slechts tien punten te 
kort voor de top zes. 

In de eerste manche kende Col-
denhoff een mindere start, waar-
na hij van de veertiende plaats 
terug wist te komen naar de 
elfde plaats. Ook in de tweede 
manche kende “The Hoff” een 
mindere start waarna hij zich van 
buiten de top tien terug wist te 
knokken naar de achtste plaats.

Commentaar Glenn Coldenhoff: 
“Ik had een kleine valpartij in de 
kwalificatieheat waarbij ik mijn 
voorrem beschadigde. Hierdoor 
werd ik terugverwezen naar de 
zestiende plaats en kon ik geen 
topplek kiezen achter het start- 
hek. Dit gaf problemen voor 
de eerste bocht omdat dit een 
bocht was van 180 graden, het 
was moeilijk, maar ik heb er het 
beste van gemaakt. Aan het be-
gin van het seizoen was ons doel 
om constanter te zijn, en dat is 
volgens mij goed gelukt, want 
ik was dicht bij de top vijf in het 
kampioenschap. Alles bij elkaar 
denk ik, dat ik tevreden terug 
mag kijken op mijn seizoen.”

IMOLA/HEESCH - De laatste wedstrijd van het wereldkampioen-
schap MXGp werd verreden op het circuit van imola. Deze Grand 
prix van italië was, na drie jaar, de laatste wedstrijd waarbij Glenn 
uitkwam kwam voor het red Bull KTM team, daarom was de Bra-
bander extra gemotiveerd om nog een keer goed te scoren.

motorcross
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ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

Op het onderdeel tuls werden de 
volgende prijzen behaald:
3e prijs Esli van Leuken 
3e prijs Jesse Broeren.

Op het onderdeel sparring wer-
den de volgende prijzen behaald:
3e prijs Bjorn van Krieken
2e prijs Peet Guelen
2e prijs Lieke van den Berk 
2e prijs Esli van Leuken
2e prijs Jesse Broeren 
1e prijs Daiko Martens
1e prijs Niek Cornelissen
1e prijs Benthe Matthieu
1e prijs Niek Landman
1e prijs Imke van der Zande.

Op het onderdeel hoogtesprong 
werden de volgende prijzen be-
haald:
3e prijs Imke van der Zande 
3e prijs Jesse Broeren
2e prijs Daiko Martens
1e prijs Benthe Matthieu.

In totaal won Taekyon Berghem 
zes keer een 1e plaats, vijf keer 
een 2e plaats en vijf keer een 3e 
plaats.

Als klap op de vuurpijl won  
Taekyon Berghem de clubbokaal 
en was daarmee de beste club 
van het toernooi!

Taekyon wint clubbokaal 

SOMEREN/BERGHEM - Het eerste toernooi van het jaar was afge-
lopen zondag een feit. in Someren stond een internationaal gezel-
schap van verenigingen klaar om deel te nemen aan het Soo Bak Gi 
toernooi. Vanuit Taekyon Berghem nam ook een aantal deelnemers 
deel; zowel ervaren als beginnende deelnemers stonden te popelen 
om het wedstrijdseizoen weer te beginnen. 

budojuliana ’31 maatje te groot 
voor Prinses irene
MALDEN/NISTELRODE - prin-
ses irene verloor in Malden, 
onder de voortreffelijke leiding 
van scheidrechter Mike Theelen, 
kansloos van Juliana ’31. 

Twee seizoenen geleden speelde 
die ploeg nog in de derde divisie. 
De ploeg van Remko Bicentini, 
die ook coach is van het natio- 
naal team van Curaçao, was 
oppermachtig en liep via een 
2-0 ruststand uit naar 4-0. Toen 
pas lukte het Prinses Irene, via 
de ingevallen Douwe Hercken-
rath, wat terug te doen. Geen 
schande deze nederlaag, want 
in Malden heeft men er heel wat 
geld voor over om snel terug te 

keren naar (minimaal) de hoofd-
klasse. Gezien de kwaliteiten van 

het elftal is zij de gedoodverfde  
titelkandidaat.

voetbal

Greenmax nieuwe hoofdsponsor altior

HEESWIJK-DINTHER - De com-
petitie 2018-2019 is reeds be-
gonnen en dit jaar start korf-
balvereniging altior met een 
nieuwe hoofdsponsor. 

Acht jaar lang heeft de club met 
veel trots en plezier ‘Van Gerwen 
Metaalbouw’ mogen dragen en 
werd zij van alle kanten door dit 
mooie bedrijf gesteund. Graag 
bedankt Altior Theo van Gerwen 
voor al de betrokkenheid en hulp 
van de afgelopen jaren. Elk einde 

heeft echter een nieuw begin en 
daarom verwelkomt Altior van 
harte de nieuwe hoofdsponsor 
Greenmax. Er wordt uitgeke-
ken naar weer wat mooie jaren 
en Altior is erg blij met de nu al 
grote betrokkenheid van Eric van 
Oss, die Altior afgelopen week 
heeft uitgenodigd in het mooie 
pand om wat selectiefoto’s te 
maken. Met dank aan fotograaf 
Ineke Ketelaars.
Er staat voor de selectie weer een 
spannend seizoen voor de boeg 

want zowel het eerste team als 
het tweede team zullen moeten 
knokken voor goede resulta-
ten in de (reserve)topklasse. De 
thuiswedstrijden vinden plaats 
op Droevendaal 1 in Hees-
wijk-Dinther, waar iedereen van 
harte welkom is. De exacte wed-
strijdtijden van de teams, zowel 
jeugd als senioren, zijn te vinden 
op www.altior-korfbal.nl en voor 
andere interessante weetjes en 
uitslagen kun je Altior volgen op 
Facebook.

Hengelsport
van de Laar

Molenstraat 32 - Heesch - 06-13542569
info@hengelsportvandelaar.nl
www.hengelsportvandelaar.nl

www.facebook.com/hengelsportvandelaar

Kensaki witvis haken
diverse maten en 

alle Lion onderlijnen 

5 halen 4 betalen 
Zolang de voorraad strekt 

DDW een maatje te groot voor altior
HOOGEMIERDE/HEESWIJK- 
DINTHER - Zondag stond de 
eerste uitwedstrijd op het pro-
gramma van altior. De dames 
mochten afreizen naar Hooge 
Mierde om het daar op te ne-
men tegen DDW. 

Waar de thuisploeg vanaf het 
begin van de wedstrijd de korf 
wist te vinden, waren de aan-
vallen van Altior ondermaats en 
duurde het tot de tiende minuut 
voordat het eerste doelpunt 
viel. DDW had de korf toen al 
drie keer gevonden. Gedurende 
de hele eerste helft bleef Altior 

achter de feiten aanlopen en liet 
DDW steeds verder uitlopen. 
Het resultaat was een ruststand 
van 9-3. In de rust werden er an-
dere afspraken gemaakt en het 
was duidelijk wat de dames te 
doen stond: zo snel mogelijk het 
gat met DDW verkleinen. 

De aanvallen liepen in de twee-
de helft beter, maar de dames 
van DDW bleven ook scoren en 
gaven de voorsprong niet meer 
uit handen. Het resultaat was 
een 17-10 nederlaag.

DDW 2-Altior 2: 8-7

Celeritas/Avanti 2-Altior 3: 6-9
Altior 4-SCMH 3: 7-6
BMC MW1-Altior MW1: 14-9
Altior R1-Corridor R2: 7-3
Prinses Irene A1-Altior A1: 10-13
Altior A2-Be Quick A2: 4-12
Avanti A2-Altior A3: 5-3
Altior B1-Oranje Wit B1: 5-7
De Korfrakkers B3-Altior B2: 7-14
ODIO C1-Altior C2: 11-3
Altior C3-Rooi C1: 1-12
Flamingo’s D1-Altior D1: 3-4
Altior D2-Prinses Irene D1: 4-3
Altior E1-Be Quick E1: 10-2
Altior E2-Be Quick E3: 21-0
NDZW E1-Altior E3: 4-0
Altior W1-De Korfrakkers W1: 5-5.
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DE OPLOSSinG

Dit jaar hebben we gloednieuwe 
shirts ontvangen van onze spon-
sor. Onze sponsor is autobedrijf 
Langens in Nistelrode. Wij zijn 
ontzettend blij met onze sponsor 
en willen hen graag middels deze 
weg bedanken. Enith en Wilbert: 
ontzettend bedankt voor deze 
mooie shirts. Wij zijn er erg blij 
mee.

Groetjes, de toppers van MD2; 
Sophia, Moon, Mieke, Bente, 
Sophie, Rosan, Floor, Robin, 
Luuke, Liese, Dieuwertje, Lieke, 
Maud, Lente, Jeroen en Bjorn.

MD2 bedankt autobedrijf 
Langens nistelrode

HEESCH/NISTELRODE - Wij, MD2 van MHcH, zijn een superleuk, 
fanatiek en gevarieerd meidenteam. Samen met onze twee coaches 
Jeroen en Bjorn zorgen wij elke week weer voor een spannende, 
maar vooral ook leuke wedstrijd op de hockeyvelden.

Maud Langens

Heeswijk laat zich aftroeven en verliest 

Na de thee kwam DAW een stuk 
scherper en frisser uit de kleed-
kamer dan Heeswijk. DAW voer-
de direct de druk op en Heeswijk 
wist zich daar geen raad mee. 
In de 51e minuut viel dan ook 
de 1-1. Tot overmaat van ramp 
moest Heeswijk trainer Sijbers na 
de gelijkmaker drie keer wisselen 
in tien minuten tijd, door blessu-
res van respectievelijk Van den 
Akker, Sleddens en Van Beljouw. 
Heeswijk kreeg geen vat meer 
op DAW en was zelf ook slordig 
in de passing. 
Nadat de Schaijkse aanvallers 
al een paar keer gevaarlijk voor 
Heeswijk goalie Niek van Zutp-
hen verschenen, viel in de 72e 
minuut dan ook de terechte 2-1. 
Een voorzet van de rechterkant 
werd verkeerd getimed door Van 
Zutven, waarna linksbuiten Van 

Merwijk dit buitenkansje ver-
zilverde door de bal in de verre 
hoek te schuiven. DAW kwam 

niet meer in de problemen en 
won terecht na 93 minuten 
voetbal.

SCHAIJK/HEESWIJK-DINTHER - Beide ploegen begonnen wat aftastend aan de wedstrijd. Naarmate de 
eerste helft vorderde werd Heeswijk sterker en in die fase viel ook de terechte 0-1. Een afgeslagen bal 
werd op het middenveld gewonnen door aanvoerder Tom Sleddens en die zette op zijn beurt Stef adank 
aan het werk. De middenvelder liet weer eens zien over een goede traptechniek te beschikken en schoot 
vanaf zeker twintig meter de bal buiten bereik van keeper van aalst.

voetbal

Coen van Beljouw aan de bal voor Heeswijk Foto: Hans Heesakkers

Mooie overwinning vrouwen 1 Prinses irene

De tweede helft was een trak-
tatie voor alle toeschouwers 
met vijf doelpunten. Het begon 
in de 53ste minuut waar Bavel 
een voorsprong nam; 1-2. In de 
63ste minuut maakte Sharron 
de gelijkmaker. Iedereen opge-
lucht! Maar in de 66ste minuut 
takteerde Hilde de supporters op 
een wereldgoal. Ongeveer van 
een meter of 40 besloot ze maar 
eens op de goal te schieten en de 
bal belande onhoudbaar voor de 
keepster in de goal. Helaas voor 
de Strijbosch Girls gaf Bavel het 
niet op en ze maakten in de 74ste 
minuut weer de gelijkmaker; 
3-3. Nu was het wederom een 
kwestie van gas geven voor de 
vrouwen en dit werd in de 86ste 

minuut beloond door wederom 
Sharron die de 4-3 erin prikte. 
In de allerlaatste minuut kwam 
Prinses Irene nog een keer goed 
weg waar een lob van een Bavel-
speelster nog op het dak van de 

goal belande. Volop vreugde dus 
toen de goed leidende scheids 
na 90 minuten en een beetje af-
floot. Prinses Irene vrouwen sluit 
dus dit weekend keurig af met 
vier punten uit twee wedstrijden.

NISTELRODE - Zondagmiddag mochten de Strijbosch vrouwen de wedstrijd starten tegen Bavel. in de 
eerste fase was Bavel voetballend iets sterker, met name hun nummer 7 was goed op dreef. Maar in 
de 22ste minuut was het voor de eerste keer raak voor Sharron na een fantastische aanname van Floor. 
Jammer genoeg maakte Bavel in de 24ste minuut alweer gelijk. Dit was dan ook de ruststand.

voetbal

Avesteyn kwam na deze ach-
terstand sterker in de wedstrijd 
en nam meer initiatief, dit resul-
teerde in een snelle gelijkmaker. 
Joost Gooijaarts snelde aan de 
rechterkant voorbij zijn tegen-
stander en trok de bal voor, deze 
belande voor de voeten van 
Rens van Vugt, die niet twijfelde 
en de 1-1 maakte.

Avesteyn ging duidelijk op zoek 
naar de voorsprong. Een aan-
tal keren dacht Avesteyn op de 
keeper af te kunnen gaan, maar 
werd tot drie keer toe dubieus 
teruggevlagd door de grensrech-
ter aan Liempdse kant. De vierde 
keer vond de scheidsrechter het 
wel welletjes en liet Joost van 
Vugt, na een slimme steekbal 
van Stan de Laat, op de keeper 
af gaan. Joost van Vugt twijfel-

de niet en schoof de bal langs de 
keeper en zorgde daarmee voor 
2-1.

Avesteyn gaf weinig weg achter-
in en dacht met een voorsprong 
te kunnen gaan rusten. Echter 
viel voor rust nog de gelijkmaker. 
2-2 was de ruststand.

Avesteyn begon sterk in de 
tweede helft en creeërde veel 
kansen. De grootste kwam op 
naam van Stan de Laat die een 
harde kopbal gered zag worden. 
Het veldoverwicht resulteerde 
halverwege de tweede helft in 
de 3-2. Een lange voorzet van 
Rens van Vugt werd bij de twee-
de paal binnengewerkt door Rick 
Vissers. Dit was tevens de eind-
stand en betekende de tweede 
overwinning van Avesteyn.

avesteyn 
wint eerste thuiswedstrijd
HEESWIJK-DINTHER - DVG uit Liempde was de tegenstander. De 
wedstrijd begon rommelig, waarbij het spel op en neer ging. in een 
fase zonder kansen waren het de bezoekers die de leiding namen. 
Een hard afstandschot liet de avesteyn doelman kansloos, de bal 
raakte beide palen voordat het over de lijn ging.

voetbal

Heeft u al kwartaalrapportages over 2018?
Benieuwd naar de mogelijkheden? 

Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!

www.soestacc.com of (0412) 45 90 00
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Al ruim 90 jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

Ook voor LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl
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Dames 1 Vorstenbossche Boys in een nieuw jasje

Annelies en Ad Somers van  
Installatiebedrijf Ad Somers zijn 
sinds 1997 bordsponsor bij de 
Vorstenbossche Boys en waren 
in het verleden al eens shirtspon-
sor van het dameselftal, begin 
jaren ‘90. Installatiebedrijf Ad 
Somers is al ruim dertig jaar een 
vertrouwd adres voor alle instal-

laties. Het bedrijf is niet alleen 
servicegericht, maar vooral ook 
gespecialiseerd in centrale ver-
warming, aanleg van badkamers, 
verwarming in de landbouwsec-
tor en de kleine industrie. 

Annelies, Ad en Chris, namens 
de Vorstenbossche Boys nog-

maals hartelijke dank voor het 
sponsoren van de jacks en een 
hele fijne samenwerking toege-
wenst! 
De dames zullen er nu dus ook 
geweldig uitzien voor en na de 
wedstrijden. De jacks zullen dan 
ook met trots worden gedragen 
door de Dames-1.

VORSTENBOSCH - Vorige week zondag zijn de Dames-1 in een nieuw jasje gestoken! Nadat annelies 
en ad Somers van installatiebedrijf ad Somers en chris van de Ven namens BV Vorstenbosch vorig jaar 
maart jacks hebben gesponsord voor de Mo-19, hebben ze nu ook de Dames 1 voorzien van nieuwe 
jacks! Gezien de prestaties van het afgelopen seizoen, met name het winnen van de beker, is dit een 
welverdiend geschenk.

Goed van start
DOS’80 begon sterk aan hun 
eerste wedstrijd van het seizoen. 
Dit onder leiding van een nieu-
we trainer Niek Huitink. Lisa Tur-
lings schreef het eerste doelpunt 
op haar naam. Vanuit een mooi 
uitgespeelde break-out wist zij, 

via de binnenkant van de paal, 
doel te treffen. Door snel spel 
wisten de Heesche dames wat 
uit te lopen. Echter in het tweede 
gedeelte van de eerste helft was 
het Groesbeek dat de touwtjes 
overnam. Met een ruststand van 
9-7 bereikten beide ploegen de 
kleedkamer. 

Spannend slot
De tweede helft ging gelijk op. 
Er werd aan beide kanten ge-
scoord, maar er bleven ook 
kansen onbenut. De Heesche 
verdediging had haar zaakjes 
op orde en Evi Hoeks hield haar 

persoonlijke tegenstander goed 
in bedwang. Aanvallend waren 
er nog enkele puntjes op de i te 
zetten. uiteindelijk was het we-
derom Lisa Turlings die het net 
vond en het laatste doelpunt van 
de wedstrijd scoorde. Zo eindig-
de deze spannende wedstrijd in 
een 16-16 gelijkspel en konden 
de Heesche dames met een te-
vreden gevoel naar huis toe.

Dames DOS’80 starten
competitie met gelijkspel
GROESBEEK/HEESCH - De handbalcompetitie is afgelopen week-
end van start gegaan. De dames van DoS’80/olympia’89 wisten 
in Groesbeek hun eerste punt op te halen. Er werd gelijkgespeeld 
tegen Groesbeeks Glorie. 

handbal

Lisa Turlings Foto: Ruud Schobbers

Hoofdsponsorschap Prinses irene en Van 
Tilburg Mode & Sport met vijf jaar verlengd

De voorzitters van RKSV Prinses 
Irene, Mario van Dijk, Patrick Be-
vers en Frits van den Hogen, en 
directeur van Van Tilburg Mode 
en Sport, Peter van Tilburg, zijn 
allen zeer tevreden over de lo-
pende samenwerking en zetten 
deze graag voort voor de vol-
gende periode van vijf jaar. 

Het eerste herenvoetbalelftal is 
voorzien van nieuwe wedstrijd-
tenues en daarnaast worden de 
begeleiders van alle voetbal- en 
korfbalteams in het nieuw ge-
stoken. 

Er zijn nieuwe coachjassen en 
polo’s uitgezocht, zodat de be-
geleiding goed voor de dag 
komt en daarmee herkenbaar-
heid en eenheid uitdraagt voor 
Prinses Irene. 

RKSV Prinses Irene vindt het 
erg belangrijk dat deze samen-
werking voortgezet wordt. Niet 
alleen voor de financiële on-

dersteuning, maar juist ook het 
stukje maatschappelijke betrok-
kenheid tussen beide partijen 
speelt hierin een belangrijke rol.

NISTELRODE - Vorige week zondag, voor aanvang van de eerste competitiewedstrijd van het eerste 
elftal in de eerste klasse tegen oirschot Vooruit, werd in het bijzijn van de familie Van Tilburg, het be-
stuur en de sponsorcommissie het huidige hoofdsponsorschap van prinses irene met vijf jaar verlengd. 
onder het genot van een hapje en drankje werd er waardering en lof naar elkaar uitgesproken over de 
afgelopen periode van het hoofdsponsorschap van reeds vele jaren. 

V.l.n.r.: Peter van Tilburg, Mario van Dijk, Elly van Tilburg, Patrick Bevers 
en Frits van den Hogen. Foto: Teun Bevers

Wie had gedacht dat WHV na 
rust feller uit de kleedkamer 
kwam, kwam bedrogen uit. Ook 
in het eerste kwartier na rust vie-
len de goals als rijpe appels. Na 
65 minuten was het 0-8 en de 
supporters van WHV vreesden al 
voor een nog grotere nederlaag. 
Gelukkig voor WHV ging de rem 
eraf bij VOW en WHV kreeg nog 
enkele kleine kansen en uitein-
delijk wist WHV de eer te red-
den. uit een corner van Teun van 
Mil viel in de 89e minuut de 1-8 
en het was Ivar Roefs die de eer 
redde voor WHV. Een wedstrijd 
voor WHV om snel te vergeten 
en de blik te richten op de vol-
gende thuiswedstrijd volgende 
week tegen Odiliapeel.

Kansloze nederlaag WHV
LOOSBROEK - WHV heeft in de eerste thuiswedstrijd een kanslo-
ze nederlaag geleden tegen VoW uit Zijtaart. Vanaf het begin was 
duidelijk dat VoW de bovenliggende partij was en deze liet dat ook 
duidelijk merken. WHV was op alle vlakken drie maten te klein. Het 
was na 15 minuten al 0-3 voor VoW en gelukkig voor WHV drukte 
VoW niet echt door. Voor de rust viel er nog een goal en ook bij dit 
doelpunt in de 32e minuut was het VoW dat scoorde. ruststand; 0-4.

voetbal

sterk begin van 
eerste wedstrijd
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DOnDErDaG 4 OKTOBEr
Dierendag
Pagina 7

Bijeenkomst valpreventie
Cunera/De Bongerd 
Heeswijk-Dinther

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

chocolade workshop 
Bonbon de Luxe
Creatief & Lekker Nistelrode

Start: Korte cursus 
Mindful Bewegen
De Kanz Nistelrode

Workshop Orakel- & 
inzichtkaarten
Centrum MAIA Nistelrode

Taiji37Vorm & Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VrijDaG 5 OKTOBEr
reiki 3a
Centrum MAIA Nistelrode

Kidsparty The Temple challenge
Laar 24 Nistelrode

jeugdgroep TV Kantlijn
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

BOBz casino avond
Dorpshuis Nistelrode

Pubquiz
CC De Pas Heesch

concert Brass Virtuoso
CC Nesterlé Nistelrode

zaTErDaG 6 OKTOBEr
Open Huizendag
Pagina 24

alpacafarm open & 
alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Tiener buddydag
Zorgcentrum Heelwijk Heesch

jeugdgroep TV Kantlijn
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

Mariaviering
Kerk Heesch
Pagina 6

Sjors van der Panne
CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 2

Oktoberfest
Zaal Smook Vorstenbosch

BOBz voorgezet onderwijs
Dorpshuis Nistelrode

Weekend van de wetenschap
Sterrenwacht Halley Heesch
Pagina 11

zOnDaG 7 OKTOBEr
alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Snuffel en Lifestylemarkt
Berlicum
Pagina 12

Drumcirkel
Centrum Timmers 
‘Hartje Maashorst’ Nistelrode

aadje Piraatje viert feest 4+
CC De Pas Heesch

Oogstfeest ‘van akker 
tot Bakker’
Kilsdonkse Molen 
Heeswijk-Dinther
Pagina 3

Wisentexcursie
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

Pompoenfair
Zorgboerderij van der Wijst 
Vorstenbosch
Pagina 11

Vriendenconcert: 
friends for life
De Muziekfabriek 
Heeswijk-Dinther
Pagina 14

Koffieconcert: 
Eindhovens Kamerkoor
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

concert met expositie: 
Paul Vens
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2

cultuurcafé Mus
Vinkelsestraat 59 Heesch

Lezing: David Dewulf
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
Pagina 4

jeugdgroep TV Kantlijn
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

Dansen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Start: collecte 
Brandwondenstichting
Bernheze
Pagina 4

uurtje klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther
Pagina 14

Opening VoetreflexPlus
Luchtenburg 4 Oss
Pagina 4

MaanDaG 8 OKTOBEr
informatieavond Vormsel
CC De Wis Loosbroek
Pagina 6

Lezing Ernest de Groot
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode
Pagina 11

alzheimer café
Ontmoetingscentrum Meteoor 
Oss

Proefles tekenen/schilderen
De Eijnderic Heesch
Pagina 2

DinSDaG 9 OKTOBEr
zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

creatijd
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

inloopspreekuur fysio Steins 
Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Kienen vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Bijeenkomst: Orgaandonatie
Petrus’ Bandenkerk Heesch
Pagina 6

WOEnSDaG 10 OKTOBEr
Ouder & kind yoga
Gabriellic Voetreflex 
Heeswijk-Dinther

Lezing: als het leven ten 
einde loopt
CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 8

informatieavond Vormsel
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther
Pagina 6

Op weg naar je kracht
Praktijk Gabriellic Voetreflex 
Schijndel

Gerrit jansen, numerologie
Centrum MAIA Nistelrode

Kunstlezing: Leonardo da Vinci
Bibliotheek Nistelrode

Lezing: Brabantse landschappen
Heemschuur Heesch
Pagina 11

Energieweverij
CC De Wis Loosbroek
Pagina 18

DOnDErDaG 11 OKTOBEr
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Taiji37Vorm & Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Martijn Kardol 
CC De Pas Heesch

Meditatie-avond
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2

VrijDaG 12 OKTOBEr
alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Kidsparty The Temple challenge
Laar 24 Nistelrode

familieopstellingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2

Op weg naar je kracht
Praktijk Gabriellic Voetreflex 
Schijndel

Keez-avond
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Loosbroek draait door
Kerk Loosbroek
Pagina 24

Leesmiljonairs vieren feest
CC Nesterlé NistelrodeEv
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Fotograaf: 
Wim van der Lubbe

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


