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MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Akker zonwering
rolluiken & buitenleven

Akker zonwering
rolluiken & buitenleven
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www.vanderheijdendakkapellen.nlHeideweg 3 - 5472 LC Loosbroek - 06-613386411 - info@cvanderven.nl - www.cvanderven.nl 

SpecialiSt in:
- Slopen van gebouwen / stallen 

en openbaar groen
- Grondwerken woning- 
 en utiliteitsbouw

Onze kracht:
- Circulair denken en handelen

Nodig ons eens uit een offerte voor 
u te maken. U zult versteld staan!

Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek - 06-13386411 - info@cvanderven.nl - www.cvanderven.nl

WONING VERKOPEN?

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

WWW.KOM-WONEN.NL

Sluit je
ook aan

www.onsbeco.nl

Bernhezer Energie COöperatie

100% duurzaam
opgewekte energie

Zie pagina 31

Volgende week verschijnt er nog één krant.
5 en 12 augustus verschijnt er geen krant
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De Willem!’

Appeltaart
met potlood

Gerard in
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Maashorst Events
in 2021

Speciaal
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zelf brouwen

Wij wensen jullie een fijne vakantie
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Drie van de vier
zussen Smits 
passeren de 90, 
met zijn vieren zijn
ze 365 jaar oud

‘De Smitskes’, zoals de zussen 
naar eigen zeggen vaak ge-
noemd worden, hebben alle vier 
een mooie leeftijd. Dochter Ma-
rie Jacobs-Smits werd als eerste 
geboren en is nu 96 jaar. Zus Lien 
van Os-Smits volgde en is nu 91 
jaar. 
Onlangs is de derde dochter Pieta
Raijmakers-Smits 90 jaar ge-
worden. De jongste zus, Mien 
de Mol-Smits wordt volgende 
maand 89 jaar en ook met en-
thousiasme op weg naar de 90. 
Drie van de vier zussen wonen al 
hun hele leven in Nistelrode. “Wij 

zijn échte Nisseroise”, zegt Pieta 
trots. “Nistelrode is gewoon een 
heel mooi en gezellig dorp, ik zou 
nergens anders willen wonen”, 
legt Lien uit. De oudste zus Marie 
is na haar trouwen naar het dorp-
je Zeeland verhuisd. Lien woont 
haar héle leven al op dezelfde 
plek als waar ze geboren is. 

SNOEPWINKELTJE
IN DE LINDESTRAAT
Ver terug in de tijd werden de vier 
zussen samen met hun - helaas 
inmiddels overleden - broer Jan 
geboren op Weijen A14 in Nistel-

rode, “Toen was het huisnummer 
nog A14, in plaats van 14a”, zegt 
Mien lachend. Thuis hadden ze 
een boerderij, waar de kinderen 
uren hebben geholpen met koren 
binden en aardappels rapen. “Als 
we meehielpen en alle aardappels 
waren geraapt, mochten we naar 
de Udense kermis.” Ook gingen 
ze vaak ergens anders werken, 
waar ze twee cent per geraap-
te mand aardappels kregen. Dat 
was op een dag zo’n 2 gulden 
50. “Eenmaal thuis, moesten 
we het grootste deel afgeven en 
mochten we 1 gulden houden 

om snoep te halen in het snoep-
winkeltje bij Sjaan van de Ven in 
de Tramstraat”, lacht Pieta. 

KLASSENUITJE
Als de Maxendschool uit was, lie-
pen ze altijd twee aan twee naar 
huis. De jongens aan de ene kant 
op de weg, de meiden aan de an-
dere kant. “Als er dan een tram 
aankwam, mochten de jongens 
uit de rij, maar de meiden moes-
ten hand in hand blijven lopen.” 
Ook het geloof speelde een be-
langrijke rol binnen het gezin.
’s Avonds moesten ze het rozen-
hoedje bidden en zaten ze in stil-
te op hun knieën voor de stoel. In 
de winter trokken ze vaders laar-
zen aan om met nuchtere maag 
door de sneeuw naar de kerk te 
gaan, wat zelfs een klassenuitje 
was. “Als er iemand in het dorp 
ziek was, bracht de pastoor een 
communie. Als je hem dan te-
genkwam, moest je midden op 
de weg van de fiets af en op je 
knieën gaan zitten.”

NISTELRODE – Marie, Lien, Pieta en Mien Smits zijn trots op 

de mooie leeftijd die ze hebben. Ze hadden een jeugd zoals wij 

ons die nu niet meer voor kunnen stellen. Na al die jaren heeft 

Nistelrode nog steeds een speciaal plekje in hun hart. 

Tekst: Carlijn van de Ven

HINKEPELLEN
Ook waren de zussen allemaal bij 
het koor, dat talent hadden ze van 
moeder. Zelfs tijdens de oorlog 
heeft Lien mogen zingen voor de 
Engelse militairen in het kampje in 
Nistelrode, daar waar nu de golf-
baan is. “De soldaten hadden dan 
diep in het glaasje gekeken en wij 

werden met het hele koor in de 
vrachtwagen van Christ Geurts 
naar het kamp gebracht om En-
gelse liederen te zingen”, vertelt 
Lien. De zussen speelden vooral 
veel buiten met de jongens en 
meiden uit de buurt. Visjes van-
gen in de sloot, hinkepellen - wat 
nu hinkelen is -, knikkeren en 
touwtje springen. Op latere leef-
tijd waren ze veel te vinden bij de 
jeu de boules-club, die ze zelfs 
mee hebben opgericht. 

REGELMATIG EEN 
WHATSAPPJE
De dames krijgen vaak te horen 
dat het bijzonder is dat ze alle-
maal zo’n mooie leeftijd hebben. 
Ook hun vader is 96 geworden. 
Op de dag dat één zus 90 wordt, 
organiseren de anderen een heu-
se verrassingsdag. De zussen 

wonen ieder in een eigen huis en 
zelfs twee van de vier sturen el-
kaar regelmatig een WhatsAppje. 
Ook de oudste zus Marie doet 
nog zelf haar boodschappen en 
kookt zelfs iedere dag haar eigen 
‘potje eten’. 
Fietsen en kaarten zijn hun 
grootste gedeelde hobby’s. “Het 
geheim om zo oud te worden is 
in beweging blijven en de gezel-
ligheid is ook heel belangrijk”, 
zegt Mien. 

V.l.n.r.: Pieta, Mien, Lien en Marie

Het hele gezin Smits. De vader en moeder, de vier zussen en hun broertje

Foto van vroeger met drie van de vier zussen, v.l.n.r.: Lien, Pieta en Mien. Die foto is tijdens de oorlog gemaakt. 
“Terwijl de oorlogsvliegtuigen overvlogen, gingen we stof voor deze jurken halen.” De vierde en oudste zus was 
er niet omdat zij al op een andere school zat toen.

Als we 
meehielpen 

en alle 
aardappels 

waren 
geraapt, 
mochten 

we naar de 
Udense kermis

‘Het geheim om zo oud te worden is in beweging 
blijven, en gezelligheid is ook heel belangrijk’
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DUURZAAM BOUWEN

Kies voor duurzame energie 
www.vanbakeleco.nl

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Haal de
zon in
 huis

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
 Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

Niet meer afhankelijk
van de energiereuzen
Als de coronacrisis ons één ding 
heeft geleerd, is het dat we niet 
langer afhankelijk willen zijn van 
anderen. Wanneer productie in 

het buitenland stil komt te liggen 
of het politieke klimaat veran-
dert, heeft dat een grote impact 
op de hele samenleving. Daarom 
willen burgers zelf kunnen beslis-
sen over hun energievoorziening. 
Klanten van BECO | om bepalen 
het zelf: Hoe er wordt opgewekt, 
waar er wordt opgewekt en wat 

er wordt gedaan met de op-
brengsten.

De urgentie neemt toe
Dit jaar leert ons dat onze leef-
wereld zomaar ineens op zijn kop 

kan staan. Het tastbaar maken 
van klimaatverandering is een 
lastige opgave. Mensen voelen 
het niet en daarom wordt er ook 
nog niet naar gehandeld. Het is 
opmerkelijk dat we ons nu wel 
zorgen maken om onze oudere 
of zieke dierbaren en daar naar 
handelen, maar ons niet genoeg 

zorgen maken over de wereld 
waarin onze kinderen en klein-
kinderen gaan opgroeien. Door 
de crisis gaat dit verschuiven, 
want we hebben de effecten op 
ons milieu nu zelf ervaren. Coö-
peratieve energie maakt het ge-
makkelijker om naar die nieuwe 
urgentie te handelen. Omdat de 
winst ten goede komt aan nieu-
we, duurzame projecten en het 
verlagen van de energietarieven, 
komt er steeds meer duurzame 
energie beschikbaar voor een la-
gere prijs. Coöperatieve energie 
neemt alle drempels weg, waar-
door iedereen eenvoudig kan 
meedoen.

Waarom lokale energie vanaf nu 
steeds meer de norm wordt

Meer info of aanmelden op 
www.onsbeco.nl

Vakantie

Ga zuinig om met water
Ga op reis zuinig om met 

water. Dat doe je door 
bijvoorbeeld geen onnodig 

water in hotelkamers te 
verspillen door de kraan 
te laten lopen tijdens het 
tandenpoetsen. Gebruik 
handdoeken ook vaker 
dan één keer. Simpele 
dingen die je eigenlijk 
thuis ook zou moeten 
doen, maar waar je op 
reis zeker ook aan kunt 

denken.

Neem je eigen
waterfles mee

Neem je eigen waterfles 
mee als je op reis bent. 

Daarmee voorkom je dat 
je zelf plastic flesjes moet 

kopen en zo onnodig 
plastic verbruikt. Waar je 
ook ter wereld bent, er is 
altijd wel ergens schoon 
drinkwater te tappen. 
De waterflessen van 
Dopper en Mizu zijn 

perfect voor mee op reis 
en stimuleren duurzaam 

reizen.

DUURZAAMHEID
TIP

BERHEZE – De coronacrisis heeft onze generatie in een ongekende situatie gebracht. Maar het is ook 
juist deze situatie die ons anders gaat leren denken, ook over onze energievoorziening. De coronacrisis 
heeft onze afhankelijkheid blootgelegd en laat zien dat als we een gezamenlijk doel hebben, we sneller 
kunnen schakelen.

Winst ten goede aan nieuwe, duurzame 
projecten en verlagen van tarieven

“Woningen energiezuiniger ma-
ken begint wat ons betreft bij 
isoleren en ventileren van de 
woning. Is dit in orde, dan plaat-
sen we bijvoorbeeld ook zonne-
panelen. Maar we doen meer. 
We gaan voor meer groen in de 
tuin en kiezen bij nieuwbouw en 
groot onderhoud steeds meer 
voor duurzame materialen. En 

we willen bewoners wegwijs 
maken in hoe zij eenvoudig en 
zonder grote investering kunnen 
besparen en het verschil kunnen 
maken. Energie besparen begint 
immers bij de keuzes die je zelf 
maakt. Daarom zijn wij op zoek 
naar duurzaamheidscoaches; 
vrijwilligers die het leuk vinden 
om huurders van JOOST te laten 
zien hoe zij met kleine aanpas-
singen in en om het huis veel 
winst kunnen behalen.” 

Ben of ken jij iemand met passie 
voor duurzaamheid en energie-
besparing? En lijkt het je leuk om 
de huurders van JOOST weg-
wijs te maken? Meer informatie 
of aanmelden kan via wonen-
bijJOOST.nl/ikmaakhetverschil 
of mail naar ikmaakhetverschil@
wonenbijJOOST.nl. 

Wil je een coach bij je thuis langs 
laten komen? Nog even geduld, 
als we zover zijn zullen we dit 
communiceren. 

Woonstichting JOOST 
zoekt duurzaamheids-
coaches
BERNHEZE - Duurzaamheid staat dagelijks op de agenda van JOOST. 
De komende jaren gaat deze stichting nog meer woningen energie-
zuiniger maken, zo’n 500 woningen per jaar. Goed voor het milieu, 
maar vooral ook voor de portemonnee en het wooncomfort van de 
huurders. Maar ook voorlichting geven over ‘duurzaam leven’ hoort 
er wat JOOST betreft bij. Linda Tuijt, adviseur duurzaamheid bij 
JOOST, vertelt.

Linda Tuijt, adviseur duurzaamheid

‘Met kleine 
aanpassingen in en om 
huis kun je veel winst 

behalen’

BERNHEZE BOUWT

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

Al sinds 1973 het vertrouwde adres voor het vakkundig 
plaatsen en leveren van tegels en natuursteen!

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther • tel. 0413-291249 • fax 0413-293952

Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther 
tel. 0413-291249

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl

Al sinds 1973 het vertrouwde adres 
voor het vakkundig plaatsen en leveren 

van tegels en natuursteen!

Breng eens een bezoek aan onze showroom

Runstraat 5 - 5384 VH Heesch
0412-456502
info@verhoeven-montage.nl

www.verhoeven-montage.nl

PLAFONDSYSTEMEN

PLAFONDS VAN
TOPKWALITEIT

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Uw wensen

Uw thuis!

Nieuwe Erven 21 • Heesch • 06-53208815

www.hansvandervelden 
aannemersbedrijf.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

Kerkstraat 26a - Vorstenbosch
06-53899928

info@vanzogelbouwbedrijf.nl
www.vanzoggelbouwbedrijf.nl

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

Vinkelsestraat 22 - 5384 SG  Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

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

E info@vanschijndeltegels.nl
 www.vanschijndeltegels.nl Regelmatig te zien bij RTL 4

PIETBOON by 
DOUGLES
& JONES

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

NIEUWBOUW
VERBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN

PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,

5388 PN Nistelrode

T. 0412 612594 

MEER INFO

info@beeten.nl 
www.beeten.nl

NIEUWBOUW
VERBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN

PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,

5388 PN Nistelrode

T. 0412 612594 

MEER INFO

info@beeten.nl 
www.beeten.nl

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

• Kozijnen   Deuren   Ramen Heideweg 4
5472 LC Loosbroek

T +31 (0)413 291747
E info@rw-groep.nl

WWW.RW-GROEP.NL

■	BETONBOREN EN ZAGEN
■	 RENOVATIE SLOOPWERK

Ontzorgen:

Uw waardering,

onze motivatie

GROEP BV

30

Ingrid:
‘Je leert echt kijken 
en daardoor ontdek 
je bijzonderheden in 
alledaagse dingen’

17 27

19 25

24

Lea:
‘We gaan ons
vaker laten zien’
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BBQenzo 
compleet

0412-610102 - nistelrode@bbqenzo.nl

Bestel voor 12.00 uur
en heb deze de 

volgende dag in huis.

Bestel voor 14.00 uur 
en haal dezelfde dag 

nog op.

BBQ
to Go!

ZOMERSE TIPS 
VOOR IN JE TUIN

Het is zomervakantie en we 
blijven thuis... Maar hoe leuk 
is het als je een Spaanse dag 
organiseert? Er wordt een 
playlist gemaakt met Spaanse 
muziek voor zo’n drie uur en 
dan herhalen we het gewoon 

weer ;-)! Je bestelt in onze webshop lekkere tapasbroden. 
Een foccacia, een Cobana ananas, pestoborrelbrood, en een 
stokbrood en...’harmburgers’ niet te vergeten!

We gaan aan de slag in de keuken. We bakken de shoarma 
(200 gram), snijden twee rode paprika’s klein en mengen deze 
met de afgekoelde shoarma. We warmen de foccacia op in een 
oven van 200 graden, een kleine 5 minuten. Deze snijden we 
vervolgens over de lengte door en vullen hem met rucolasla, 
daarop komt het mengsel van shoarma. Daarover gaat de 
knoflooksaus en de deksel van de foccacia gaat terug. We 
snijden dit en zetten de puntjes met een prikker vast. Zo, het 
eerste tapashapje is klaar!

Met het pestoborrelbrood hebben we niet veel werk; dat 
is een kwestie van opwarmen en op tafel zetten. Lekker 
plukken maar! De ‘harmburgerbroodjes’, kent u ze? Een wit 
sesambolletje met een minihamburger erin gebakken. Deze zijn 
warm én koud lekker, maar... wel met een dipper van currysaus 
erbij.

Het stokbrood snijden we in dikke plakken en besmeren dit 
met pesto. Daarna beleggen we het met rauwe ham en kleine 
stukjes meloen, enkele gezouten pinda’s maken het af. Andere 
sneetjes met een mengsel van mierikswortel en mayonaise, sla 
en gerookte zalm en een takje dille.

Misschien heb je nog wat appelstroop staan? Lekker met rucola 
en oude kaas. Zo kun je eindeloos variëren.

De Cobana ananas vullen we met gerookte kip, vers van het 
mes van Bon Fromage en met romige kerriesaus, eenvoudig 
te maken met slagroom, mayonaise, kerrie en gembersiroop. 
Eventueel een beetje peper en zout erbij. We snijden deze in 
vierkantjes en maken het weer af met een prikker.

Dan zetten we nog een kan met water en citroenen op tafel 
en natuurlijk mag de Sangria niet ontbreken. We dansen de 
flamenco en voor de kleintjes bedenken we een spel zoals 
ezeltje prik, maar gieten het in een stierengevecht, compleet 
met rode zakdoek. Onze Spaanse vakantiedag is ‘fantástico’!

Lekker genieten!
Ilse Lamers,
de Bakkers Lamers 

BAKKERIJ
COLUMN

‘We dansen de fl amenco en er is 
een stierengevecht, compleet

met rode zakdoek’

Voor de periode van september 
tot en met december wordt uit-
gegaan van de anderhalve me-
ter afstand situatie wat met zich 
meebrengt dat eerder gemaakte 
afspraken voor voorstellingen 
vervallen en worden herzien. 
Het gebeurt ook dat impresari-
aten voorstellingen bij CC Nes-
terlé annuleren, op basis van de 
nieuwe capaciteit (maximaal 60 
bezoekers).

De hardwerkende evenemen-
tencommissie staat dan ook 
voor de grote uitdaging om - 
ondanks de (telkens) verande-
rende omstandigheden - een 
theaterprogramma 2020-2021 
vast te leggen dat voor iedereen 
toegankelijk en vol verrassing en 
variatie is. 

Het zijn voorstellingen die an-
ders zullen zijn van opzet, maar 
kwalitatief misschien nog wel 
beter. Hoe kun jij CC Nesterlé 
helpen? Het antwoord is simpel: 
Door te komen, te komen en te 
komen. Laten we samen van CC 
Nesterlé het gezelligste theater 
van Brabant maken!

De bekendmaking van het nieu-
we programma laat nog heel 
even op zich wachten. Vanaf 19 
augustus zijn de kaarten te koop 
via www.nesterle.nl. Noteer 
deze datum alvast in je agenda 
en houd de website van CC Nes-
terlé in de gaten!

Namens alle CC Nesterlé vrijwil-
ligers: een hele fijne vakantie al-
lemaal!

Nesterlé maakt zich op 
voor nieuw seizoen

NISTELRODE - Het zijn bijzondere tijden. Het is juli en daar waar 
normaliter een welverdiende rustperiode voor de deur staat, wordt 
er nog hard gewerkt achter de theaterschermen. Wat verlangt ieder-
een er weer naar om zich te laten verrassen in het theater. Het lijkt 
alweer bijna gewoon, maar dat is het natuurlijk niet. We leven in 
een nieuwe wereld. 

BBQTIP

Rooster 
schoonmaken

Als u van 
aluminiumfolie een 
flinke prop maakt, 

kunt u hiermee 
heel gemakkelijk 

en zonder al te veel 
moeite de aanbaksels 

verwijderen. Het werkt 
gegarandeerd.
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www.bonfromage.nl

Neem gerust uw eigen 
plank mee en wij maken 
er iets bijzonders van...

Wist u dat Bon Fromage ook 
de grootste keuze heeft in vers 

gebrande nootjes, heerlijke kazen, 
wijnen en andere delicatessen? 

Kom snel langs
in Oss en Heesch

www.bonfromage.nl

Een lekkere borrelplank,

wijntje of een kaasje? 

Wij zijn gewoon geopend tijdens de 
vakantieperiode en adviseren u graag

in onze winkels in Oss en Heesch.

De leukste en lekkerste 
pakketten zoals 

streekpakketten, 
borrelpakketten, 

bouwvakvakantiepakketten! 

‘t Dorp 34  Heesch    -    0412-451212
info@slagerijvanorsouw.nl    -    www.slagerijvanorsouw.nl

GEWIJZIGDE
OPENINGSTIJDEN

BOUWVAK
VAKANTIE 2020

WEEK 31 27 juli t/m 1 augustus
Maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur
Zaterdag  9.00 - 16.00 uur

WEEK 32 3 t/m 8 augustus
Maandag t/m woensdag GESLOTEN
Donderdag en vrijdag 10.00 - 17.00 uur
Zaterdag  9.00 - 16.00 uur

WEEK 33 10 t/m 15 augustus
Maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur
Zaterdag  9.00 - 16.00 uur

Wij wensen iedereen
een hele fi jne vakantie!

Michel, Nancy
en medewerkers Slagerij van Orsouw

Vakantie Fotowedstrijd
met onderwerp Bernheze

Ga in Bernheze op zoek naar 
een mooi plekje. Het bos, de 

Kilsdonkse Molen, je achtertuin 
of op het terras. Er zijn allerlei 
onderwerpen waarin mensen, 
dieren en dingen een rol spelen, 
waarbij er een verwijzing is naar 
Bernheze. 

Laat je creativiteit de vrije 
loop en laat zien wat er 
op fotografisch gebied

allemaal mogelijk is

Hieronder alvast wat voorbeel-
den zodat je ziet wat er allemaal 
mogelijk is.

De fotowedstrijd staat open voor 
alle lezers van DeMooiBernheze-
Krant en www.mooibernheze.nl. 
De foto’s moeten digitaal aange-
leverd worden (in JPG formaat, 
resolutie 300 DPI en tenminste 
1MB groot). 
Stuur geen archiefopnamen, 
maar alleen recent gemaakte
foto’s. 

Ook toelichtingen op of bij de 
foto’s zijn niet nodig; een goe-
de foto vertelt zelf het verhaal. 
Bedenk ook dat foto’s vaak meer 
‘zeggen’ als er mensen op staan!

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

De foto’s worden beoordeeld 
door een jury die bestaat uit fo-
tografen van DeMooiBernheze-
Krant, bijgestaan door fotograaf 
Wim Roefs uit Loosbroek. 

Zij kiezen uit de ingezonden fo-
to’s de drie mooiste, die beloond 
zullen worden met de eerste tot 
en met derde prijs. 

Beoordelingsmaatstaven 
hierbij zijn: originaliteit, 
creativiteit, compositie

en kwaliteit

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

Over de uitslag wordt niet
gecorrespondeerd.

BERNHEZE - De redactie van DeMooiBernhezeKrant 

en www.mooibernheze.nl houdt een fotowedstrijd 

met dit jaar als onderwerp: Bernheze. Nu we weten 

dat, in verband met het coronavirus, vele inwoners 

van Bernheze thuisblijven of in eigen land vakantie 

vieren, hebben we gekozen om de foto-

wedstrijd ook lokaal te houden.

Ontspanning Geschiedenis/Heemkunde Natuur

Wij wensen je een fijne vakantie toe en 

kijken uit naar vele mooie inzendingen. 

De winnaar krijgt zijn
winnende foto op:

1E PRIJS1E PRIJS
op een aluminium 

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

Size XL uit Nistelrode.

2E PRIJS2E PRIJS
Canvas 50x75 cm

ter waarde van € 33,- 
aangeboden door Hema

uit Heesch.

3E PRIJS3E PRIJS
A1 poster 60x85 cm

ter waarde van € 28,50
aangeboden door Mario Super 

Size XL uit Nistelrode.

Volgende week verschijnt er nog één krant.
5 en 12 augustus verschijnt
er geen krant en gaan wij
nieuwe inspiratie opdoen

Wij wensen jullie een fijne vakantie
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ZORG EN HULP

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

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

ONS WELZIJN
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
www.thuiszorgpantein.nl
BRABANTZORG
www.brabantzorg.eu
LAVERHOF 
www.laverhof.nl

HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vorssel
Cereslaan 2A, Heesch
0412-453798
Spoed overdag: 0412-453798 
toets 1
Huisartsenpraktijk De Zwaan en 
van Sonsbeek
Cereslaan 2X, Heesch
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802 
toets 1
Huisartsenpraktijk van Cruchten
Cereslaan 2C, Heesch
0412-451355
Spoed overdag: 0412-451355 
toets 1
Mw. N.A.M. Hiemstra
Gildestraat 1, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 10.00 - 11.00 uur
Hoogstraat 53, 0412-451971
Gildestraat 1a, 0412-253158
Apotheek Ceres
Cereslaan 2B, Heesch
Open maandag t/m vrijdag
8.00-18.00 uur
0412-744227

HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.

NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vorssel
Beekgraaf 58a, 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
Open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11.00-12.00 uur.
0412-614035

LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

APOTHEKEN BERNHEZE
BUITEN OPENINGSTIJDEN
Voor spoedeisende recepten
bij de Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.

MS Fonds zoekt collectanten in Bernheze

MS is de meest invaliderende 
ziekte onder jonge mensen. Het 
is een ziekte van het centrale ze-
nuwstelsel. Doordat er iets mis is 
in het afweersysteem, wordt de 
laag om de zenuwen aangeval-
len en beschadigd. 

Hierdoor komen signalen van 
en naar de hersenen niet (goed) 
door, waardoor verlammings- en 
uitvalsverschijnselen optreden. 
In Nederland hebben 17.000 
mensen MS en elk jaar komen 

hier zo’n 1.000 mensen bij. 
De eerste symptomen treden 
meestal op tussen het 20ste en 
40ste levensjaar. 

Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor 
MS. Onderzoekers weten niet 
hoe MS ontstaat en hoe de ziek-
te te genezen is. Onderzoek is 
daarom hard nodig. Het Natio-
naal MS Fonds investeert de op-
brengst uit de MS collecte in in-
novatieve onderzoeken naar MS. 

Word collectant
Help jij mee? Het coronavirus 
heeft grote impact, ook op het 
Nationaal MS Fonds. 

Door de maatregelen zijn de 
fondsenwervende evenementen 
uitgesteld of afgelast en hier-
door loopt Nationaal MS Fonds 
inkomsten mis. MS staat helaas 
niet stil. 

Onderzoek naar MS en de strijd 
tegen MS moet doorgaan. 

Word collectant en haal geld 
op voor onderzoek naar MS.  
Collecteren is niet moeilijk en 
kost maar twee uur van je tijd. 
En het is nog leuk ook!

Meer informatie of aanmelden 
via www.nationaalmsfonds.nl/
collecteren 

BERNHEZE - De landelijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds vindt plaats van 16 tot en 
met 21 november. Nationaal MS Fonds is hard op zoek naar collectanten in de gemeente Bernheze. Help 
jij in de strijd tegen multiple sclerose (MS)? 

Voor Bernheze ontwikkeld:
www.hulpwijzer-bernheze.nl

Voor vragen op maatschappelijk, educatief terrein, zorg en welzijn

www.samsambernheze.nl
Gratis diensten voor en door dorpsgenoten

Taxushaag snoeien voor strijd tegen kanker

De stichting heeft dit jaar zich 
het doel gesteld 425.000 kilo 
vers taxussnoeisel in te zamelen. 
Zij is al goed op weg en heeft op 
dit moment ruim 218.900 kilo 
taxussnoeisel ingezameld. Dat 
is goed voor 1.824 chemothera-
pieën. Ondanks deze prachtige 
opbrengst zorgt de droogte, bij 
de start van het seizoen, ervoor 
dat de opbrengt per adres min-
der is. De stichting gelooft nog 
steeds in de mogelijkheid om de 
doelstelling te halen, máár daar 
heeft zij wel de hulp van alle 
taxusbezitters, binnen het inza-
melgebied bij nodig. Inmiddels 
heeft de stichting het inzamel-
gebied alweer wat uitgebreid 
en roept zij met dit bericht nog-

maals op om zoveel mogelijk 
taxussnoeisel te doneren. 

Doneer alleen bruikbaar snoeisel
Houd bij het inleveren van 
taxussnoeisel rekening met de 
knipvoorwaarden van de stich-
ting. Zo is de stof taxol met 
name aanwezig in de jonge 
scheuten (eenjarig snoeisel) van 
de taxushaag. De stichting kan 
hele struiken of oude takken van 
een taxushaag dan ook niet ge-
bruiken. Om broei te voorkomen 
vraagt zij om een kuil ter grootte 
van een voetbal te maken, in de 
gevulde tas. Alle knipvoorwaar-
den en instructievideo’s zijn te-
rug te vinden via www.taxustaxi.
nl/knipvoorwaarden. 

Gratis materialen voor de taxus-
donateur
De uitgiftepunten van de Taxus 
Taxi Tas en de opvangzeilen 
worden druk bezocht! Zo heeft 
de stichting onder andere in 
samenwerking met Welkoop, 
Boerenbond en Intratuin in het 
inzamelgebied uitgiftepunten 
gecreëerd. Zo is er altijd dicht bij 
huis wel een plek te vinden waar 

deze materialen opgehaald kun-
nen worden. 
Alle uitgiftepunten zijn terug te 
vinden via 
www.taxutaxi.nl/uitgiftepunten

Taxus inleveren?
Meer informatie over het inza-
melen van taxussnoeisel en de 
stichting Taxus Taxi is te vinden 
op www.taxustaxi.nl.

BERNHEZE - De jaarlijkse taxusinzameling van Stichting Taxus Taxi 
blijkt ook dit jaar weer een groot succes. Inmiddels weten duizen-
den taxusdonateurs hun weg naar de stichting te vinden. Toch wil 
de stichting graag een oproep doen aan alle mensen binnen het in-
zamelgebied, om het taxussnoeisel aan hen te doneren. De droogte 
tijdens de start van het inzamelseizoen heeft ervoor gezorgd dat de 
taxushaag minder snel is gegroeid, waardoor de opbrengt per adres 
minder is. Extra hulp is daarom van harte welkom! 

“Laverhof heeft een hectische 
periode achter de rug en is hard 
geraakt door de coronacrisis. De 
zorg voor cliënten staat bij La-
verhof op een hoog niveau. Me-
dewerkers zijn gericht op kwali-
teit van leven en zijn trots om bij 
Laverhof te werken. 

De financiële resultaten zijn goed 
en de organisatie is een koploper 
als het gaat om familiegerich-
te- en persoonsgerichte zorg. 
Berthe de Jong gaat, samen met 
de organisatie, de balans opma-

ken en opnieuw de koers voor 
de organisatie bepalen in deze 
post-corona tijd”, zegt Miriam 
Dragstra, voorzitter van de raad 
van toezicht van Laverhof. 

Berthe de Jong werkt sinds 2014 
als zelfstandig gevestigd interim 
bestuurder en toezichthouder. 
Zij heeft ruime bestuurlijke en 
toezichthoudende ervaring in di-
verse sectoren van de zorg, bij de 
overheid en op het snijvlak van 
publiek en privaat. Van 2006 tot 
2014 was zij lid van de raad van 

bestuur van de Sint Maartenskli-
niek in Nijmegen.

Miriam Dragstra: “We zijn Pe-
ter Beijers zeer erkentelijk voor 
zijn belangrijke bijdrage aan de 
organisatie. Hij heeft de fusie 
van Laverhof tot een succes ge-
maakt, de organisatie regionaal 
op de kaart gezet en hij laat een 
kwalitatief en financieel gezon-
de organisatie achter. 

Wij wensen hem alle goeds in 
zijn nieuwe levensfase.”

Nieuwe raad van bestuur voor Laverhof
HEESWIJK-DINTHER - De raad van toezicht van Laverhof heeft besloten Berthe de Jong te benoemen tot raad van bestuur van stichting 
Laverhof. De nieuwe bestuurder treedt officieel op 15 augustus aan. De Jong is de opvolger van de huidige bestuurder, Peter Beijers, die 
na een bestuurlijke carrière van 27 jaar, zijn loopbaan afsluit om aan een nieuwe levensfase te beginnen.

Elzemiek
TWEEDEHANDS KLEDING

KERKSTRAAT 10
5476 KC VORSTENBOSCH
06-834 155 18
0413-36 86 26

OPENINGSTIJDEN:
WOENSDAG 13.00-16.00 UUR
DONDERDAG 18.30-21.00 UUR
VRIJDAG 13.00-16.00 UUR

Berthe de Jong
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JUBILARISSEN
Gerard Barten en Willy van der Steijn in het zonnetje gezet

Extra feestelijke dag
Het moment van huldigen op 
deze maandag was niet voor 
niets gekozen. Die dag was het 
namelijk ook echt feest voor  
Gerard, want hij mocht 89 ver-
jaardagskaarsjes uitblazen. 
Een mooi moment, vond de 
muziekvereniging, om deze se-
renade te komen brengen en 
een goede reden om Gerard 
naar Plein 1969 te lokken. Ook 
Willy viert een mooi feest deze 
zomer, want Willy en Marijke 
zijn 50 jaar getrouwd. We gaan 

even terug in de tijd en blikken 
terug op de lange en zeer ver-
dienstelijke ‘verenigingscarrière’ 
van beide heren. 

Voor Gerard was het een bijzon-
dere weg naar Muziekvereniging 
Servaes. Hij kwam namelijk zon-
der instrument. Zijn vader Mies 
was voorzitter van de vereniging 
en wilde het stokje overdragen. 
Gerard was de beoogde opvol-
ger, maar moest nog een tijdje 
op toestemming wachten van 
de pastoor. Na twee jaar kwam 

deze gelukkig. Vervolgens heeft 
Gerard de rol als voorzitter van 
1960 tot 1994 vervuld. Daarna 
gaf hij de voorzittershamer door 
aan Willy. Velen van de huidige 
muzikanten verheugden zich ie-
dere vrijdag op de handgeschre-
ven brief van de voorzitter. Iede-
re week wist hij weer een pagina 
te vullen over het reilen en zeilen 
binnen de vereniging. 
Uiteraard zit hij nog steeds niet 
stil en is hij nog actief voor de 
muziekvereniging als voorzitter 
van Stichting Vrienden van Ser-
vaes. Veel mensen in het dorp 
heeft hij lid gemaakt van ‘zijn’ 
club van 100. Ook was hij lang 
de stuwende kracht achter de 
oudijzercommissie, die wekelijks 
de straten van Dinther afstruint 
en ook zeer nauw betrokken is 

bij de donateursactie. 
Als klein mannetje is Willy be-
gonnen op de klarinet en werd 
hij als 12-jarige lid van onze ver-
eniging. Nog steeds speelt Willy 
dit mooie instrument bij het se-
niorenorkest. Tot het jaar 2000 is 
Willy ruim 30 jaar actief geweest 
binnen het bestuur. Als secreta-
ris, als vice-voorzitter en ook als 
voorzitter heeft hij zich ingezet, 
maar ook bij allerlei commissie- 
activiteiten. 

Met name bij promconcerten, 
jubileumvieringen, maar zeker 
ook bestuurlijk heeft hij zijn beste 
kunnen in de vereniging gestopt 
en dat doet hij nog steeds. Met 
een bewonderenswaardige in-
zet en zorgvuldigheid is hij actief 
binnen de vereniging. Ook dit 

jaar had hij zitting in de zondag-
commissie voor de Proms 2020. 
Al vele vergaderingen en tijd 
was hierin geïnvesteerd om een 
mooie zondagmiddag voor het 
dorp te verzorgen. Deze ideeën 
worden voor een volgende keer 
geparkeerd.

Speciale insigne opgespeld
Bij zo’n mijlpaal hoort uiteraard 
een mooi aandenken. Het uitrei-
ken van dit aandenken gebeurde 
vanwege corona op een bijzon-
dere manier. 
Dit keer is het niet voorzitter 
Mandy Verhoeven die het insig-
ne opspelt en de oorkonde en de 
mooie bos bloemen overhandigt, 
maar vroeg zij familieleden haar 
te helpen om zo op gepaste af-
stand van elkaar te blijven.

HEESWIJK-DINTHER – Muziekvereniging Servaes heeft maandag  
13 juli Gerard Barten en Willy van der Steijn, twee ereleden en voor-
malig voorzitters, mogen verblijden met een prachtige openluchtse-
renade op Plein 1969. Beide heren zijn 60 jaar lid van Muziekver-
eniging Servaes. Met medewerking van de families werden Gerard 
en Willy nietsvermoedend naar een zonovergoten Plein 1969 gelokt. 

Jet en 
Gerard 
Barten Marijke en 

Willy van der 
Steijn
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1. Hoe heet het bedrijf van Mirjam van Lokven, dierenfotograaf?

2. In welke maand vindt volgend jaar Maashorst Trailrun plaats?

3. Wat is het nog lang niet in Australië? 

4. Wat is het onderwerp van de vakantiefotowedstrijd dit jaar? 

5. Wat wil IVN Bernheze dat je van de eikenbomen afhaalt? 

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

Winnaar vorige week: 
Suzan van Zoggel 

Het antwoord was:
ZOMER

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

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

Neem contact op met ONS welzijn, onze medewerkers,
vrijwilligers en actieve burgers staan graag voor u klaar!

Lopen de spanningen op in je relatie of gezin?
Lukt het boodschappen doen even niet?
Heb je afscheid moeten nemen van iemand?
Heb je hulp nodig bij dagelijks eten koken?
Slaap je slecht?

De laatste maanden lagen de ontmoe-
tingen stil. Iedereen zat noodgedwongen 
drie maanden thuis, en helaas zijn er ook 
slachtoffers te betreuren. Gelukkig is CC 
De Pas, het thuishonk van de Soos, nu 

weer open. Op de maandag- en vrijdag-
middag is iedereen vanaf 13.30 uur weer 
van harte welkom. De biljarters zijn weer 
begonnen, maar met kaarten moet nog 
even gewacht worden. Maar er is weer 
volop ruimte om elkaar te ontmoeten. 

Van deze mogelijkheid wordt dan ook 
dankbaar gebruikgemaakt. En nog be-
langrijker; men wil na 50 jaar ook probe-
ren om tot vernieuwing en uitbreiding van 
deze gezellige club te komen.

Bij deze nodigt de Sociëteit zonder naam 
geïnteresseerden van harte uit om op 
maandag- en vrijdagmiddag eens bin-
nen te lopen in CC De Pas, zaal d’n Herd. 
Sociëteit zonder naam vindt het leuk om 
nieuwe leden te verwelkomen om samen 
na te denken over nieuwe activiteiten. En 
misschien wordt het tijd om na 50 jaar De 
Soos een naam te geven!

Meer informatie via 06-25096583.

Op zoek naar ontmoeting
en ontspanning?
Word dan snel lid van de Sociëteit zonder naam!

HEESCH - De Sociëteit zonder naam heeft vrijdag 10 juli haar 50ste verjaardag in de 
grote zaal van CC De Pas gevierd. Het was een gezellige bijeenkomst, die dankzij de 
coronamaatregelen wel wat afstandelijker dan gewenst gevierd moest worden. Op 
gepaste afstand werden, onder het genot van een hapje en een drankje, ervaringen 
van de afgelopen periode gedeeld. Er waren wat toespraakjes en felicitaties door de 
eigen bestuursvoorzitter en de voorzitters van CC De Pas en het Dorpsplein.

‘Er is voldoende ruimte
om elkaar te begroeten’

Zomerse salade met watermeloen, feta en olijvenZomerse salade met watermeloen, feta en olijven VOOR 4 PERSONEN

WERKWIJZE
Snijd de watermeloen in blokjes van twee 
centimeter. Snijd de ui in dunne halve ringen. 
Snijd de munt fijn. Snijd de olijven in plakjes en 
verbrokkel de feta. Doe alle ingrediënten samen 
in een kom en schud voorzichtig, tot alles goed 
is gemengd.

BOODSCHAPPENLIJSTJE 

600 gram watermeloenen

halve rode ui

15 gram verse munt

70 gram zwarte olijven zonder pit

230 gram feta
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
16 tot en met 22 juli

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Wij wensen Wij wensen 
iedereen een iedereen een 

goede, gezondegoede, gezonde
vakantievakantie

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

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

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

Deze box is gevuld met: 
            8 mini witte bolletjes   
            4 krentenbollen   
           4 mini croissants 
            

   
7,  95Deze box is gevuld met:

• 8 mini witte bolletjes
• 4 krentenbollen
• 4 mini croissants
• 6 gevulde koeken

Deze box is gevuld met: 
            8 mini witte bolletjes   
            4 krentenbollen   
           4 mini croissants 
            

   
7,  95

SALADE VAN DE WEEK 150 gram € 1.50
AARDAPPELWEDGES 500 gram € 1.25
KIWI GREEN/GOLD 5+1 GRATIS

Groot assortiment rauwkostsalades.
Lekker bij de BBQ

Aangepaste openingstijden in de zomerperiode
Van Mook De Echte bakker:
Aangepaste openingstijden winkel Nistelrode.
Maandag 27 juli t/m zaterdag 15 augustus
Maandag gesloten
Dinsdag, woensdag en donderdag 8.00-13.00 uur
Vrijdag 7.30-18.00 uur
Zaterdag 7.00-16.00 uur

Ambachtelijke Slagerij Van den Tillart is gesloten:
Zaterdag 25 juli tot en met maandag 17 augustus
Nistelrode Zaterdag 25 juli 13.00 uur tot en met dinsdag 11 augustus
Vorstenbosch Vrijdag 31 juli 16.00 uur tot en met maandag 17 augustus

Ceelen Groente en Fruit speciaalzaak
Maandag 27 juli t/m zaterdag 15 augustus
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 8.00-13.00 uur
Vrijdag 8.00-18.00 uur
Zaterdag 8.00-16.00 uur

Van Mook
De Echte Bakker

VAKANTIEPLEZIERTIPLEUKUITJE VAKANTIEPLEZIERTIPLEUKUITJE

Eigen omgeving herontdekt

Een paar peddelslagen en 
geruisloos glijdt je kano door 
het kabbelende water. Je kent 
het gebied misschien al goed, 
maar het valt je op dat het van-
af hier opeens een heel andere 
wereld lijkt te zijn.

Links, in het riet, waakt een 
moederzwaan statig maar stil 
over haar pasgeboren kuikens. 
Even later, rechts, klapt een 
bever met zijn staart op het 
water. Veel meer ophef dan 
dat komt er niet.

De tijd staat stil, en je zorgen 
automatisch ook. Je voelt dat je 
letterlijk in contact staat met de 
natuur. Gedragen door het zacht 
vloeiende water; voortgestuwd 
door haar tomeloze kracht.

Er schieten slechts twee 
gedachten door je hoofd… 
‘Wat is dit prachtig!’ en ‘Waarom 
heb ik dit niet eerder gedaan?!’. 

Wie denkt aan kanovaren haalt 
zich in eerste instantie misschien 
beelden van Canada, Scandina-
vië of op zijn best de Ardennen 
voor de geest. Maar steeds meer 
mensen beseffen dat we een plat 
land zijn met veel water, en dus 
de perfecte uitvalsbasis hebben 
om in alle rust de omgeving per 
kano te ontdekken, ongeacht 
conditie of leeftijd. “Of dat nu 
met zijn tweetjes of drietjes in 
een stabiele open kano is waar-
mee je van De Kilsdonkse Molen 
tot aan Kasteel Heeswijk vaart, 

of met een groep allemaal op 
‘sit-on-top’ kano’s je weg van 
Sint-Michielsgestel tot aan Den 
Bosch peddelt, het kan alle-
maal”, vertelt een enthousiaste 
Daan van Hövell van M2e Out-
door, dat gevestigd is in Nistel-
rode. 

En de faciliteiten zijn er ook al. 
“Niet alleen een kano, maar 
ook eventuele zwemvesten en 
waterdichte tonnetjes om bij-
voorbeeld je telefoon en sleutels 
of wat lekkers voor onderweg 
in te doen, worden door ons 
verzorgd. En je hoeft niet eens 
terug te peddelen, want zelfs 
aan busvervoer van A naar B is 

gedacht”, vervolgt Daan met 
enige trots. “Of we brengen je 
fiets naar het eindpunt, dat kan 
natuurlijk ook.” Om af te slui-
ten: “Op het water vergeet je 
niet alleen de tijd en je zorgen, 
maar ook dat we in coronatijd le-
ven. Kanoën is namelijk een bui-
tensport, en is dus vrijgegeven.” 

Ook nieuwsgierig geworden? 
Ga dan naar 
www.kanovareninbrabant.nl
en plan meteen je eerste tocht. 
Wedden dat het niet bij dat ene 
tochtje blijft?

BERNHEZE - Met alle beperkingen die de coronacrisis dit jaar teweegbrengt, komen ook nieuwe perspec-
tieven bovendrijven. Iedereen is zich in de aanloop naar de vakantieperiode gaan oriënteren op hoe er 
‘rundumhause’ toch ontspanning en avontuur gevonden kan worden. De vergeten parel van de waterrijke 
natuur, waarmee we in ons land allemaal omringd zijn, wordt daardoor nu meer dan ooit herontdekt. 

Nistelrode - 06-15180987
info@m2e-outdoor.nl
www.m2e-outdoor.nl
www.m2e-verhuur.nl

Tekst: Monique van Strien
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

RELIGIE

Voor de één is een kerk een hoop stenen, voor de ander is het 
architectuur en is er kunst te vinden waar grote schoonheid inzit. 
Voor de gelovige is het meer dan dat: een heilige ruimte om God te 
ontmoeten en samen met anderen te leren van Zijn woorden. Tijdens 
vakanties trekken heilige plekken, waar mensen al eeuwenlang komen 
om hun leven te kunnen plaatsen, vele toeristen aan. Ze worden met 
grote regelmaat bezocht om te bekijken, veelal door de lens van een 
camera.

Een kerk biedt vele fotografische mogelijkheden, van architectuur en 
kunst tot het spelen met lijnen en kleuren. Daarom is er deze zomer in 
de parochie De Goede Herder een workshop Kerkfotografie te volgen. 
In drie uur tijd leer je hoe je in een kerk mooie foto’s kunt maken van 
religieuze kunst.

In de workshop krijg je eerst uitleg hoe je het beste je camera in kunt 
stellen. Hoe leg je het mooie licht vast, waar let je op? Daarna gaat 
het over scherpstellen, iso, sluitertijd, diafragma en witbalans zodat de 
sfeer in de kerk goed kan worden vastgelegd. Na deze uitleg ga je in 
de kerk fotograferen. Daar krijg je tips over standpunten, belichting, 
scherptediepte en symmetrie. Kortom, een leerzame workshop met oog voor detail! En misschien ook 
wel een workshop waarin je iets ervaart van de ziel van religieuze kunst. De workshop wordt gegeven in 
Nistelrode op een zaterdag. 

Meer informatie via Denise van der Stappen, 06-48400635 of ds-fotografie@home.nl.

Kerkfotografie: ‘Schoonheid met een ziel’

Binnenkant Petruskerk Vught 
 Foto: Denise van der Stappen

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

DANKBETUIGING 

Overweldigend en hartverwarmend waren de vele reacties en steun-
betuigingen na het overlijden van mijn echtgenoot en maatje,
mijn vader en onze opa,

Jan van Gorp
De mooie vaak treffende woorden zijn ons daadwerkelijk tot steun 
geweest. Zij geven ons mede de kracht om verder te gaan met talrijke 
mooie, gedeelde herinneringen.

Hartelijk dank daarvoor.

José, Karen, Fleur en Roos

Ultreïa: hou vol!

Het beroemde refrein van het 
pelgrimslied op de Camino de 
Santiago luidt in zijn geheel: 
Ultreïa! Ultreïa! Et suseia Deus 
adjuva nos! Vertaald is dit: Voor-
uit! En verder! Rechtdoor! Moge 
God ons helpen! Het is dus een 
aanmoedigingskreet. 

Deze aanmoediging kan betrek-
king hebben op het fysieke uit-
houdingsvermogen, maar is ook 
bedoeld ter ondersteuning van
de spirituele weg die menig pel-
grim gaat. Het is tevens een aan-
moediging om ‘het leven vol te 
houden’. 
De Camino als metafoor dus 
voor het leven! Maar misschien 
kunnen we het elkaar in deze 
tijd met het coronavirus ook 
wel eens toeroepen om die an-
derhalve meter vol te houden 

opdat er geen tweede golf van 
besmettingen komt.

Meer weten over wat mensen 
bezielt om te pelgrimeren naar 
het graf van de apostel Jakobus? 
Bekijk dan eens de spirituele 
film ‘Compostella’ van Freddy 
Mouchard. Heb je zelf ook een 
dergelijke mooie film ontdekt en 
wil je dat met anderen in de pa-
rochie De Goede Herder delen? 
Laat dit dan weten, want dan 
wordt deze film vertoond in een 
van vier sterkte tijden komend 
werkjaar: in de Advent, de Kerst-
tijd, de Veertigdagentijd of in de 
Paastijd. 
Neem hiervoor contact op met 
pastoraal werkster Annemie 
Bergsma via 
a.bergsma@parochiedgh.nl
of 0412-451215.

HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - 25 juli is de naamdag 
van Sint Jacobus. Ultreïa komt uit het bekendste pelgrimslied van 
de Santiago traditie, het lopen naar het graf van deze heilige. Maar 
wat is pelgrimeren eigenlijk? Pelgrimeren is niet zomaar wandelen. 
Pelgrimeren heeft altijd een spiritueel element. Pelgrims zijn op 
zoek naar een ervaring die een verschil maakt in hun leven, die hun 
leven heilzaam verandert. Dat maakt een pelgrimage anders dan een 
lange afstandswandeling: de fysieke reis heeft een parallel met wat 
de pelgrim innerlijk doormaakt. Pelgrims hopen tijdens hun tocht 
antwoorden te vinden op levensvragen zoals: ‘Wie ben ik? Wat be-
tekent mijn leven? Hoe voel ik mij verbonden met de rest van de 
wereld?’

Dankbetuiging

Niet meer in ons midden
Maar voor altijd in ons hart

Graag willen wij iedereen bedanken voor jullie aanwezigheid, 
lieve woorden, vele kaarten en bloemen, de bijzondere 
erehaag en medeleven voor en na het overlijden van

Camiel Bissels
Dit heeft ons diep ontroerd en tegelijkertijd erg gesteund.

Jolanda, Carmen en Tom
Heeswijk-Dinther, juli 2020
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Ik kom aan in Nistelrode bij de Parkstraat. Tegenover het kerkhof 
zie ik in het park bij een bankje een rollator staan zonder iemand 
erbij en er lopen drie mensen door het park. Ik besluit ook een 
rondje mee te lopen om er achter te komen van wie de rollator 
is. En inderdaad gaat er een man bij de rollator zitten. Ik loop op 
hem af en vraag of ik een foto mag maken voor in de krant. Dat 
vindt hij prima en begint meteen met een verhaal. “Ik heb twee 
jaar geleden een hersenbloeding gehad op 31 januari in Spanje. Ik 
heb daar vier weken in het ziekenhuis gelegen. Toen vier weken 
in Bernhoven en daarna vier maanden in de Tolbrug in Den Bosch, 
in het revalidatiecentrum. Vlak na de hersenbloeding kon ik alleen 
maar knipperen met mijn ogen en niks anders.”

Nu loopt hij, Kees, twee keer per dag zes rondjes in het park, zo 
vertelt hij. Hij begon met twee, dus het gaat steeds beter. Hij ver-
telt over zijn bril waarvan het linkerglas wazig is gemaakt omdat 
dat oog de hele tijd omhoog kijkt en dat dat heel vermoeiend is. 
Over de rollator zegt hij: “Je wilt dat ding kwijt! Maar ik kan niet 
opstaan of gaan zitten zonder dat ding.”
Samen met zijn vrouw, ze zijn beide met pensioen, gaan ze in 
november weer vier maanden naar Benidorm, net als vorig jaar. 
Maar eerst nog even aan de conditie werken want: “Volgende 
week begint therapie weer. Ja als het heel kan, doe ik het niet voor 
de helft!”

Ik bedankt hem voor zijn openhartigheid en vraag of hij met of 
zonder rollator op de foto wil. “Oh, doe maar met”, antwoordt 
hij nuchter.

Ik wens hem succes en een fijne vakantie in Benidorm.

Guus van der Valk

Kees rust even uit in het Zeven-eeuwen park

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

Straatfoto
van de week

Vrijdag 24 juli 20.00 uur t/m maandag 10 augustus volledig gesloten.

Dinsdag 11 augustus t/m zaterdag 15 augustus om 13.00 uur geopend.

Vanaf 18 augustus weer normale openingstijden

WINKELSLUITING

Tekst: Milène Putters

Enkele maanden geleden heb 
je in DeMooiBernhezeKrant een 
interview kunnen lezen met on-
afhankelijk voorzitter Gerard van 
Dijk, daarna was het woord aan 
Wim van Lith, adviseur WMO 
binnen de Adviesraad Sociaal 
Domein en in de DeMooiBern-
hezeKrant van woensdag 11 
mei kwam Frans Schmit, advi-
seur Participatiewet binnen de 
Adviesraad Sociaal Domein, aan 
het woord. Nu is Lea Prins- de 
Wit aan het woord. Haar ‘tak 
van sport’ binnen de Adviesraad 
Sociaal Domein is Jeugdwet.

Lea is in 2014 bij de Adviesraad 
Sociaal Domein gekomen, toen 
heette dat overigens nog Ad-
viesraad Wmo. Voorzitter Gerard 
van Dijk besloot gaandeweg za-
ken anders te gaan organiseren 
en is toen op zoek gegaan naar 
drie adviseurs. Lea: “Vanuit mijn 
achtergrond heb ik zowel raak-
vlakken met alle drie de domei-
nen maar Wmo zat nagenoeg 
vol, daar was al genoeg animo 
voor, en Jeugdwet was echt iets 
voor mij, ook gezien mijn achter-
grond.” Lea is in haar dagelijks 
leven namelijk onder andere am-
bulant begeleider van kinderen, 
jongeren en volwassen waar-
bij zij ook gezinnen observeert. 
Daarnaast komt zij in haar rol 
als wijkverpleegkundige binnen 
de regio Noord Oost Brabant 
achter veel voordeuren.“Gerard 

vond het wat dat betreft een 
goed idee dat ik me bezig zou 
gaan houden met Jeugdwet. Dit 
doe ik echter niet alleen, ik krijg 
een goede back-up van Victor 
Amukwaman, plaatsvervangend 
adviseur. Hij vervangt me als ik 
een keer niet bij een vergadering 
aanwezig kan zijn en sluit aan bij 
netwerkbijeenkomsten. Daar-
naast is er regelmatig overleg 
met de kennisgroep jeugd.”

Op dit moment is Lea, samen 
met de kennisgroep Jeugd, druk 
doende met het doorontwikke-
len van het netwerk rondom de 
Jeugdwet. Jammer genoeg heeft 
dit een tijdje stilgelegen door het 
coronavirus maar dit wordt gelei-

delijk aan weer opgepakt. “We 
hebben twee partners gevonden 
en we gaan binnenkort contact 
leggen met diverse instanties. 
We hebben een schil met vaste 
mensen om ons heen die hel-
pen en advies geven. Daarnaast 
vragen we ook mensen om ad-
vies als we dat incidenteel nodig 

hebben. Ook adviesraden in de 
omgeving raadplegen we na-
tuurlijk, dit najaar gaan we hen 
weer benaderen. Ook dit heeft 
helaas even stilgelegen door co-
rona”, vertelt Lea.

De jeugd in z’n algemeen is best 
een lastige doelgroep waarbij je 
altijd op zoek moet gaan naar 
signalen, maar Lea, die moeder 
is van twee tieners, weet wat 
dat betreft wel wat er speelt. “Ik 
heb zo mijn bronnen met twee 
pubers in huis”, lacht ze om te 
vervolgen: “We hebben best 
een breed domein, van kinderen 
in de basisschoolleeftijd tot for-
meel 18 jaar. Wat ik best lastig 
vind is de plotselinge ‘knip’: eerst 

valt een jongere nog onder de 
Jeugdwet en dan opeens, vanaf 
zijn achttiende levensjaar, onder 
de Wmo. Daar zou wat dat be-
treft veel integraler naar geke-
ken moeten worden; ook door 
de gemeente. In veel gevallen 
overlappen de problemen die 
mensen hebben namelijk meer-
dere gebieden. De kracht van de 
adviesraad sociaal domein zit in 
de integrale benadering hiervan, 
we benaderen een vraagstuk 
vanuit de drie domeinen, Wmo, 
Jeugd en Participatie, en base-
ren hier ons advies op. Wat ons 
betreft zou het vraagstuk wat 
betreft de toegang tot de zorg 
anders ingericht moeten wor-
den. Waarbij ik samen met de 
kennisgroep Jeugd de plaats die 
de doelgroep jeugd hierin krijgt 
natuurlijk kritisch zal blijven vol-
gen.” 

Wat Lea ook belangrijk vindt is 
preventie. Dat is in het zorgland-
schap helaas een ondergescho-
ven kindje, niet alleen in Bern-
heze, maar dit is een landelijke 
trend. “Terwijl preventie ontzet-
tend belangrijk is, dit moeten we 
echt op de agenda krijgen. Ge-
lukkig zien al veel instanties het 
belang hiervan in”, zegt Lea. 

Voor de duidelijkheid: individu-
ele casussen behandelt de Ad-
viesraad Sociaal Domein niet. Zij 
richt zich op de gemeenschappe-
lijke deler. Lea: “Mensen moeten 
ons, vind ik, soms nog echt leren 

kennen, weten dat wij er zijn. 
Dat stukje bekendheid is belang-
rijk. Voorheen werkten we veel 
op de achtergrond, maar we wil-
len ons nu ook vaker laten zien, 
onder andere door deze artike-
len in DeMooiBernhezeKrant.”

Heb je een vraag, ervaring of 
idee die je wilt delen met de Ad-
viesraad Sociaal Domein? Mail 
dan naar info@asd-bernheze.nl, 
neem contact op met Rosita van 
Berkom via 06-28882435 of be-
nader de Adviesraad per post:
Adviesraad Sociaal Domein 
Bernheze
t.a.v. de secretaris
per adres Narcislaan 25
5384 GM Heesch.

Adviesraad Sociaal Domein
is van groot belang voor
inwoners van Bernheze
‘Preventie is erg belangrijk, maar is helaas nog te vaak een

ondergeschoven kindje in de jeugdzorg’

BERNHEZE - Krijgt iedereen de zorg die hij of zij nodig heeft? De Adviesraad Sociaal 
Domein Bernheze behartigt de belangen van de inwoners van de gemeente Bernheze 
voor Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Dat doet de adviesraad door gevraagd en 
ongevraagd advies te geven aan burgemeester en wethouders, contact te hebben met 
verschillende organisaties binnen en buiten Bernheze en persoonlijke ervaringen te 
horen van mensen over het beleid binnen het sociaal domein.

Jeugdwet 
was echt iets 
voor mij, ook 
gezien mijn 
achtergrond

‘We hebben best een breed domein,
van kinderen in de basisschoolleeftijd

tot formeel 18 jaar’

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
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Drie van de vier
zussen Smits 
passeren de 90, 
met zijn vieren zijn
ze 365 jaar oud

‘De Smitskes’, zoals de zussen 
naar eigen zeggen vaak ge-
noemd worden, hebben alle vier 
een mooie leeftijd. Dochter Ma-
rie Jacobs-Smits werd als eerste 
geboren en is nu 96 jaar. Zus Lien 
van Os-Smits volgde en is nu 91 
jaar. 
Onlangs is de derde dochter Pieta
Raijmakers-Smits 90 jaar ge-
worden. De jongste zus, Mien 
de Mol-Smits wordt volgende 
maand 89 jaar en ook met en-
thousiasme op weg naar de 90. 
Drie van de vier zussen wonen al 
hun hele leven in Nistelrode. “Wij 

zijn échte Nisseroise”, zegt Pieta 
trots. “Nistelrode is gewoon een 
heel mooi en gezellig dorp, ik zou 
nergens anders willen wonen”, 
legt Lien uit. De oudste zus Marie 
is na haar trouwen naar het dorp-
je Zeeland verhuisd. Lien woont 
haar héle leven al op dezelfde 
plek als waar ze geboren is. 

SNOEPWINKELTJE
IN DE LINDESTRAAT
Ver terug in de tijd werden de vier 
zussen samen met hun - helaas 
inmiddels overleden - broer Jan 
geboren op Weijen A14 in Nistel-

rode, “Toen was het huisnummer 
nog A14, in plaats van 14a”, zegt 
Mien lachend. Thuis hadden ze 
een boerderij, waar de kinderen 
uren hebben geholpen met koren 
binden en aardappels rapen. “Als 
we meehielpen en alle aardappels 
waren geraapt, mochten we naar 
de Udense kermis.” Ook gingen 
ze vaak ergens anders werken, 
waar ze twee cent per geraap-
te mand aardappels kregen. Dat 
was op een dag zo’n 2 gulden 
50. “Eenmaal thuis, moesten 
we het grootste deel afgeven en 
mochten we 1 gulden houden 

om snoep te halen in het snoep-
winkeltje bij Sjaan van de Ven in 
de Tramstraat”, lacht Pieta. 

KLASSENUITJE
Als de Maxendschool uit was, lie-
pen ze altijd twee aan twee naar 
huis. De jongens aan de ene kant 
op de weg, de meiden aan de an-
dere kant. “Als er dan een tram 
aankwam, mochten de jongens 
uit de rij, maar de meiden moes-
ten hand in hand blijven lopen.” 
Ook het geloof speelde een be-
langrijke rol binnen het gezin.
’s Avonds moesten ze het rozen-
hoedje bidden en zaten ze in stil-
te op hun knieën voor de stoel. In 
de winter trokken ze vaders laar-
zen aan om met nuchtere maag 
door de sneeuw naar de kerk te 
gaan, wat zelfs een klassenuitje 
was. “Als er iemand in het dorp 
ziek was, bracht de pastoor een 
communie. Als je hem dan te-
genkwam, moest je midden op 
de weg van de fiets af en op je 
knieën gaan zitten.”

NISTELRODE – Marie, Lien, Pieta en Mien Smits zijn trots op 

de mooie leeftijd die ze hebben. Ze hadden een jeugd zoals wij 

ons die nu niet meer voor kunnen stellen. Na al die jaren heeft 

Nistelrode nog steeds een speciaal plekje in hun hart. 

Tekst: Carlijn van de Ven

V.l.n.r.: Pieta, Mien, Lien en Marie

Het hele gezin Smits. De vader en moeder, de vier zussen en hun broertje

Als we 
meehielpen 

en alle 
aardappels 

waren 
geraapt, 
mochten 

we naar de 
Udense kermis
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HINKEPELLEN
Ook waren de zussen allemaal bij 
het koor, dat talent hadden ze van 
moeder. Zelfs tijdens de oorlog 
heeft Lien mogen zingen voor de 
Engelse militairen in het kampje in 
Nistelrode, daar waar nu de golf-
baan is. “De soldaten hadden dan 
diep in het glaasje gekeken en wij 

werden met het hele koor in de 
vrachtwagen van Christ Geurts 
naar het kamp gebracht om En-
gelse liederen te zingen”, vertelt 
Lien. De zussen speelden vooral 
veel buiten met de jongens en 
meiden uit de buurt. Visjes van-
gen in de sloot, hinkepellen - wat 
nu hinkelen is -, knikkeren en 
touwtje springen. Op latere leef-
tijd waren ze veel te vinden bij de 
jeu de boules-club, die ze zelfs 
mee hebben opgericht. 

REGELMATIG EEN 
WHATSAPPJE
De dames krijgen vaak te horen 
dat het bijzonder is dat ze alle-
maal zo’n mooie leeftijd hebben. 
Ook hun vader is 96 geworden. 
Op de dag dat één zus 90 wordt, 
organiseren de anderen een heu-
se verrassingsdag. De zussen 

wonen ieder in een eigen huis en 
zelfs twee van de vier sturen el-
kaar regelmatig een WhatsAppje. 
Ook de oudste zus Marie doet 
nog zelf haar boodschappen en 
kookt zelfs iedere dag haar eigen 
‘potje eten’. 
Fietsen en kaarten zijn hun 
grootste gedeelde hobby’s. “Het 
geheim om zo oud te worden is 
in beweging blijven en de gezel-
ligheid is ook heel belangrijk”, 
zegt Mien. 

V.l.n.r.: Pieta, Mien, Lien en Marie

Foto van vroeger met drie van de vier zussen, v.l.n.r.: Lien, Pieta en Mien. Die foto is tijdens de oorlog gemaakt. 
“Terwijl de oorlogsvliegtuigen overvlogen, gingen we stof voor deze jurken halen.” De vierde en oudste zus was 
er niet omdat zij al op een andere school zat toen.

‘Het geheim om zo oud te worden is in beweging 
blijven, en gezelligheid is ook heel belangrijk’
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Ga naar            Trendzz Heesch en doe mee.

Ko�  e en thee staan klaarGroetjes  Team  Trendzz

KORTINGEN 50% TOT 70%  
Ben er snel bij op is op.
Gratis vermaakservice.

GROTE SALES

Fijne
vakantie

NISTELRODE - Met regel-
maat verschijnt in 
DeMooiBernhezeKrant een 
foto, waarvan de Heemkunde 
Nistelvorst geen informatie 
heeft. 

Heb jij gegevens over 
deze foto, dan stelt de 
Heemkundekring het op prijs 
als je dat laat weten. Je kunt 
informatie sturen aan
hkknistelvorst@gmail.com of 
bellen met 06-33587468.

Als er juiste informatie 
ontvangen wordt, zullen we 
het via deze krant weer laten 
weten.

Wie, wat, waar
en wanneer

Reacties ‘Wa’n Skôn foto’

Piet en Jeannie Cuijpers heb-
ben gereageerd op de foto van 
woensdag 8 juli en wisten het 
volgende te vertellen. “Links zit 
Antje van den Broek, de moeder 
van Jeannie. Daarachter staat 
haar zus Jaan van den Broek. 
Jaan was pastoorsmeid, de twee 
dames rechts waren vriendinnen 
van haar. Jammer genoeg zijn 
daar geen namen van bekend. 
Maar de foto heeft in ieder ge-
val nu een meerwaarde gekre-
gen met deze twee namen erbij. 
Dank hiervoor.”   

Rien van de Graaf

Agneta’s erfenis - Corina Bomann
‘Een aanrader voor iedereen die de serie
‘De zeven zussen’ heeft verslonden.’
“Deze lekker dikke historische roman is het eerste 
deel van een trilogie. Het speelt zich af in het 
Zweden van begin twintigste eeuw. Je volgt het 
leven van een jonge erfgename die graag onder het 
juk van haar familie uit wil en een vrij leven wil leiden. 
Je krijgt in dit boek een goed beeld van het Zweden 
van 100 jaar geleden. Bovendien beschrijft Bomann 
het landgoed van Agneta zo goed en mooi, dat je 
bijna niet kunt wachten om het te gaan bezoeken.” 

De stilte van de witte stad - Eva García Sáenz de Urturi
‘Een geweldige thriller voor alle liefhebbers van 
Scandinavische thrillers én alle lezers van Záfon.’
“Hoewel deze thriller van Spaanse komaf is, en zich 
daar ook afspeelt, kan het zich qua niveau meten met 
de beste Scandinavische thrillerschrijvers. Het verhaal 
is spannend, vol plottwists én ontzettend goed ge-
schreven. Je stapt in een bloedstollende zoektocht vol 
cultuur, mysterie, geschiedenis en veel Spaanse sfeer. 
Als je dit boek uit hebt, kun je meteen door met deel 2 
en 3 die ook waanzinnig goed zijn.” 

Starfell: de zoektocht naar afgelopen dinsdag 
- Dominique Valente
‘Willow heeft magische krachten: ze vindt verloren 
dingen terug. Nu moet ze afgelopen dinsdag 
terugvinden.’
“Starfell is een spannend én grappig boek dat je 
meteen meeneemt naar de wereld van Willow Mos. 
Zij voelt zich onzeker bij haar oudere zussen en 
moeder, die alle drie spectaculaire magische krachten 
hebben. Willow’s magische gave is het terugvinden 
van verloren dingen zoals sleutels en sokken. Nuttig, 
maar niet echt cool. Maar dan is er iets kwijt. Iets héél 
belangrijks. Namelijk afgelopen dinsdag. En zonder die 
dag zou de hele wereld wel eens kunnen instorten. 
Een spannende zoektocht begint! ‘Een heerlijk boek 
voor kinderen vanaf 9 jaar en ook erg geschikt om 
voor te lezen.’

De stilte van de witte stad - 
‘Een geweldige thriller voor alle liefhebbers van 
Scandinavische thrillers én alle lezers van Záfon.’
“Hoewel deze thriller van Spaanse komaf is, en zich 
daar ook afspeelt, kan het zich qua niveau meten met 
de beste Scandinavische thrillerschrijvers. Het verhaal 

Lees- en
luistertips!

Agneta’s erfenis -
‘Een aanrader voor iedereen die de serie
‘De zeven zussen’ heeft verslonden.’
“Deze lekker dikke historische roman is het eerste 
deel van een trilogie. Het speelt zich af in het 

Tip 1

voor 
volwassenen

Tip 2

voor volwassenen
Boek + e-book + 
Vakantie Bieb + 
luisterboek

voor de 
jeugd

terugvinden.’
“Starfell is een spannend én grappig boek dat je 
meteen meeneemt naar de wereld van Willow Mos. 
Zij voelt zich onzeker bij haar oudere zussen en 
moeder, die alle drie spectaculaire magische krachten 

Tip 3

Coronanieuws
Formulier aanvraag verlenging bijzonder uitstel van betaling beschikbaar
De Belastingdienst heeft een online formulier beschikbaar gesteld voor het aan-
vragen van verlenging van het bijzonder uitstel van betaling. Dat was ook wen-
selijk, want de eerste termijn van drie maanden (van het bijzonder uitstel van 
betaling voor diverse belastingen vanwege de corona-uitbraak), begint nu te ver-
strijken. Heeft u langer behoefte aan uitstel van betaling? Dan kunt u dit aanvra-
gen met het nieuwe formulier hiervoor. 

Aanvullende eisen
Aan dit online formulier kunnen ook een verklaring van een derde-deskundige en 
een liquiditeitsprognose worden toegevoegd. Dit is vereist als nader uitstel van 

betaling wordt gevraagd voor een bedrag van € 20.000,- of meer. Het toegekende uitstel zal in ieder geval 
niet eerder dan 1 oktober 2020 worden ingetrokken. Bij het aflopen van het uitstel zal de ontvanger een 
passende betalingsregeling bieden. De concrete vormgeving hiervan is echter nog niet bekendgemaakt. 

Tegemoetkoming voor sportverenigingen met eigen accommodatie
Door amateursportorganisaties die minimaal 20 procent omzetverlies 
hebben geleden, kan een tegemoetkoming in de doorlopende lasten 
worden aangevraagd. Afhankelijk van de hoogte van de doorlopen-
de lasten kan onder voorwaarden een tegemoetkoming worden ver-
strekt.

Voor meer informatie zie www.dus-i.nl.

VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES OP MAAT

Anita Fransen

Fransen ACCOUNTANCY 
& ADVIES

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

Benedictuslaan 8 - 5343 NB Oss
06-28636086

info@faara.nl - www.faara.nl

Afsluiting kerkplein St. Servatiuskerk Dinther
HEESWIJK-DINTHER - Het kerkplein van de St. 
Servatiuskerk in Dinther zal zaterdag 1 augustus 
afgesloten zijn voor alle verkeer. 

Dit geldt zowel voor voetgangers als voor het 
overige verkeer. De afsluiting zal gemarkeerd 

worden met rood-witte linten. De afsluiting duurt 
24 uur. De toegang is gedurende deze tijd voor 
iedereen verboden. Deze mededeling wordt ge-
plaatst zodat je daar rekening mee kunt houden. 
Bij dringende gevallen kun je contact opnemen 
met Mari van Zutphen, 06-51229214.
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Einde van 
een tijdperk
TRV Bernheze trekt er de stekker uit

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

BERNHEZE – Vanwege het jarenlange structurele tekort 

aan voldoende bestuursleden om de kar te trekken, 

wordt met ingang van 31 december dit jaar de stekker 

uit de Toeristisch Recreatieve Vereniging Bernheze 

getrokken. Om een goede bestemming te geven aan 

de nog gevulde bankrekening, krijgen leden de kans om 

tot 1 september een plan in te dienen. De beste ideeën 

worden beloond met financiële ondersteuning.

Slechts enkele jaren geleden nog 
werd feestelijk het 50-jarige be-
staan van TRV Bernheze gevierd. 
Een naam die aangenomen werd 
nadat plaatselijke VVV-kanto-
ren op enig moment hun deuren 
sloten. “Er werd besloten om het 
lokale karakter en alles wat op-
gebouwd was te behouden. Als 
TRV Bernheze werd verderge-
gaan”, vertellen voorzitter Katja 
Brooijmans en bestuurslid Nadja 
van Driel. Beide dames maken 
onderdeel uit van het in totaal 
vierkoppige bestuur maar: “We 
zijn al jaren incompleet en met 
onvoldoende mensen om de kar 
goed te trekken. Dat hebben we 
wel geprobeerd, maar het lukt 
niet om het goed van de grond 

te krijgen. Dat is geen verwijt aan 
iemands adres. Iedereen heeft het 
druk. Wij zijn met te weinig, dus 
hebben we besloten om ermee te 
stoppen”, zo zeggen genoemden. 

TRV Bernheze maakt zich sterk 
om lokale toeristische producten 
en activiteiten die plaatsvinden 
in de kernen op de kaart te zet-
ten. Via www.bezoekbernheze.nl 
werd én wordt een inkijkje gege-
ven in alles waar Bernheze groot 
in is. Dat is niet onder één noe-
mer te vangen, maar varieert 
van adressen om lekker te eten 
en drinken, streekproducten tot 
bezienswaardigheden zoals het 
Kasteel en de Kilsdonkse Molen in 
Heeswijk-Dinther, het Bomenpark 

in Heesch, de Bedafse Bergen in 
Vorstenbosch, De Maashorst in 
Nistelrode en Stal Bertus in Loos-
broek. Ook zijn er gratis wandel- 
en fietsroutes te vinden. Hoewel 
TRV Bernheze ermee stopt, blijft 
genoemde site in stand en kan ie-
dereen die er iets bijpassends aan 
wil toevoegen daar gebruik van 
blijven maken. “VVV Noordoost- 
Brabant blijft de site onderhou-
den”, zeggen Katja en Nadja. 

Onder de vlag van TRV Bernheze 
werd onder andere succesvol de 
Bernheze Fiets-3-daagse en de 
TRV Bernheze Winterwandel-
tocht gehouden. Als het moge-
lijk blijkt worden deze behouden, 
want: “We zijn aan het bekijken 

of er organisaties zijn die dit on-
der een andere vlag voort willen 
zetten’, vertellen de dames. Het is 
gelijk niet de enige nalatenschap. 
Om de goed gevulde bankreke-
ning te legen zijn alle aangesloten 
leden  van TRV Bernheze uitge-
nodigd om een plan of idee in te 
leveren dat met financiële steun 
gerealiseerd kan worden. De da-
mes: “Enige voorwaarde is dat 
het past bij de doelstellingen van  
TRV Bernheze, zoals een wandel- 
of fietstocht en dergelijke, en dat 
je TRV-lid bent. Met € 25.000,- 
tot onze beschikking kunnen we 
zeker meerdere plannen verwe-
zenlijken.” Inzenden kan tot ui-
terlijk 1 september via 
info@trv-bernheze.nl

Nadja en Katja verwijzen naar de website www.bezoekbernheze.nl

Een inkijkje 
gegeven in 
alles waar 
Bernheze 
groot in is
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BERNHEZE - Elk voorjaar doemt 
het spook van de eikenproces-
sierups weer op in onze leef-
omgeving, en in de media is er 
uitgebreid aandacht voor. 

De haartjes van deze rups zor-
gen voor veel overlast en het is 
logisch dat we er alles aan pro-
beren te doen om deze rups en 
zijn overlast in te tomen. Op 
zeker moment werd het idee 
verspreid dat een ring van plas-
ticfolie rondom een (eiken)boom 
de rups zou hinderen in zijn 
processie naar boven en zo zou 
bijdragen aan de bestrijding van 
de rups en zelfs mogelijk aan de 
vernietiging ervan. Inmiddels is 
aangetoond dat deze ringen niet 
helpen en zelfs schadelijk zijn 
voor de boom. Hierover zijn in 
de lokale en landelijke media di-
verse publicaties verschenen. Er 

zijn veel betere bestrijdingsme-
thoden, biologische en mecha-
nische, die ook op ruime schaal 
zijn toegepast. Waarschijnlijk 
in combinatie met het warme 
droge voorjaar hebben deze 
methoden geleid tot een bedui-
dend minder grote overlast dan 
in voorgaande jaren. Gelukkig 
maar. Maar wat blijkt, de plastic 
ringen zitten nog altijd om de 
bomen! 

Die mensen, die er snel bij waren 
om de bomen van de schadelijke 
plastic folie te voorzien, zijn nu 
niet meer zo snel om deze ook 
weer te verwijderen. Deze fo-
lie kan erg schadelijk zijn voor 
de vaak tientallen jaren oude 
eikenboom. Het belemmert de 

gezonde ontwikkeling van de 
boombast op die plek en kan 
schimmelvorming veroorzaken, 
die uiteindelijk zelfs kan leiden 
tot het afsterven van de boom. 
En dat we zuinig moeten zijn op 

de mooie grote bomen in onze 
leefomgeving, behoeft toch 
geen verdere uitleg.
Daarom roept IVN Bernheze alle 
inwoners op deze ringen van 
plastic folie op de bomen zo snel 

mogelijk te verwijderen en op te 
ruimen bij het plastic afval. Als 
we allemaal een beetje meehel-
pen in onze eigen omgeving, 
kunnen we de natuur een steun-
tje in de rug geven.

Als de vrijwilligers van IVN Bern-
heze zien dat de ringen niet snel 
verwijderd worden gaan ze zelf 
aan de slag. Maar... IVN Bernhe-
ze rekent op jouw medewerking.

Mochten er nog vragen zijn 
over dit onderwerp, dan kun 
deze mailen naar voorzitter@
ivn-bernheze.nl.
Bedankt voor je medewerking!

IVN Bernheze, Joost Willems, 
voorzitter 

Oproep aan de inwoners
van Bernheze:
Verwijder plastic banden rondom eikenbomen

‘Als we allemaal een beetje meehelpen 
in onze omgeving, kunnen we de natuur 

een steuntje in de rug geven’

Heeswijkseweg 7, 5473 KV Heeswijk-Dinther
T: 0413-291391 • E: info@dijkhoff.nl  DIJKHOFF.NL

GROND- EN SLOOPWERKEN • CONTAINERVERHUUR • 
ZAND EN GRANULATEN • INNAME PUIN EN BOUWAFVAL

Dagje onderweg met 
fietsroute en heerlijke 
gerechten ‘to go’
Vele hotspots, gastvrije locaties en inspiratie

Onderweg geniet je op zes ver-
schillende locaties van smakelijke 
‘to go’ gerechten. Drankjes zijn 
niet inbegrepen en zijn voor ei-
gen kosten. Je kunt deze wel zelf 
meenemen voor onderweg of je 
kunt bij de locaties vragen of je 
plaats kunt nemen en er zelf een 
drankje bij bestellen. Voor de 
meeste locaties geen probleem. 

Samen sterk
Het initiatief komt vanuit Teugel 
Resort, Maashorst Ondernemers 
en Platform Toerisme Landerd 
en met ondersteuning van Team 
De Maashorst die voor de vier 
gemeenten Bernheze, Landerd, 
Oss en Uden staat. Met Oer-
lekker Maashorst als ondertitel 
is het belangrijkste doel om be-
zoekers het gebied te laten leren 
kennen. Een divers en uitge-

strekt gebied met natuur, cultuur 
en gastvrije bedrijven. 

Online boeken
Op www.maashorstsmaaksafari.nl
kun je reserveren voor de tocht 
en een dag naar keuze vastleg-
gen. Hierna krijgen de locaties 
bericht van je reservering en kun 
je starten vanuit welke plaats 
je maar wilt. Bij de route zitten 
verhalen van hotspots en de lo-
caties. Je bent vanaf 12.00 uur 
welkom, maar let op: je kunt tot 
19.00 uur terecht.

Er is ook een autoroute! Beide 
kun je tot eind september boe-
ken via 
www.maashorstsmaaksafari.nl, 
op vrijdag, zaterdag en zondag 
van 12.00 tot 19.00 uur. Geniet 
OERlekker van de Maashorst.

MAASHORST – Tot eind september heten Teugel Resort Uden, Eetcafé ’t Pumpke, De Krieke- put, Hartje 
Groen, Pannenkoekenbakker Zeeland en IJscafé Holland je van harte welkom. Maak een online boeking voor 
de vrijdag, zaterdag of zondag en start op de locatie naar wens. De fietstocht gaat langs ‘hotspots’ van de 
Maashorst en bij verschillende horecalocaties onderweg krijg je een verrassend gerecht ‘to go’ mee. Ontdek 
De Maashorst op de fiets in een route van circa 50 kilometer, en krijg tussendoor heerlijke hapjes toegestopt. 
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Bart trekt regelmatig
de ‘stoute’ schoenen aan
Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER – 
Hoewel het ‘gewoon’ een 
hobby is, kun je Bart Aerts 
ook gerust een speciaalbier-
liefhebber noemen. Hij 
drinkt het niet alleen graag, 
hij brouwt het ook zelf 
en kan er smakelijk over 
vertellen.

Een ‘gewoon’ biertje. Bart drinkt 
het nog wel, maar je doet hem 
een veel groter plezier met een 
lekker speciaalbiertje en dat is 
dan ook wat hij in verloop van ja-
ren meer en meer is gaan drinken. 
Met mate, dient daar onmiddel-
lijk bij te worden gezegd, waarbij 
dat ook dubbel uitgelegd mag 
worden, want ook zijn vrienden 
nuttigen het graag! Voor Bart is 
een speciaalbiertje intussen veel 
meer dan het lessen van de dorst, 
hoewel het wel helpt natuurlijk. 
Het is een uit de hand gelopen 
hobby, waar hij veel plezier aan 
beleeft. Hij brouwt het ook zelf, 
gebruikt een speciale en veelom-
vattende bierapp (Untappd), be-

zoekt fora, is altijd op jacht naar 
recepten en kan er tot slot sma-
kelijk, om maar eens in termen te 
blijven, over vertellen.

Microbrouwerijen
Het drinken van een lekker spe-
ciaalbiertje heeft de afgelopen 
jaren een vlucht genomen. Bart 
dronk het echter al voor de hype 
in alle hevigheid losbarstte. “Er 
zijn de laatste jaren steeds meer 
microbrouwerijen bijgekomen. 
Dat wil zeggen dat zij niet me-

gagroot zijn, maar op jaarbasis 
wel duizenden liters bier brou-
wen en dat verkopen. Als ik 
brouw dan is dat een badge van 
circa 20 liter en puur voor eigen 
gebruik”, vertelt hij opgewekt. 

Inmiddels is hij het standaard as-
sortiment dat verkrijgbaar is in de 
supermarkt ontgroeid. “Daar ben 
ik wel mee begonnen. Een Leffe 
blond, dubbel, tripel, Grimber-
gen, oud bruin, Ipa, Weizen, Kar-
meliet. Inmiddels heb ik een aan-
tal adressen van winkels met een 
(zeer) speciaal assortiment”, hij 
voegt lachend toe: “Het grootste 
bedrijf in Nederland is toevallig 
gevestigd vlakbij mijn werk. Die 
hebben wel 2.500 verschillende 
speciaalbieren.” 

Daarbij moet aangetekend wor-
den dat het is zoals met wijn, 
want één bijzonder biertje kost 
gemiddeld € 6,- tot € 8,- waar-
bij de prijs kan oplopen tot circa 
€ 15,- per flesje.

Inchecken
Bart heeft een speciale app op 
zijn telefoon. Daar kan hij precies 
op bijhouden welke biertjes hij al 
gedronken heeft, wat hij ervan 
vond en daar een cijfer aan ge-
ven. Hij kan echter ook zien wat 
zijn ‘Untappd’-vrienden drinken 
en zo tips ontvangen en een wen-
senlijstje opstellen. “Ik kan er op 
zien wat en hoeveel ik gedronken 
heb. Ook heb ik mijn eigen brou-
werij (Barts Home Brewery) aan-
gemeld bij deze app. Je kunt er 
ook mijn bieren terugvinden, er 
‘inchecken’ en een ‘rating’ (cijfer) 
geven”, vertelt hij. Bart is zelf een 
liefhebber van ‘zwaar’ bier, zoals 

Russian Imperial Stout. “Dat be-
gint vaak met 9 procent alcohol 
en heeft een uitgesproken smaak 
omdat er veel donkere mouten 
in het brouwproces verwerkt zijn 
zoals karamel, koffie of chocola-
de”, probeert hij uit te leggen. 

Recepten
In 2018 trok hij, om maar eens 
in termen te blijven, de ‘stou-
te’ schoenen aan en begon in 
zijn keuken zelf te brouwen. 
Het duurde daarop niet lang of 
er kwam een echte brouwketel. 
“Het is qua materiaal best een 
dure hobby”, meldt Bart eerlijk 
om toe te voegen: “Maar de in-
grediënten niet.” Met een goed 
receptenboek in de hand en ver-
dieping via de digitale snelweg 
en de juiste ingrediënten begon 
hij er gewoon aan. “Een 
brouwketel was wel ge-
makkelijker dan roerend 
in een pan met een ther-
mometer die je continu in 
de gaten houdt”, knipoogt 
hij en vervolgt: “Met een 
brouwketel kun je het hele 
proces instellen. Zo kun je op 
het goede moment de juiste 
eiwitten uit de mouten trek-
ken. Dat is belangrijk voor 
de smaak.” Wie denkt een 
brouwdag af te sluiten 
met het drinken van wat 
gemaakt is, vergist zich. 
Afhankelijk van wat je 
gemaakt hebt, moet het 

doorgaans nog maanden rijpen 
voor het op smaak is.

Bart heeft inmiddels al zeven 
biertjes zelf gebrouwen. Via de 
digitale snelweg verzamelt hij 
recepten. Aan een eigen recept 
schrijven begint hij nog niet, om-
dat het hele proces nauw luistert. 
Onachtzaamheid van een paar 
minuten kan ervoor zorgen dat 
‘het’ verkeerd uitpakt. Hij drinkt 
zijn biertjes zelf en met vrienden, 
en geeft ze cadeau. Compleet 
met door hemzelf ontworpen eti-
ketjes. “Het is en blijft gewoon 
een hobby, waar ik veel plezier 
aan beleef.”

Bart in zijn microbrouwerij

Een brouwketel
is wel gemakkelijker

dan roerend in een pan 
met thermometer

Bart met speciaal geselecteerde ingrediënten
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Wilt u prachtige foto’s van uw hond, kat, 
paard, koe, kip of een ander dier? Een blij-
vende herinnering van uw beste vriend. U 
kunt uiteraard ook samen met uw (huis)
dier op de foto. Ik kan onder andere een 
reportage verzorgen in de vrije natuur, op 
uw bedrijf of in mijn studio. De locatie is 
afhankelijk van uw wensen, maar ook van 
het dier dat u gefotografeerd wilt hebben. 
Heeft u op uw website en social media al 
goed belichte en scherpe foto’s staan, met 
de uitstraling die bij u past? Ook hier kan 
ik iets voor u betekenen. 

En wist u dat u bij Special Moments MVL
ook op het juiste adres bent voor het 

kopen van een cadeaubon? Een leuk en 
origineel cadeau om te krijgen en te

geven voor een speciale gelegenheid. 

Voor meer informatie
www.specialmomentsmvl.nl 
of neem vrijblijvend contact op via 
info@specialmomentsmvl.nl of
06-41976289

SPECIAL MOMENTS MVL dierenfotograaf

Miriam van Lokven

NISTELRODE - Bent u op zoek naar een fotograaf die kwaliteit levert en veel geduld 
heeft tijdens het op een vakkundige manier fotograferen van uw dier? Dan bent u bij 
mij op het juiste adres. 



Woensdag 22 juli 2020 19
  

DIENSTVERLENING OP 
RUIMTELIJKE ORDENING 
MOET BETER

“Ik ben 75 jaar geleden geboren 
in Utrecht. Ik ben in 1965 met 
Sophia getrouwd, we zijn toen in 
Overvecht gaan wonen in een flat 
op de achtste verdieping en we 
hebben daar tot 1973 gewoond. 
We kregen twee dochters, Pe-
tra en Hilde. Verder hebben we 
vier kleinkinderen. Ik begon als 
assistent–accountant op een ac-
countantskantoor en door avond-
studies praktijkdiploma Boekhou-
den, MBA en SPD klom ik op tot 
financieel manager. Ik was in de 
tussentijd gaan werken bij een 
cliënt van ons kantoor, na vier 

jaar ben ik naar en Amerikaans 
bedrijf gegaan in Utrecht en na 
anderhalf jaar werd ik overge-
plaatst naar een groter kantoor 
in Frankfurt. Daar heb ik de hele 
financiële administratie moeten 
opzetten en na twee jaar, in 1975, 
werd ik gevraagd naar het Euro-
pese hoofdkantoor in Engeland te 
gaan in Reading. Daar hebben we 
tot 1993 gewoond en vervolgens 
werd mij gevraagd om in Neder-
land het Europees hoofdkantoor 
op te zetten. We hadden nog een 
appartement in de binnenstad 
van Utrecht en omdat ik steeds 
naar Nijmegen moest, zijn we 
gaan zoeken naar huisvesting bin-
nen een half uur vanaf Nijmegen. 
Zo zijn we toevallig in Heesch
terechtgekomen. We waren op 
zoek naar een boerderij en kwa-
men tenslotte uit op de Leliestraat. 
Daar hebben we twintig jaar ge-
woond, het huis werd te groot 
voor ons beiden, en toen hebben 

we het huis van onze dochter ge-
kocht aan de Cruijsberg, ook in 
Heesch.”

EVEN NOG WAT
KORTE VRAGEN
Hobby’s?
“Golf en ik was imker, maar we-
gens de verhuizing ben ik daar-
mee gestopt.”
Wat wilde je vroeger worden?
“Adelborst bij de marine, later 
ben ik voor mijn dienstplicht nog 
wel bij het Korps Mariniers te-
rechtgekomen en zelfs korporaal 
geworden.”

Wat is de grootste mijlpaal
in je leven?
“Mijn carrière, wat ik daarin be-
reikt heb door hard te werken. 
Toen ik veertig jaar werd heb ik 
gezegd dat ik op mijn 55ste fi-
nancieel in staat wilde zijn om te 
stoppen en met mijn 56ste is dat 
gelukt.”
Voor wie heb je bewondering?
“Voor Mark Rutte.”
Met wie zou je een dag van baan 
willen wisselen?
“Met onze burgemeester.”

IN MEI 2015 HEBBEN WE 
OOK BIJ ELKAAR GEZETEN. 
TOEN ZEI JE DAT DE 
GEMEENTE GEEN EURO 
MOEST INVESTEREN IN 
HET GAT VAN NISTELRODE, 
JULLIE ALS VVD OOIT 
AAN DE COALITIE 
ZOUDEN DEELNEMEN 
EN DAT DE PLANNEN 
VAN DE MAASHORST 

LUCHTFIETSERIJ WAREN.
“In het gat van Nistelrode heb-
ben we als gemeente niet geïn-
vesteerd, als VVD komen we ooit 
in de coalitie en ik had toen - net 
als nu nog steeds, trouwens  - 
niets met de Maashorst, dus dat 
lijkt me aardig consistent. Bij de 
Maashorst zitten een paar hob-
byisten die bepalen wat er in de 
Maashorst moet gebeuren. Als 
raad zijn ons vorig jaar zomer al 
financiële cijfers beloofd, maar die 
hebben we nooit gekregen, dus 
er wordt heel slecht bestuurd in 
de Maashorst. Nu Oss haar eigen 

weg gaat, zullen die overblijven-
de gemeenten het niet bij elkaar 
kunnen houden.”

ONDANKS HET LANDELIJK 
SUCCES VAN DE VVD, 
IS HET IN BERNHEZE WAT 
MINDER.
“Dat klopt. Bij de laatste ver-
kiezingen kwamen we maar 50 
stemmen tekort voor een derde 
zetel. Ik zie een behoorlijke toe-
stroom van leden, vooral dames, 
dus we kunnen gaan voor meer 
vrouwen in de raad. En als ik zie 
hoe onze fractie nu functioneert, 
met een goede bezetting in alle 
commissies, dan geeft ons dat 
veel perspectief voor de verkie-
zingen in 2022.”

HOE IS JULLIE OPSTELLING 
IN DE RAAD?
“We proberen constructief kritisch
mee te besturen en doen dat door 
onze controlerende taak in te vul-

len met het regelmatig stellen van 
vragen aan onze collega-raadsle-
den maar ook aan het college van 
burgemeester en wethouders.”

IS 50PLUS BERNHEZE IN 
OPRICHTING EEN ‘PARTIJ 
VOOR DE TOEKOMST’?
“Ze wilden natuurlijk meeliften 
op het succes van Henk Krol maar 
die zag in 50Plus geen toekomst 
meer. Misschien moeten ze nu de 
naam weer aanpassen.”

OCH JA, WAAROM NODIG 
JE MIJ IN CC DE PAS UIT?
“De reden is natuurlijk dat het 
voortbestaan van CC De Pas op 
dit moment zeer actueel is en dat 
wij graag willen dat CC De Pas 
behouden blijft, maar dat kan 
alleen maar in goede samenwer-
king met diverse partijen.”

JIJ KIEST DUS VOOR CC 
DE PAS IN VERBAND MET 
DE POLITIEKE SITUATIE 
EN NIET UIT EEN SOORT 
VERBONDENHEID?
“CC De Pas zou de huiskamer 
van Heesch moeten worden, ik 
kom hier al vanaf dat ik in Heesch 
woon, maar het voelt nog steeds 
niet zo.”

SLUIT HET WOORD 
HUISKAMER OOK NIET 
AAN MET HET HEBBEN VAN 
HEEL VEEL VRIJWILLIGERS?
“Dat klopt, maar in Heesch 
woont heel veel ‘import’ en die 

voelt zich minder betrokken bij 
de lokale samenleving dan de be-
volking in de andere kernen. Wij 
vinden dat er veel meer vrijwilli-
gers door CC De Pas geworven 
moeten worden. Het aantal be-
taalde formatieplaatsen is niet in 
overeenstemming met de omzet 
van € 1.000.000,- en € 700.000,- 
aan personeelslasten. Dan kom je 
natuurlijk op verlies uit en geld in 
een bodemloze put stoppen doen 
wij niet.”

WAT VIND JE DE 
BELANGRIJKSTE OPGAVE 
VOOR BERNHEZE OP DIT 
MOMENT?
“Ik wilde dat we aan alle opgaven 
zouden kunnen voldoen met ons 
personeelsbestand. Dit is voor ons 
totaal niet transparant, er zijn veel 
wisselingen en inwoners ergeren 
zich eraan dat men binnen de-
zelfde projecten vier keer andere 
ambtenaren aantreft die vervol-
gens ook nog verschillende visies 
hebben. De burgemeester zegt 
dan wel dat alle vacatures vervuld 
zijn, maar het zijn slechts tijdelijke 
invullingen en ik zie in de dienst-
verlening op vooral ruimtelijke or-
dening geen verbetering.”

GA JE NOG VOOR EEN 
NIEUWE PERIODE?
“Daar heb ik nog geen besluit 
over genomen en ik moet daar ui-
teraard met ons bestuur nog over 
spreken.”

Gerard op bezoek bij...
Jack van der Dussen 
Gerard op bezoek bij...
Jack van der Dussen 

HEB JE NOG EEN BOODSCHAP VOOR ONZE INWONERS?
“Ze mogen van de VVD blijven verwachten dat wij onze uiterste 
best doen om voor hun belangen op te komen, dat doen we met 
verve en dat blijven we ook doen. Als burgers ons uitnodigen zijn 
we altijd bereid om te luisteren en mee te denken.”

VRIJWILLIGERS KUNNEN DE PAS
TOT HUISKAMER VAN HEESCH MAKEN

OP DINSDAG 7  JUL I  GA IK ,  GERARD 
VAN DI JK ,  OP  BEZOEK B I J  DE  FRACTIE -
VOORZITTER  VAN DE  VVD,  JACK VAN DER 
DUSSEN.  H I J  HEEFT  MI J  U ITGENODIGD IN 
CC DE  PAS  IN  HEESCH EN IN  HET  VOLGENS 
CORONAMAATREGELEN INGER ICHTE 
BRUINE  CAFÉ ,  WORDEN WI J  GASTVRI J 
ONTVANGEN.  WAAROM JACK VOOR DEZE 
PLEK  HEEFT  GEKOZEN,  VOLGT LATER . 
EERST  WILLEN WE WETEN WIE  JACK 
E IGENL I JK  I S .

Jack in gesprek met Gerard Foto’s: Marcel van der Steen
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PRAKTISCHE INFORMATIE

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

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur 
Woensdagavond: 17.00-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak

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

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

GEMEENTEBERICHTEN

We zijn op zoek naar:
- Regisseur gebiedsteam 

‘Wegwijzer Bernheze’

Meer info en solliciteren op
www.werkeninnoordoost
brabant.nl

VACATURE

Verkeershinder

brug Harry Kinnard,

Heeswijk 

Vrijdag 24 juli t/m 
maandag 3 augustus 2020 

Rijkswaterstaat voert onder-
houdswerkzaamheden uit aan de 
brug Harry Kinnard (ook Hees-
wijkse brug) over de Zuid-Wil-
lemsvaart in Heeswijk. Van 24 juli 
tot en met 3 augustus 2020 is de 
brug daardoor beperkt toeganke-
lijk. Verkeer wordt omgeleid. 

De rijbaan en het fietspad van de 
brug krijgen nieuw asfalt en be-
tonschade wordt hersteld. 
Ook wordt de staat van de brug 
geïnspecteerd. Dat is nodig om 
een vlotte en veilige doorstro-
ming te kunnen blijven garan-
deren. Van Doorn Geldermalsen 
voert de onderhoudswerkzaam-
heden in opdracht van Rijkswa-
terstaat uit.  

Tijdens de werkzaamheden van 
vrijdag 24 juli 7.00 uur tot maan-
dag 3 augustus 17.00 uur is de 
brug voor al het verkeer afgeslo-
ten. Gele borden ter plaatse ge-
ven de omleidingsroute aan.
Voor meer informatie over de 
werkzaamheden kunt u contact 
opnemen met 0800-8002, de 
landelijke informatielijn van Rijks-
waterstaat.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Voornemen ambtshalve 
wijziging adresgegevens

Uit onderzoek is gebleken dat 
de volgende personen niet meer 
wonen op het adres in de ge-
meente Bernheze waar zij vol-
gens de Wet basisregistratie 
personen staan ingeschreven. 
Het onderzoek van de afdeling 
Burgerzaken leverde geen resul-
taat op. Het college van burge-
meester en wethouders van de 
gemeente Bernheze is van plan 
het bijhouden van hun persoons-
gegevens ambtshalve te beëin-
digen. Dit kan voor hen grote 
persoonlijke en/of financiële ge-
volgen hebben. Het formele be-
sluit tot uitschrijving wordt gepu-
bliceerd op de gemeentepagina’s 
in deze krant.
- Korst, Micha Arthur Josephus 

Maria, 
 geboortedatum 11-12-1973
- Puriņa, Dace, 
 geboortedatum 02-11-1981 
 
Heeft u informatie over de ver-
blijfplaats van deze personen of 
heeft u vragen, neem dan con-
tact op met het de afdeling Bur-
gerzaken van de gemeente Bern-
heze via 0412 – 45 88 88 of
gemeente@bernheze.org. 

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens

De volgende personen wonen 
niet meer op het adres waar zij 
volgens de Wet basisregistratie 
personen staan ingeschreven. 
Dit blijkt uit het adresonderzoek 
van de afdeling Burgerzaken. 

Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Bernheze heeft daarom besloten 
om hun persoonsgegevens niet 
meer bij te houden en hen uit te 
schrijven uit Nederland. Hierop 
volgt een inschrijving in het RNI 
(Registratie Niet Ingezetenen) 
met onbekende verblijfplaats.
- Parakiewicz, Jakub, 
 geboortedatum 11-01-1995 
- Mielczarek, Grzegorz Adam,
 geboortedatum 19-01-1992
 Besluitdatum: 17-06-2020
Procedures 4b en 7a zijn van 
toepassing.
Met vragen kunt u contact op-
nemen met de afdeling Burger-
zaken van de gemeente Bernhe-
ze, telefoon 0412-45 88 88  of 
gemeente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2018 is een melding 
gedaan door:
- Buurtvereniging Kerkstraat/

Heuvel voor het organiseren 
van een buurtactiviteit op 23 
augustus 2020 van 16.00 uur 
tot 19.00 uur op het Mr. Loef-
fenplein in Vorstenbosch. De 
toestemming is verzonden op 
17 juli 2020.

- Kasteel Heeswijk voor het or-
ganiseren van In The Garden 
op 17, 24, 25, 31 juli en 1 au-
gustus van 18.30 tot 24.00 uur 
en op 19 juli 2020 van 18.30 
tot 23.00 uur op de locatie 
Kasteel Heeswijk, Kasteel 4, 

Heeswijk-Dinther. De toe-
stemming is verzonden op 17 
juli 2020.

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

Wet ruimtelijke ordening 

Kennisgeving over
grondexploitatie
Het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze maakt 
op grond van artikel 6.24 lid 3 
van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat het op 7 juli 2020 
een overeenkomst heeft geslo-
ten waarin een onderdeel over 
grondexploitatie is opgenomen 
in het kader van de ontwikke-
ling van wijzigingsplan ‘Mgr. Van 
den Hurklaan’. De overeenkomst 
betreft het perceel kadastraal be-
kend gemeente Heesch, sectie 
A, nummer  4693 plaatselijk be-
kend Mgr. Van den Hurklaan in  
Heesch.
Inzage: De zakelijke beschrijving 
van deze overeenkomst ligt op 
grond van het bepaalde in artikel 
6.2.12 van het Besluit ruimtelij-
ke ordening gedurende 6 weken, 
vanaf donderdag na de publi-
catie, op afspraak, ter inzage in 
het gemeentehuis, De Misse 6, 
Heesch. 

Ontwerpwijzigingsplan Mgr. 
Van den Hurklaan Heesch
Burgemeester en wethouders 
maken de ter-inzage-legging 
bekend van het ontwerp-wijzi-
gingsplan ‘Mgr. Van den Hur-
klaan Heesch’ (artikel 3.9a Wet 
ruimtelijke ordening), te raadple-
gen op www.ruimtelijkeplannen.
nl met IDN-code NL.IMRO.1721.
WPMgrvdHurklaan-OW01.
Inhoud: Het plan betreft het wij-
zigen van de agrarische bestem-
ming naar een woonbestemming 
voor maximaal 8 woningen aan 
de hoek Mgr. Van den Hurklaan/
Amelseind in Heesch.
Hogere grenswaarde: Op ba-
sis van de Wet geluidhinder ligt 
de ontwerpbeschikking hogere 
grenswaarden geluid, inclusief 
het akoestisch rapport en de 
daarbij behorende stukken, tege-
lijk met het wijzigingsplan Mgr. 
Van den Hurklaan Heesch voor 
iedereen ter inzage. Iedereen kan 

binnen zes weken na publicatie-
datum een schriftelijke zienswij-
ze indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders 
van Bernheze. Neem voor het 
indienen van een mondelinge 
zienswijze contact op met de ge-
meente.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing. 

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
- ’t Dorp 94
 Realiseren van een studio
 boven restaurant
 Datum ontvangst: 
 09-07-2020
- Broekhoek 24a
 Oprichten carport
 Datum ontvangst: 
 13-07-2020
- Asterstraat 6 en 8
 Verbouw woningen
 Datum ontvangst: 
 10-07-2020
- Nistelrodeseweg 49
 Verbouwen/uitbreiden 
 woning
 Datum ontvangst: 
 10-07-2020
- Hoogstraat 40
 Oprichten woning
 Datum ontvangst: 
 14-07-2020
- Vosbergstraat 5
 Restauratie/verbouwing boer-

derij
 Datum ontvangst: 
 16-07-2020
Vorstenbosch
- Schoolstraat 53
 Bouw aanbouw met garage en 

carport
 Datum ontvangst: 
 10-07-2020
Heeswijk-Dinther
- Gouverneursweg 3
 Oprichten carport
 Datum ontvangst: 
 13-07-2020
- Kilsdonkseweg 3a
 Oprichten tuinkamer en han-

delen in strijd met regels ruim-
telijke ordening

 Datum ontvangst: 

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

In bijna alle straten binnen de 
bebouwde kom zijn de lantaarn-
palen afgelopen tijd voorzien 
van kroonringen.

Met de kroonringen  willen we 
het aanbieden van PMD-afval 
(de zakken met plastic, blik en 
drankkartons) vergemakkelijken 
en zwerfafval tegengaan.

Is het een ophaaldag
voor PMD-afval? 
Hang dan uw PMD-afvalzakken 
op de ophaaldag voor 7.30 uur 
aan een kroonring op een lan-
taarnpaal in de buurt van uw 
huis. U kunt de zakken eventu-
eel ook de avond voor de op-
haaldag vanaf 19.30 uur aan de 
kroonring hangen. 

Gebruik alleen de officiële 
PMD-afvalzakken. 

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met de ge-
meente Bernheze via
gemeente@bernheze.org.

Kroonringen tegen zwerfaval 
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Openingstijden zie colofon

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

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken 
tijdens openingstijden op afspraak inzien 
in het gemeentehuis in Heesch en raad-
plegen op www.bernheze.org of www.
ruimtelijkeplannen.nl.

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

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

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

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na pu-
blicatiedatum een schriftelijke zienswijze 
indien bij het college van burgemeester 
en wethouders van Bernheze. Neem 
voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze contact op met de betreffende 
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 Bern-
heze. Het bezwaar heeft geen schorsen-
de werking.

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

recht van de rechtbank, Postbus 90125, 
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 be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 
Het beroep heeft geen schorsende wer-
king. 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 voorlopige 
voorziening te treffen. Er zijn griffierech-
ten 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 de-
gene die reageert, een omschrijving van 
het onderwerp, de reden waarom u be-
zwaar/zienswijze/bedenking indient en 
uw handtekening.

 11-07-2020
- Heilarensestraat 22
 Bouw garage met carport
 Datum ontvangst: 
 14-07-2020
- Stoppelveldseweg 1
 Verbouwen woonboerderij
 Datum ontvangst: 
 15-07-2020
Nistelrode
- Kerkveld  71
 Plaatsen tijdelijke woonunit
 Datum ontvangst: 
 17-07-2020
Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Besluiten 

De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze beslui-
ten treden daags na verzending 
van het besluit in werking.
Heesch
- Zoggelsestraat 23-25
 Verbouw pand
 Verzenddatum: 10-07-2020
- Monseigneur van den 
 Hurklaan 6a
 Oprichten woning en hande-

len in strijd met regels ruimte-
lijke ordening

 Verzenddatum: 13-07-2020
- Heelwijkstraat 59

 Plaatsen raamkozijn in zijgevel 
woning

 Verzenddatum: 14-07-2020
- Gildestraat 1
 Legalisering buitenunits van 

bestaande warmtepom-
psysteem 

 Verzenddatum: 15-07-2020
Heeswijk-Dinther
- Retselseweg kavel 14
 Bouw bedrijfsruimte en han-

delen in strijd met regels ruim-
telijke ordening

 Verzenddatum: 13-07-2020
- Irenestraat ong.
 Vervangen schuilhut tbv her-

tenkamp en handelen in strijd 

met regels ruimtelijke ordening 
voor een termijn van maximaal 
10 jaar

 Verzenddatum: 13-07-2020
- Het Geerke 10
 Uitbreiden woonhuis
 Verzenddatum: 14-07-2020
- Donkeren Dijk 4
 Bouwen dakopbouw
 Verzenddatum: 14-07-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Omdat deze 
besluiten leiden tot een onom-
keerbare situatie, treden ze zes 

weken na verzending van het be-
sluit in werking. 
Heesch
- Kruising Beemdstraat-Kruis-

hoekstraat
 Kappen van 5 knotpopulieren 

(reconstructie Kruishoekstraat)
 Verzenddatum 17-07-2020
- Cereslaan (rotonde)
 Kappen en 5 essen en 10 zo-

mereiken en verplanten van 
5 essen (reconstructie Kruis-
hoekstraat en rotonde Ceres-
laan)

 Verzenddatum 17-07-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

WWW.BERNHEZE.ORG

‘t Dorp 148 - 5384 ME Heesch - 0412-451 181
www.tunneke-heesch.nl

Lunchen
bij Eetcafé Tunneke

Geniet van woensdag tot en met zondag
van heerlijke salades, broodjes, soepjes en dergelijke.

Geopend vanaf 11.30 uur.

Vakantietip:
Deze zomer geniet je op woensdag en 
donderdag tijdens een lunch bij Tunneke 
van een gratis kop ko�  e of cappuccino.
Geldig t/m 16 augustus 2020.

Reserveren Is verplicht en kan via 
www.tunneke-heesch.nl/reserveren

of bel even: 0412-451181.

De lunchkaart biedt voor ieder 
wat wils en heeft naast verras-
sende gerechten zoals broodje 
filet Martino en een vissalade, 
ook de échte klassiekers erop 
staan. Met vele ingrediënten van 

regionale leveranciers, worden 
alle overheerlijke gerechten vers, 
met kwaliteit en liefde klaarge-
maakt. Vanzelfsprekend geldt dit 
voor zowel de gerechten op de 
lunch- als op de dinerkaart.

Lunchen kun je bij Tunneke  
Heesch van woensdag tot en 
met zondag vanaf 11.30 uur. 
Denk er wel even aan om van te-
voren te reserveren, dit is name-
lijk verplicht! Reserveren kan via  
www.tunneke-heesch.nl/
reserveren of bel even; 
0412-451181. Uiteraard volgt 
Tunneke Events de richtlijnen 
van het RIVM op.

Kom jij ook lunchen
bij Eetcafé Tunneke?
HEESCH – Dubbel feest was het toen de horeca weer open mocht bij Tunneke Heesch. 

Woensdag 3 juni gingen de deuren van het eetcafé weer open voor publiek. Het was 

meteen dubbel feest voor deze mooie horecagelegenheid aan ’t Dorp, want vanaf 

die datum kun je niet alleen weer genieten van al het lekkers op de avondkaart, maar 

ook kun je er voortaan heerlijk lunchen. Je bent van harte welkom; binnen in het 

karakteristieke eetcafé of gezellig buiten op het sfeervolle terras!

‘Alle overheerlijke 
gerechten worden 

vers, met kwaliteit en 
liefde klaargemaakt’
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Hulp aan clubs en verenigingen
De SP Bernheze heeft altijd voor 
onze sportclubs en verenigingen 
gekozen. Jaarlijks ontvangen 
alle verenigingen en sportclubs 
een subsidie per jeugdlid bij-
voorbeeld. De SP heeft dit altijd 
te vuur en te zwaard verdedigd. 
Ook tijdens de kredietcrisis van 
2008 tot 2016 bleef de subsidie 
in stand, dit ondanks het gekra-
keel van menig collega politieke 
partij. Mocht een vereniging toch 
in nood komen, dan kan er aan-

geklopt worden bij de gemeente. 
Verenigingsleven en sport zijn 
onmisbare verbindingsmiddelen 
in de samenleving. HVCH kwam 
door de coronacrisis in acute fi-
nanciële problemen. 

Het college van burgemeester en 
wethouders zag in dat talmen, 
treuzelen of uitstellen geen op-
tie was. Er was hulp nodig. En 
die hulp die bied je dan. Dat is 
daadkracht. Dat is oog voor onze 
clubs en verenigingen zoals het 

hoort. En goed besluit dat de 
continuïteit van HVCH waar-
borgt en voorkomt dat de leden 
een forse contributieverhoging 
voor de kiezen krijgen. 

Zo kan HVCH met een gerust 
hart de vakantie in. En de SP ook. 
De komende acht weken volgen 
er geen publicaties van de SP. 

De SP Bernheze wenst ieder-
een een hele fijne vakantie. Doe 
voorzichtig! 

Steun aan HVCH uitstekende actie

De SP Bernheze hamert steeds op voldoende steun aan sportclubs en vereni-
gingen in Bernheze. Zij zijn immers het hart van de samenleving. We spreken 
steeds af dat clubs of verenigingen die in de problemen komen hulp krijgen. 
Staat ook nu weer in het bestuursakkoord. Voetbalclub HVCH kwam in acute 
nood en had hulp nodig. Dankzij het doortastende optreden van het gemeen-
tebestuur werd HVCH direct geholpen. Chapeau voor ons college van B&W. 
De SP Bernheze steunt de hulp aan HVCH van harte. 

Jan Raaimakers, voorzitter SP Bernheze

Maar...
We verkopen u eerst snel een 
wat grotere kavel met enkele 
patiowoningen aan de achterzij-
de. Netjes volgens goedgekeurd 
bestemmingsplan. En dan gooien 
we zonder pardon, zonder enige 

vorm van overleg een apparte-
mentencomplex in uw achtertuin. 
Of u verwacht enkele vrijstaande 
huizen achter u te krijgen, maar 
het worden 30 rijtjeswoningen. 
Oké, niemand heeft meer rech-
ten dan een ander, uitzicht is niet 
wettelijk vastgelegd en zo kan ik 
doorgaan. Maar daar gaat het 
hier niet om. 

Als raadsleden staan wij voor u 
klaar, hebben wij een luisterend 
oor en keuren wij plannen goed 
of af. Maar als raadsleden vragen 
wij ons steeds vaker af wat wij in 
de gemeente Bernheze nog kun-
nen doen. 
Ook wij worden gewoon voor de 
gek gehouden door B&W. Dit is 
geen politiek meer, dit zijn spel-
letjes, het draait om euro’s en 
macht, waar ik als raadslid steeds 
meer zorgen over heb. Er schijnt 
tegenwoordig geen informatie 
meer met raadsleden gedeeld te 
hoeven worden. 

Normaliter sluit ik af met de zin: 
Reageren mag, graag zelfs! Maar 
verwacht u er in Bernheze nog 
iets mee op te schieten? 

De VVD-Bernheze wenst u wel 
een fijne vakantie toe. 
info@vvdbernheze.nl

Voor de gek gehouden

Bouwen... Bouwen... Bouwen...
In januari van dit jaar schreef ik deze 
woorden boven mijn artikel in DeMooi-
BernhezeKrant. Initiatieven zijn er in-
middels voldoende, waaronder ook zeer 
goede, maar helaas allemaal aan de dure 
kant. Nu komt B&W dan toch aan met be-
taalbare huizen. Hulde, hoor ik u roepen. 
De woningen zijn nodig en zeker de be-
taalbaarheid is van groot belang.

Mark van de Ven, raadslid VVD-Bernheze

Zij zorgen ervoor dat onze be-
stelde pakketjes de volgende 
dag bezorgd worden en dat we 
groente en fruit uit Nederland 
in de supermarkten hebben. Ar-
beidsmigranten leveren Neder-
land in economische zin (meer 
dan 11 miljard euro per jaar) veel 
meer op, dan wat zij alleen voor 
zichzelf verdienen.

En als u denkt dat ze weer uit 
onze samenleving verdwijnen, 
dan heeft u het mis, want door 
vergrijzing en lagere geboortecij-
fers zijn arbeidsmigranten nood-
zaak. Is het dan ook niet onze 
verantwoordelijkheid een klimaat 
voor hen te scheppen waarin zij 
zich welkom voelen en huisves-
ting aanbieden die kwantitatief 
en kwalitatief toereikend is om als 

vestigingsland voldoende aan-
trekkelijk te blijven? 
De verplichtte ABU-CAO zorgt nu 
voor een gezonde arbeidsrelatie. 
Er zijn kansdenkende Bernhezer 
ondernemers die uit eigen bewe-
ging voor hun MOE-migranten 
een prettige woonsfeer hebben 
gemaakt, maar daar tegelijkertijd 
(heel belangrijk) ook goed toe-
zichthouden! Het is allemaal niet 
zo gemakkelijk als het lijkt. De 
aantallen migranten, is het per-
manente of tijdelijke woonruim-
te, de omgevingssituaties, niets 
is hetzelfde! We kunnen dus wel 
anders kijken (in kansen) maar 
dan wel héél zorgvuldig en vooral 
met álle betrokkenen in overleg 
gaan en blijven, om een passende 
oplossing voor het vestigen van 
migranten te vinden. 

Anders kijken

Anders kijken naar de samenleving: in 
kansen in plaats van problemen. Wat als 
we vanuit dat kansenperspectief kijken 
naar arbeidsmigratie in Bernheze? Zij 
verdringen geen Nederlanders op de ar-
beidsmarkt, maar doen werk dat wij niet 
willen doen. 

Hieke Stek, bestuurslid Lokaal

‘Zonder pardon een 
appartementencomplex 

in de achtertuin’

Een fietskaart van een groot 
gebied waar zo’n 300 onderne-
mers opstaan, informatie over 
de verschillende gebieden op de 
kaart en duidelijke knooppunt-
fietsroutes. 
Leer het gebied kennen, de tien-
tallen overnachtingsadressen, 
horecagelegenheden, kunst en 
cultuur, outdoor, et cetera.

Maashorst Ondernemers
De fietsknooppuntenkaarten zijn 
gratis verkrijgbaar bij leden van 
de vrijetijdsondernemers organi-
saties in Uden, Landerd, Oss en 
Bernheze. 
De fietsknooppuntenkaart is 
gratis af te halen in Nistelrode bij 
‘t Mediahuys aan Laar 28. 
De openingstijden zijn van 

maandag tot en met donderdag 
van 8.30 tot 17.00 uur en op 
vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. 

Let op! 
Vanaf donderdag 30 juli t/m 16 
augustus zijn ze gesloten. Je kunt 
dan de fietsknooppuntenkaart 
ophalen bij Eetcafé ‘t Pumpke, 
Raadhuisplein 9 in Nistelrode.

Fietsknooppuntenkaart gratis af te 
halen bij Maashorst Ondernemers
MAASHORST – De nieuwe fietsknooppuntenkaart 2019-2020 is een initiatief van stichting Maashorst 
Ondernemers in samenwerking met soortgelijke organisaties die zich bezighouden met toerisme en 
recreatie in de regio: Stichting Maasmeanders, TRV Bernheze, Maashorstboeren, Beekdal de AA, Plat-
teland van Cuijk en ook aangesloten voor een financiële bijdrage is Waterschap Aa en Maas. Het Wa-
terschap is de link tussen de functie van de dijken als mooie fietsroute én de functie van de dijken als 
waterkering, die voor de veiligheid van inwoners van Noordoost-Brabant zorgen.
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Tekst?

BESTE BEENTJE VOOR Zie oplossing pagina 38

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

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

MOOIBERNHEZERTJES

AANGEBODEN

PEDICURE NISTELRODE 
Pedicure Dorien Visser, 
nog 1 week, daarna gesloten
in verband met vakantie.
App: 06-44612521 of 
bel: 0412-612118 en 
spreek in. Nagellak/gellak 
alleen in combinatie met 
pedicurebehandeling.
www.pedicurenistelrode.nl

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

ZOMERCURSUS FRANS
à 10 UUR OF NEDERLANDS 
à 5 UUR VOLGEN IN 
HEESCH-VINKEL?
www.ikspreekfrans.nl/nieuws of 
www.nederlandsopmaat.nl
Evelyne van Uden
06-53 97 56 76.

TE HUUR

BEDRIJFSRUIMTE
Van 50, 100, 150, 170 en 255 m2, 
voorzien van overhead en loop-
deur. Meer informatie: neem  
gerust contact op met Sijme 
Smits 06-46111667 of kijk op 
opslagunit.eu.

KANTOORRUIMTE
VAN 41m² BIJ PAKHUYS 35
De Morgenstond 35
Heeswijk-Dinther
Jan en Antonet van Gerwen
06-21666128
www.pakhuys35.nl
info@pakhuys35.nl

TE KOOP

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

Schijndel, 06-23034594.
Ma-wo-do-vrij-za open, 
di-, en za-middag op afspraak.

PRINTPAPIER

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

. GEVRAAGD

HULP IN DE HUISHOUDING
Voor 4 uur per week.
Heeswijk-Dinther.
Bel voor meer informatie:
06-22993202.

HUISHOUDELIJK HULP
voor 2 halve dagen per week.
Heesch. Meer informatie:
0412-451815.

HUISHOUDELIJKE HULP
Voor huis in Heeswijk een huis-
houdelijke hulp gezocht voor 
4 uur per week, op woensdag. 
Interesse? Bel 0413-294744.

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

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

LEGE TONERS

Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode.
Steun hiermee het goede doel 
Hulphond.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.

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

OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES 

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

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.

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

le
n

Oplossing
vorige week:

Miranda Roefs
uit Loosbroek

Winnaar:
Janneke van Erp

kan de staatsloten 
ophalen bij 

Kantoorboekhandel 
Paperpoint

Easy

5 6 8 7 1

3 2 8 4 7

9 6 5

1 4 6 5

5 6

1 5 9 2

7 8 4

9 6 2 1 3

4 6 9 8 5

Puzzle #253019

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

wie
is deze Bernhezenaar?

OOGcontact

Gé-Dé KEUKENS
Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen

Ruim 30 jaar ervaring
• Flexibel en klantgericht - advies op maat

• Renovatie van bestaande keuken
• Bezoek op afspraak 

De Oude Ros 10 Nistelrode - Bedrijventerrein ‘Kleinwijk’ - 0412-612231
06-25241269 - info@gedekeukens.nl - www.gedekeukens.nl

SUDOKU
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Nieuwe datums Maashorst Events in 2021
Body & Mind Maashorst met aandacht voor vitaliteit in lichaam en geest

Alhoewel de evenementen van 
Maashorst Events dit jaar afgelast 
zijn, is de organisatie wel bezig 
met een gloednieuw evenement. 
Naast het bestaande wandel-, 
trailrun- en fietsevenement blijkt 
nog ruimte voor een evenement 
waarbij het ‘stilstaan bij de body 
& mind’ aandacht krijgt. 

De organisatie heeft al aandacht 
gevraagd aan de Maashorst On-
dernemers uit de branches die 
bezig zijn rondom aandacht voor 
lichaam en geest. Een brain-
stormsessie zal hiervoor snel vol-
gen waarna concrete plannen 
uitgewerkt worden. Interesse om 

mee te denken? Mail naar Ma-
rielle van Kaathoven via mariel-
le@maashorst-events.nl. Zij gaat, 
samen met Thea van Leeuwen 
en Rian van Schijndel (bestuur 
Maashorst Ondernemers) dit 
evenement een gezicht geven.

VOORUIT PLANNEN
Intussen kunnen we de agenda 
er al bij pakken om de nieuwe 
datums te noteren voor de al ge-
vestigde evenementen.
Zondag 28 maart 2021: 
Walking Event De Maashorst, 
laatste zondag van maart.
Zondag 4 april 2021: 
Maashorst Trailrun, eerste zon-
dag van april (Eerste Paasdag).
Zondag 29 augustus 2021:
Maashorst Op díe Fiets, laatste 
zondag van augustus.

SPORTIEVE BELEVINGS-
EVENEMENTEN
Stichting Maashorst Events orga-
niseert sportieve belevingsevene-
menten, om iedereen bekend te 
maken met De Maashorst en te 
laten genieten van al het moois 
dat ons OERgebied en haar on-

dernemers ons te bieden hebben. 
De stichting is een initiatief van 
de stichting Maashorst Onderne-
mers.
Stallen, ateliers, recreatieverblij-

ven of midden tussen de gewas-
sen: we geven onze deelnemers 
met onze verrassende rustloca-
ties een bijzonder kijkje bij onze 
Maashorst ondernemers. We 

vinden het belangrijk om gezond 
bewegen en tegelijkertijd het 
natuurbewustzijn te stimuleren. 
Tegelijkertijd zetten we de Maas-
horst op de kaart.

MAASHORST – Wat was het jammer dat Walking Event 
De Maashorst en Maashorst Trailrun afgelast werden en 
dat ook zelfs Maashorst Op díe Fiets eind augustus niet 
door kan gaan. Maar… volgend jaar pakt Maashorst 
Events gewoon de draad weer op. Noteer de nieuwe 
datums in je agenda!

Doe jij ookDoe jij ook
(weer) mee?(weer) mee?

Op www.maashorst-events.nl
vind je meer informatie. 

Houd ook de Facebookpagina 
van Maashorst Events en 

Instagram in de gaten voor 
de laatste updates.
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Tekst: Monique van Strien
Foto: Marcel van der Steen

Letterlijk en figuurlijk werd dat 
een kijkje in de keuken. Bij bin-
nenkomst in de monumentale 
Brabantse langgevelboerderij, is 
een heerlijke huisgebakken ap-
peltaart al snel bij de koffie aan-
geboden, en voor ze het weet 
kletst het gezelschap een eind 
weg. De boerderijhond komt er 
gezellig bij zitten, achter Ingrid 
op de keukenstoel. Veel Brabant-
ser wordt het niet… 

Maar ‘Urban Sketching’, dat 
klinkt zo Brabants niet. Al snel 
blijkt dat het een grenzeloze te-
kenhobby is die in alle windstre-
ken ter wereld wordt beoefend, 
óók hier. Er bestaat een levendi-
ge internationale gemeenschap 
van liefhebbers. Ingrid: “Via een 
Facebookgroep wordt er afge-
sproken om op locatie samen 
te komen. We tekenen dan ter 
plekke wat we zien. En precies 
dát is Urban Sketching. Je mag 
je tekening best thuis afmaken, 
maar de schets gebeurt op loca-
tie.” 

Of dat niet een beetje valsspelen 
is. “Nee”, verzekert Ingrid, “Je 
verzint er niets bij. Je leert écht 
kijken en daardoor ontdek je bij-
zonderheden in alledaagse din-
gen.” Terwijl ze door haar schets-

boekje bladert, erkent ze: “Maar 
soms speel ik wel eens een beetje 
vals, hoor. Dan maak ik een foto 
en schets die later na.” 

Wat Urban Sketching zo bijzon-
der maakt? Ingrid weet het wel: 
“Als je met tien man hetzelfde 
doet, krijg je tien verschillende 
resultaten. Iedereen beleeft zijn 
omgeving anders. Bovendien 
heeft iedereen zijn eigen stijl. Het 

is inspirerend om de verschil-
len te zien. En ik experimen-

teer graag, dus probeer 
steeds weer wat an-
ders.” 

Er komen prachtige te-
keningen voorbij, maar 
het overgrote deel van 
Ingrid’s collectie ziet 

zelden het daglicht. 
Jammer? “Mensen vra-

gen weleens waarom ik 
er ‘niks mee doe’. Natuur-

lijk is waardering leuk, maar 

dat is niet het doel. Het gaat om 
het proces en dat is vooral voor 
jezelf. Je komt op prachtige plek-
jes, en ’s avonds geniet ik ervan 
om in de hoek van de bank met 
mijn tekenspulletjes te kunnen 
prullen. Het is pure ontspanning 
en je bent dan echt in het mo-
ment.” Het figuurlijke kijkje in de 
keuken vindt, na een laatste slok 

koffie, buiten plaats: Haar Don-
zelse huis is namelijk het huidige 
project. Ingrid neemt haar positie 
in. Zo ook de fotograaf. Gecom-
bineerd met de ‘sketch-noting’ 
techniek legt ze het in 1853 ge-
bouwde gemeentelijk monument 
vast voor de eeuwigheid. En de 
fotograaf doet hetzelfde, van 
haar, en haar prachtige hobby.

Ingrid maakt een ‘Urban Sketch’ van haar eigen huis

Appeltaart
met
potlood
Internationale tekenkunst in Bernheze

NISTELRODE - Een halfjaar geleden kwam Ingrid Vermeeren in 
aanraking met wat inmiddels is uitgegroeid tot een passie: 
Urban Sketching. Maar wat is dat dan precies, en wat maakt het 
zo bijzonder? DeMooiBernhezeKrant stuurde er een redacteur 
op af - gewapend met fotograaf - om eens een kijkje te nemen. 
Want dat is volgens Ingrid waar het bij Urban Sketching om 
draait: “Ervaren, beleven, kijken en weergeven.” 

Je leert
écht kijken.
Zo ontdek je 
bijzonder-
heden in

alledaagse
dingen
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Kei Anders Kamp met Jong Nederland HDL
HEESWIJK-DINTHER/LOOS-
BROEK - Al 56 jaar gaat Jong 
Nederland HDL trouw op kamp 
in de eerste week van de zomer-
vakantie. Als je het aan leden en 
leiding vraagt, is dit onlosmake-
lijk met de vereniging verbonden. 

Maar hoe gaat dat in coronatij-
den? KAK! Inderdaad! Kei-An-
ders-Kamp. In rap tempo hebben 
de vrijwilligers van Jong Neder-
land een afwisselend programma 
bedacht in het teken van sport en 
spel, creativiteit en buitenleven in 
eigen dorp. Kinderen tussen de  

4 en 17 jaar hebben vorige week 
een flink programma achter de 
rug. Zo zijn ze onder andere we-
zen lasergamen bij Bedaf, heb-
ben ze een keigave schuimparty 
gehad met de brandweer en een 
avontuurlijke kanotocht gemaakt 
over de Aa. Naast al deze acti-
viteiten met de hele vereniging, 
heeft ook elke groep een eigen 
avonturendag gehad. Hierin 
was een aantal grotere activitei-
ten gepland zoals motorcrossen, 
een bezoek aan het trampoline-
park, zwemmen bij Hemelrijk, 
een buitenbioscoop en outdoor 
cooking. Kamp zou ook kamp 

niet zijn zonder het slapen in een 
tent, ook dit stond bij elke groep 
tijdens de avonturendag op het 
programma. Op vrijdag is deze 
‘KAK-week’ feestelijk afgesloten 
met een disco en een bonte mid-
dag.

Jong Nederland HDL wenst ie-
dereen een fijne en gezonde va-
kantie en gaat zich de komende 
maanden bezighouden met het 

organiseren van andere leuke 
evenementen in en rondom het 
dorp. Vanaf eind augustus begint 
Jong Nederland HDL met een 
nieuw seizoen met daarin weke-
lijkse groepen, de jeugdzeskamp, 
Ardennen-weekend en hopelijk 
weer kamp zoals iedereen ge-
wend is.

Voor meer info check onze
socials @jongnederland.hdl.

‘Kamp zou kamp niet 
zijn zonder slapen

in een tent’
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‘Ik ben gewoon De Willem!’
Tekst en foto: Wendy van Lijssel

“Ik ben gewoon De Willem.” 
Aan het woord Willem Schmeink, 
waarmee voor degene die hem 
kennen of denken te kennen 
gelijk een misvatting de wereld 
uit is. In de volksmond wordt 
hij namelijk ook wel de Schmink 
genoemd waarbij gedacht wordt 
dat het zijn achternaam is. “Dat 
komt door mijn vader. Die speelde 
toneel en schminkte ook mensen. 
Zijn achternaam werd verbasterd 
naar Schmink”, doet Willem los-
jes uit de doeken. Zelf maakte hij 
er uiteindelijk korte metten mee 
door zichzelf De Willem te noe-
men. Het prijkt bij zijn voordeur 
en staat geborduurd op het stoe-
re motorjasje dat hij draagt.

Willem is niet alleen in Hees-
wijk-Dinther, maar ook in de re-
gio een bekend figuur. Vanwege 
zijn karakteristieke uiterlijk, zijn 
mondharmonica die hij vaak bij 
zich heeft en op speelt als dat zo 
net te pas komt én zijn motor. 
Motoren is eigenlijk een beter 
woord want: “Doorgaans heb ik 
er meerdere”, vertelt hij. Zo niet 
ten tijde van het gesprek. 
Er staat een Harley te pronken en 
Willem heeft er net eentje ver-
kocht ‘met een 1600 blok’ en is 
op zoek naar een volgende. 

Willem maakte al heel wat mee 
in zijn leven en eenmaal op dreef 
wordt met groot enthousiasme 

het ene na het andere verhaal 
opgelepeld. Daarbij staan in bijna 
alle ‘stories of his life’ zijn motor 
en de reizen die hij er over de hele 
wereld mee maakte centraal.

Het begon echter op 16-jarige 
leeftijd met een brommertje die 
hij als 17-jarige inruilde voor een 
motor, waarmee hij om te begin-
nen met een oefenvergunning 
de omgeving afstruinde. Daar-
mee werd dus zijn lot bezegeld, 
want Willem proefde een stukje 
vrijheid wat hij nooit meer afgaf. 
“Ik ben klein begonnen met een 
125 cc waarna het vervolgens 
een 550-, 750-, 1100- , 1200- en 
uiteindelijk een 1500 Goldwing 

werd. Dat merk heb ik het langst 
gereden. Na mijn vijftigste jaar 
kwam mijn eerste Harley David- 
son. Ik rijd vlot 40.000 tot 50.000 
kilometer per jaar. Niet alleen in 
de zomer, maar ook in de winter. 
Dan sta ik ’s avonds, indien dat 
nodig is, het wegenzout nog van 
mijn motor af te spoelen.”

De langste rit die hij maakte was 
een dertiendaagse trip naar Italië, 
waarna er bij thuiskomst 9.000 
kilometer op zijn teller bijstond. 
Hij heeft overigens door (bijna) 
heel Europa gereden. Ook de le-

gendarische Amerikaanse Route 
66 kan hij afvinken. Het is bij lan-
ge na niet alles. “Ik heb tien jaar 
meegereden met een nachtrit 
van 600 tot 700 kilometer. Ver-
der ben ik 31 keer naar het Sint 
Niklaas Motortreffen geweest. 
Daarbij word je gevraagd om 
speelgoed mee te brengen voor 
kinderen van ouders die het fi-
nancieel niet zo breed hebben. 
Verleden jaar werd het voor het 
laatst gehouden. Keigezellig met 
goede muziek, een biertje en een 
vette hap”, vertelt hij opgewekt.

Ook het mannenweekend is er 
een dat hij niet overslaat. “Dan 
ga ik met vrienden een week 
weg. Die zijn allemaal getrouwd 
en kunnen dan mooi hun vrouw 
een week ontvluchten”, lacht 
hij om toe te voegen: “Ook dan 
rijden we met gemak 4.000 tot 
5.000 kilometer per week.” Met 
een clubje motorvrienden wordt 
sinds een paar jaar een motor-
clubje gevormd. Een klein, select 
gezelschap dat regelmatig bij el-
kaar komt om onder het genot 
van een pilsje over hun motoren 
te praten en soms samen een rit 
maakt. 

Willem en zijn motor. Hij kan er 
uren enthousiast over vertellen. 
Hij is er eentje van het kaliber 
‘ruwe bolster, blanke pit’ die over 
enkele weken 71 jaar oud wordt. 
Leeftijd is in deze echter ‘just a 
number.’ “Ik heb al een mooi le-
ven gehad. Als ik het over moet 
doen, doe ik het precies zo. Ik te-
ken nog voor minimaal tien jaar 
motorrijden erbij en als ik er dan 
nog toe in staat ben, langer.”

HEESWIJK-DINTHER – Lange haren, een klein rond brilletje, een uiteraard zwarte 
zonnebril nonchalant op zijn hoofd en dito gekleurde stoere kleding. Zie daar 

De Willem uit Heeswijk-Dinther. Vanaf het moment dat hij als 17-jarige op een 
motor stapte werd zijn lot bezegeld. Zomer en winter; Willem rijdt altijd en 

hoewel hij over een paar weken 71 jaar oud wordt, zet hij in op minimaal tien jaar 
erbij. “En als ik kan, rijd ik langer”, stelt hij resoluut.

Ruwe
bolster 
blanke

pit

‘Ik ga met vrienden 
een week weg. Die zijn 
allemaal getrouwd 
en kunnen dan mooi 
hun vrouw een week 
ontvluchten’
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UIT AUSTRALIË

Waar iedereen in Nistelrode geniet van de zomer(vakantie) is het hier 
in Melbourne (Australië) winter! De koudste maand moet nog komen: 
augustus. Maar ja, wat is koud als je in Nederland geboren bent? Het valt 
dus allemaal wel mee, maar toch is het koud.

Onze derde winter in Melbourne. Wij (Daniel, Ilse, Len (6) en Luus (4)) wo-
nen nu twee jaar op zo’n tien kilometer van hartje Melbourne. Dit is toch 
wel een ander ‘dorpje’ om te wonen dan ‘Nisseroi City’. Het idee is om hier 
nog een jaar te blijven in verband met werk en daarna terug te gaan naar 
Nederland.

Wat niet anders is aan het leven in Australië ten opzichte van het leven in 
Nederland, is het toeleven naar vakanties! Vanuit Nederland gingen we 
graag Europa in of naar een verre bestemming: Amerika, Rusland, China, 
Maleisië en heel lang geleden backpacken in Australië en Nieuw Zeeland…

Nu willen we ook iedere vakantie of lang weekend gebruiken om Austra-
lië te (her)ontdekken. Nieuwe dingen zien en dingen opnieuw gaan zien, 
maar dan nu met de kinderen of zelfs met andere familieleden die ons 
bezoeken. Super vet!

Enkele hoogtepunten van onze vakanties in het kort:
- Tasmanië: wat een geweldige natuur met een klimaat van tropisch naar 

landelijk. Van een geweldige kustlijn naar uren rijden door de donkere 
bergen. Onze eerste ontmoeting met het typisch Australische dier de 
wombat! Een bijzonder buideldier die een beetje als een grasmaaier 
rondstapt en bekend staat om zijn vierkante drollen. En de Tasmaanse 
duivel (in een natuurreservaat) zien chillen, voor hij na een aantal maan-
den weer de vrije wereld in zal gaan, én weten dat hij zijn prooi met bot 
en al opeet… Super sterke kaken en vlijmscherpe tanden!

- The Grampians: een prachtig berggebied in Victoria op zo’n vier uur 
rijden van Melbourne waar wij al twee jaar op rij een lang weekend ge-
kampeerd hebben op een camping die gerund wordt door een dame uit 
Oss. Mooie wandelingen over rotsen, tussen kliffen door en met mach-
tig mooi uitzicht. En ’s avonds genieten van een kampvuur met uitzicht 
op de grazende kangoeroes en emoes met in de bomen de kookaburras 
en kaketoes. Meer Australisch gaat het niet worden.

- Campertrip van Brisbane naar Sydney (december 2019 – januari 2020): langs hoogtepunten van ons backpack-
avontuur van twaalf jaar geleden, maar dit keer maakten we de reis met de kids én met opa Jos en oma Justina. 
Hoe gaaf en bijzonder!

- Kamperen tussen de kangoeroes en kaketoes én aan de kust: bijna overal zitten ze wel. Kangoeroes die overal 
voorbij hoppen. Je ziet aan hoe ‘bemest’ het veld is of het een gewilde plek is voor kangoeroes. Enne kaketoes, 
pfoe! Gruwel-ervaring: Zomer, 43 graden, slapen in een tentje. Je slaapt pas rond 3.00 uur omdat het zo ontzet-
tend heet (35+ graden) is en dan begint familie Kaketoe om 5.30 uur aan hun ochtendritueel: schreeuwgeluiden 
van de vogels… Dat was wel een hele luide goedemorgen! Maar hee, wel mooi in Australië én een onvergetelijke 
ervaring.

- Melbourne: genieten van een dagje stad, wandelen langs de Yarra River of zelfs net buiten de stad langs de zee 
met uitzicht op CBD.

Helaas door de coronaperikelen zitten we voor de tweede keer in lock 
down en mogen we ons postcodegebied niet uit. We mogen nog naar 
buiten, zijn gezond en vermaken ons wel met zijn vieren. We fantaseren 
over de reizen die we hopelijk later dit jaar en in 2021 mogen gaan maken: 
West Australia, Northern Territory, misschien nog Uluru.. Als je meer tijd 
hebt om er over na te denken wordt de wensenlijst alleen maar langer hè..

Stay safe en geniet van alledag!

Daniel, Ilse, Len en Luus Cuijpers
cuijpersdownunder.wordpress.com

Nog lang geen zomer

‘Dit is toch wel anders
dan ‘Nisseroi City’

Vakantie met
het vliegtuig?
Jazeker, het kan weer! 

IBIZA/HEESWIJK-DINTHER - Annemarie van 
Erp en Nancy van Rooij van The Travel Club 
gingen het testen. Op uitnodiging van Trans-
avia vlogen ze naar Ibiza. Met maar liefst 21 
vluchten per week (zes vanaf Amsterdam, ze-
ven vanaf Rotterdam en acht vanaf Eindhoven) 
vliegt Transavia naar Ibiza. Genoeg mogelijk-
heden voor een korte trip of gewoon voor één 
of twee weken. Een geweldig eiland, bekend 
als partyeiland maar het heeft zoveel meer te 
bieden.

Want laten we eerlijk zijn. Op dit moment zijn 
er geen grote feesten in de clubs maar wel kun 
je heerlijk eten in de vele restaurants en beach 
clubs. Idyllische baaien met azuurblauw water, 
heerlijke stranden waar je kunt relaxen en leu-
ke plaatsen zoals Santa Eulalia en Sant Anto-
ni. Maar ook de oude stad Ibiza is de moeite 
waard om heerlijk rond te struinen.

Op dit moment is Ibiza weer in de opstartfase 
en kun je het vergelijken met het voorseizoen. 
Iedere dag openen er meer restaurants, bars en 
winkels. Annemarie en Nancy denken dat op 
dit moment ongeveer 60 procent geopend is. 
Het is zeker niet uitgestorven en er is nog ge-
noeg te doen. En geloof ons: de Ibiza Vibe is er 
nog steeds!

Wat is er anders dan nu?
Het begint al met het vliegen. Mondkapjes, 
minder service qua maaltijden aan boord, gefa-
seerd in- en uitstappen en te allen tijde proberen 
afstand te bewaren. Zelf hebben wij dit niet als 
heel vervelend ervaren. Ook ter plaatse gelden 
er, net als in Nederland, de diverse regels zoals 
afstand houden en handen wassen. Wel is het 
op Ibiza verplicht een mondkapje te dragen in 
alle openbare ruimtes en ook buiten op straat. 
Niet bij de zwembaden, niet op de stranden en 
niet op de terrassen en in de restaurants.

Is dit prettig? Nee zeker niet, maar het went 
heel snel. En omdat iedereen het doet voelt het 
al heel snel normaal en eigenlijk wel veilig. Wij 
hebben dit er graag voor over gehad om weer 
heerlijk te kunnen genieten van een paar da-
gen vakantie. Voor ons is het geen reden om 
niet te gaan, want een vakantie in Ibiza is zeker 
mogelijk.

Het is zeker niet uitgestorven
en er is nog genoeg te doen

Annemarie en Nancy
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JANNE UIT FRANKRIJK

Janne Geurts, geboren in Nistelrode, dochter van Henk en Willemien 
Geurts, woont in Frankrijk en schrijft regelmatig over 
haar leven.

Een flink verbouwingsproject
Het huis dat we hebben gekocht is een 
flink verbouwingsproject. We kochten het 
een jaar geleden en dachten toen nog lek-
ker naïef dat het over een jaar wel klaar 
zou zijn. Inmiddels zijn we een jaar verder 
en weten we zeker dat het minstens nog 
een boel langer zal duren. Zelf een huis 
verbouwen uit 1700 betekent heel veel 
onverwachte dingen tegenkomen. Geen 
enkele muur is recht, geen enkele vloer is 
recht en geen enkele hoek is 90 graden. 
Dat maakt dingen die normaal gemak-
kelijk zouden kunnen zijn, plots een stuk 
minder gemakkelijk. Toen we het tapijt uit 
de slaapkamer weghaalden ontdekten we 
dat er gaten van drieënhalve centimeter 
over de hele vloer zaten die we er vervol-
gens met een betonschaaf uit moesten 
schuren, omdat we niet meer gewicht op 
het houten plafond wilden storten. En 
toen we iemand lieten komen om voor 
de cv, die we wilden veranderen van 
stookolie naar palletkachel, kregen we het 
simpele antwoord: “Het kan niet”. We 

ontdekten dat de schoorsteen 40 centimeter boven het dak van de buren 
uit moest steken, dat weer drie meter boven ons dak uitsteekt. En volgens 
de schoorsteenman is een losse schoorsteen van drieeneenhalve meter te 
onstabiel. Dus dan weer naar de volgende oplossing...

Zo gaat het constant en al het bedenken en uitvinden van de verschillen-
de mogelijkheden kost tijd, maar is tegelijkertijd ook interessant. Gelukkig 
hadden we vorig jaar het installeren van een open haard geprioriseerd en 
ondanks dat (voordat je de vergunningen binnen hebt, in augustus ligt 
alles stil en voordat alles geregeld is) was het eind november toen deze 
eindelijk geïnstalleerd werd. En dat betekende dat wij in november twee 
weken met onze donsjas aan in huis leefden met elektrische kachels, omdat 
het toen echt al koud was zonder verwarming. Wat waren we blij toen we 
weer gewoon behaaglijk konden wonen! Gelukkig wordt het nu wel steeds 
meer naar onze zin.
Inmiddels hebben we 
twee slaapkamers klaar, 
de woonkamervloer is 
opnieuw geschuurd, de 
houtkachel is geïnstalleerd 
en we hebben vergunnin-
gen binnen om een nieuw 
raam en Velux te plaatsen. 
En ondertussen hebben 
we wel het mooiste uit-
zicht van het dal, én een 
pizzaoven. Niks te klagen 
dus. Net voor de lockdown 
in Frankrijk hadden we 
toevallig veel bouwmate-
rialen gekocht, wat goed 
uitkwam, want alle winkels 
waren hier twee maanden 
dicht. En toen de bouwma-
terialen op waren kon-
den we altijd nog dingen 
slopen. Het opbouwen kost 
helaas meer tijd dan het afbreken, dus deze zomer komt de badkamer aan 
de beurt. Het blijft immers ‘work in progress’, dus wordt vervolgd...

Janne uit Frankrijk

‘Ondertussen hebben
we wel het mooiste 
uitzicht van het dal,
én een pizzaoven’

Familie Cuijpers op 
het prachtige strand bij 
Lennox Head, net onder 
Byron Bay, Oostkust 
Australië

Russell Falls in Mount 
Field National Park 
Tasmania, met ruim 
40 meter hoog een van 
de hoogste watervallen 
van Australië.

Tips voor
op reis met
kinderen
Zo hou je het leuk in de auto

Gezonde snoepketting in een handomdraai
De nostalgische snoepketting, wie kent ‘m niet? 
Ideaal voor op reis en bovendien hartstikke leuk 
voor de meereizende schoolpiepers. Maar ja, al 
dat suiker maakt het kroost zo hyper als een 
flinke stuiterbal. De oplossing? Een snoepket-
ting van gedroogde appeltjes, ontbijtgranen of 
pretzels. In principe zijn alle snacks waar een 
gat in zit geschikt.

Maak een verrassingszak
Tover tijdens de trip een verrassingszak tevoor-
schijn. Moet je die snoetjes op de achterbank 
zien! Wat stop je zoal in je zelfgemaakte surpri-
sebuidel (met trekkoord)? Een klein kleurboek-
je, grote kralen met een rijgkoord, een simpel 
legpuzzeltje, een buisje bellenblaas, een ver-
grootglas. Bij winkels als Action of Zeeman ben 
je voor een paar euro klaar.

Geef de kids een stempelboekje
(en beloon ze!)
Stempelboekjes werken prima bij schaatsers, 
wandelaars en fietsers, dus lijkt de hitfactor bij 
kinderen bijna gegarandeerd. Maak een speci-
ale reiseditie en stempel onderweg attracties en 
activiteiten af. Zien ze de Eiffeltoren? 
Bám… stempel. 

Hangen ze rond in de leukste speeltuin langs de 
Franse Route du Soleil (Aire de Jugy, net voor 
Lyon)? Stempeltje! Geef een cadeautje als het 
boekje vol is.

Moet je die snoetjes op de 
achterbank zien
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Ga zuinig om met water
Ga op reis zuinig om met 

water. Dat doe je door 
bijvoorbeeld niet onnodig 
water in hotelkamers te 
verspillen door de kraan 
te laten lopen tijdens het 
tandenpoetsen. Gebruik 
handdoeken ook vaker 
dan één keer. Simpele 
dingen die je eigenlijk 
thuis ook zou moeten 
doen, maar waar je op 
reis zeker ook aan kunt 

denken.

Neem je eigen
waterfles mee

Neem je eigen waterfles 
mee als je op reis bent. 

Daarmee voorkom je dat 
je zelf plastic flesjes moet 

kopen en zo onnodig 
plastic verbruikt. Waar je 
ook ter wereld bent, er is 
altijd wel ergens schoon 
drinkwater te tappen. 
De waterflessen van 
Dopper en Mizu zijn 

perfect voor mee op reis 
en stimuleren duurzaam 

reizen.

DUURZAAMHEID
TIP

“Woningen energiezuiniger ma-
ken begint wat ons betreft bij 
isoleren en ventileren van de 
woning. Is dit in orde, dan plaat-
sen we bijvoorbeeld ook zonne-
panelen. Maar we doen meer. 
We gaan voor meer groen in de 
tuin en kiezen bij nieuwbouw en 
groot onderhoud steeds meer 
voor duurzame materialen. En 

we willen bewoners wegwijs 
maken in hoe zij eenvoudig en 
zonder grote investering kunnen 
besparen en het verschil kunnen 
maken. Energie besparen begint 
immers bij de keuzes die je zelf 
maakt. Daarom zijn wij op zoek 
naar duurzaamheidscoaches; 
vrijwilligers die het leuk vinden 
om huurders van JOOST te laten 
zien hoe zij met kleine aanpas-
singen in en om het huis veel 
winst kunnen behalen.” 

Ben of ken jij iemand met passie 
voor duurzaamheid en energie-
besparing? En lijkt het je leuk om 
de huurders van JOOST weg-
wijs te maken? Meer informatie 
of aanmelden kan via wonen-
bijJOOST.nl/ikmaakhetverschil 
of mail naar ikmaakhetverschil@
wonenbijJOOST.nl. 

Wil je een coach bij je thuis langs 
laten komen? Nog even geduld, 
als we zover zijn zullen we dit 
communiceren. 

Woonstichting JOOST 
zoekt duurzaamheids-
coaches
BERNHEZE - Duurzaamheid staat dagelijks op de agenda van JOOST. 
De komende jaren gaat deze stichting nog meer woningen energie-
zuiniger maken, zo’n 500 woningen per jaar. Goed voor het milieu, 
maar vooral ook voor de portemonnee en het wooncomfort van de 
huurders. Maar ook voorlichting geven over ‘duurzaam leven’ hoort 
er wat JOOST betreft bij. Linda Tuijt, adviseur duurzaamheid bij 
JOOST, vertelt.

Linda Tuijt, adviseur duurzaamheid

‘Met kleine 
aanpassingen in en om 
huis kun je veel winst 

behalen’

BERNHEZE BOUWT

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

Al sinds 1973 het vertrouwde adres voor het vakkundig 
plaatsen en leveren van tegels en natuursteen!

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther • tel. 0413-291249 • fax 0413-293952

Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther 
tel. 0413-291249

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl

Al sinds 1973 het vertrouwde adres 
voor het vakkundig plaatsen en leveren 

van tegels en natuursteen!

Breng eens een bezoek aan onze showroom

Runstraat 5 - 5384 VH Heesch
0412-456502
info@verhoeven-montage.nl

www.verhoeven-montage.nl

PLAFONDSYSTEMEN

PLAFONDS VAN
TOPKWALITEIT

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

Vinkelsestraat 22 - 5384 SG  Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

NIEUWBOUW
VERBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN

PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,

5388 PN Nistelrode

T. 0412 612594 

MEER INFO

info@beeten.nl 
www.beeten.nl

NIEUWBOUW
VERBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN

PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,

5388 PN Nistelrode

T. 0412 612594 

MEER INFO

info@beeten.nl 
www.beeten.nl

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

• Kozijnen   Deuren   Ramen Heideweg 4
5472 LC Loosbroek

T +31 (0)413 291747
E info@rw-groep.nl

WWW.RW-GROEP.NL

■	BETONBOREN EN ZAGEN
■	 RENOVATIE SLOOPWERK

Ontzorgen:

Uw waardering,

onze motivatie

GROEP BV
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DUURZAAM BOUWEN

Kies voor duurzame energie 
www.vanbakeleco.nl

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Haal de
zon in
 huis

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
 Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

Niet meer afhankelijk
van de energiereuzen
Als de coronacrisis ons één ding 
heeft geleerd, is het dat we niet 
langer afhankelijk willen zijn van 
anderen. Wanneer productie in 

het buitenland stil komt te liggen 
of het politieke klimaat veran-
dert, heeft dat een grote impact 
op de hele samenleving. Daarom 
willen burgers zelf kunnen beslis-
sen over hun energievoorziening. 
Klanten van BECO | om bepalen 
het zelf: Hoe er wordt opgewekt, 
waar er wordt opgewekt en wat 

er wordt gedaan met de op-
brengsten.

De urgentie neemt toe
Dit jaar leert ons dat onze leef-
wereld zomaar ineens op zijn kop 

kan staan. Het tastbaar maken 
van klimaatverandering is een 
lastige opgave. Mensen voelen 
het niet en daarom wordt er ook 
nog niet naar gehandeld. Het is 
opmerkelijk dat we ons nu wel 
zorgen maken om onze oudere 
of zieke dierbaren en daar naar 
handelen, maar ons niet genoeg 

zorgen maken over de wereld 
waarin onze kinderen en klein-
kinderen gaan opgroeien. Door 
de crisis gaat dit verschuiven, 
want we hebben de effecten op 
ons milieu nu zelf ervaren. Coö-
peratieve energie maakt het ge-
makkelijker om naar die nieuwe 
urgentie te handelen. Omdat de 
winst ten goede komt aan nieu-
we, duurzame projecten en het 
verlagen van de energietarieven, 
komt er steeds meer duurzame 
energie beschikbaar voor een la-
gere prijs. Coöperatieve energie 
neemt alle drempels weg, waar-
door iedereen eenvoudig kan 
meedoen.

Waarom lokale energie vanaf nu 
steeds meer de norm wordt

Meer info of aanmelden op 
www.onsbeco.nl

BERHEZE – De coronacrisis heeft onze generatie in een ongekende situatie gebracht. Maar het is ook 
juist deze situatie die ons anders gaat leren denken, ook over onze energievoorziening. De coronacrisis 
heeft onze afhankelijkheid blootgelegd en laat zien dat als we een gezamenlijk doel hebben, we sneller 
kunnen schakelen.

Winst ten goede aan nieuwe, duurzame 
projecten en verlagen van tarieven

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Uw wensen

Uw thuis!

Nieuwe Erven 21 • Heesch • 06-53208815

www.hansvandervelden 
aannemersbedrijf.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

Kerkstraat 26a - Vorstenbosch
06-53899928

info@vanzogelbouwbedrijf.nl
www.vanzoggelbouwbedrijf.nl

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

E info@vanschijndeltegels.nl
 www.vanschijndeltegels.nl Regelmatig te zien bij RTL 4

PIETBOON by 
DOUGLAS
& JONES
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Dakservice Reijnders
Kamperfoeliestraat 2, Oss
06-34377568
www.dakservicereijnders.nl

Verhoeven Montage
Runstraat 5, Heesch
0412-456502
www.verhoeven-montage.nl

Mostako Staalbouw B.V
Cereslaan 13, Heesch 
0412-459400
www.mostako.nl

A.L. v.d. Wetering BV
Cereslaan-West 11, Heesch
0412-451367
www.wetering.nl

Gebroeders van Herpen
Bosschebaan 84, Heesch
0412-451208
www.herpenbouw.nl

A.L. V.D. WETERING BV - Cereslaan-West 11 - 5384 VT Heesch - 0412-451367 - contact2wetering.nl - www.wetering. nl

Bij Wetering, een familiebedrijf aan de Ceres laan

Het kantoorpand werd nagenoeg hele-
maal gestript waarbij alleen de vloeren, 
een aantal muren en de kern intact ble-
ven en ook alle andere elementen wer-
den grondig aangepakt. Zo wordt het 
gebouw ingericht met de allernieuwste 
IT-technologieën, open kantoorruimtes, 
flexplekken en diverse overlegruimtes en 
staan ergonomische zaken als licht, ruim-
te en geluidsniveaus centraal.

Uitbreiding
Aan de rechterzijde wordt het kantoor-
pand uitgebreid door middel van een 
kantoorvleugel over twee verdiepingen, 
om ook daar representatieve open kan-
toor- en overlegruimtes te creëren. Daar-
naast is er ruimte voor een keramisch lab, 
om in-house receptuur- en kwaliteitsana-
lyses op de grondstoffen uit te voeren.

Op het dak komen zonnepanelen zodat 
Wetering haar eigen groene energie kan 
opwekken, ruim voldoende om het kan-
toorpand en bedrijfshal te voorzien van 
stroom.

Maaike van de Wetering: “We werken 
graag samen met lokale ondernemingen. 
Dichterbij kan haast niet; veel samenwer-
kingspartners zitten op loopafstand van 
ons verwijderd! Je staat samen binnen 
no time bij elkaar op kantoor om het een 
en ander af te stemmen. Die korte lijnen 
werken erg prettig. 
Dit ervaren wij met de verbouwing en het 
typeert ook onze manier van werken. In 
overleg met onze hoofdaannemer, Bouw-
bedrijf Gebroeders van Herpen, was het 
doel om 80 procent van de partijen waar-
mee we werken binnen Heesch te hou-
den. We zijn erin geslaagd om zelfs 93 
procent te behalen.”

Wetering is met deze verbouwing, die 
naar verwachting medio oktober wordt 
afgerond, klaar voor de derde generatie. 

Volgende keer een weergave van het 
eindresultaat en de vele Heesche bedrij-
ven vertellen over de bijdrage die zij gele-
verd hebben aan deze mooie uitbreiding 
bij het familiebedrijf Wetering.

Impressie van het eindresultaat waarvan de ingebruikname in november gepland is

We hebben 
maar liefst 
93% lokale 

ondernemers 
op deze bouw

HEESCH - Sinds Wetering zich in 1995 vestigde 
aan de Cereslaan is er al veel gebeurd op en aan 
het kantoorpand en de bedrijfshal. In 2010 is het 
kantoorpand uitgebreid en in 2018 is de bedrijfshal 
voorzien van nieuwe isolerende beplating en 
dakbedekking. Wetering barst anno 2020 opnieuw 
uit zijn bakstenen; de kantoren zijn overvol en er is 
een tekort aan overlegruimte. Daarom, en met oog 
op de toekomst, is er ingezet op een grootschalige 
verbouwing waarbij gekozen is voor een circulaire 
oplossing, namelijk zoveel mogelijk gebruik maken 
van de bestaande bouw.
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Princen BouwProcesBegeleiding B.V 
Hammen 40, Ravenstein
0486 - 41 28 29
www.kantoorprincen.nl

Bevers BV Bouwmaterialen
Heescheweg 8, Nistelrode 
0412-611298
www.bevers-bouwmaterialen.nl

Van den Akker Zonwering
Zoggelsestraat 21a, Heesch 
0412-453113
www.akker-zonwering.nl

Van Bakel Elektro
Cereslaan 16, Heesch 
0412-454394
www.vanbakelelektro.nl

Hoppenbrouwers Techniek Heesch
Osseweg 3, Heesch 
0412-451623
www.hoppenbrouwerstechniek.nl

www.vanbakelelektro.nl

Cereslaan 16 - 5384 VT Heesch - info@vanbakelelektro.nl
www.vanbakelektro.nl

Zoggelsestraat 21a, Heesch  
T. 0412 - 45 3113

www.akker-zonwering.nl

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Akker zonwering
rolluiken & buitenleven

Akker zonwering
rolluiken & buitenleven

Bij Wetering, een familiebedrijf aan de Ceres laan

Langenhuizen Glasservice
Voorste Groes 3
0412-452 444
www.langenhuizen.nl

‘Dagelijkse zorg over wat de toekomst brengen gaat’. 
Het was weer even terug, die zorg om wat er morgen 
gaat gebeuren. Zoals toen wij in 2011 vol goede moed 
met DeMooiBernhezeKrant begonnen, maar al binnen 
enkele weken bleek dat de crisis van toen nog wel even  
ging doorzetten en we een lange adem nodig zouden 
hebben. Dat is inmiddels negen jaar geleden, maar  het 
coronavirusgevoel zorgde dat het weer even voelde als 
de dag van gisteren. 

De angst voor morgen
Dat duurde maar even, uit ervaring weten we dat we 
niet teveel moeten luisteren naar voorspellingen en aan-
names, maar beter kunnen uitgaan van de realiteit. En 
de realiteit liet ons zien dat we op een goede fundering 
gebouwd hebben. Dat we flinke steunpalen hebben in 
de trouwe bedrijven die ons blijven vinden. En omdat 
we de situatie niet konden veranderen, maar wel hoe 
we ermee omgingen, bleven we vertrouwen op ons 

ondernemerschap waarbij dankbaarheid de boventoon 
voerde, voor de handreikingen die kwamen. 

Uitdaging van formaat
Bij enkele bedrijven in Bernheze is het goed misgegaan 
de afgelopen maanden. Medewerkers ontslagen, bedrij-
ven failliet en ondernemers kapot van verdriet. Je hoort er 
niet veel van, het zijn de stille slachtoffers van de corona-

crisis. Ik leef zo enorm met hen mee en hoop dat ze op 
tijd keuzes hebben kunnen maken, waardoor de conse-
quenties op persoonlijk vlak nog enigszins te behappen 
zijn. Het is hoe dan ook een uitdaging van formaat. Ook 
al gaf het afgelopen halfjaar ons een kijkje in de keuken 
van nederigheid, is het verbazend hoe snel velen dat nu 
al weer vergeten zijn. Een bijzondere creatie dé mens.

Opbouwende gedachten
Nu mijn column op de themapagina van Bernheze 
Bouwt staat, laat ik maar in de bouwsfeer blijven. Laten 
we hopen dat ondernemers met opbouwende gedach-
ten hun talenten uitdragen zodat hun bedrijven weer 
gaan floreren. Dat er weer veel bouwplannen gemaakt 
gaan worden, voor producten, social media of groei in de 
bedrijven. Laten we snel kijken naar wat mogelijk is en 
loslaten wat niet realistisch blijkt. De opbouwende kant 
van het ondernemerschap zien en diegenen die dat las-
tig vinden inspireren en helpen. Al zal het bouwtempo 
wat lager liggen in de vakantie.

Een mooie zomer gewenst voor iedereen.

Column Ondernemend Bernheze
Rian van Schijndel

Vertrouw (weer) op je ondernemerschap
BERNHEZE - Afgelopen half jaar heb ik beleefd als een mindf*ck. Wat een tijd. Er werd ons veel angst inge-
boezemd, nog meer dan normaal. Hoezo normaal? Nou, als je er goed over nadenkt worden we eigenlijk con-
tinu alert gehouden op gevaar. ‘Let op: ‘online criminaliteit’, ‘code oranje’,  ‘ozonlaag verdwijnt’, ‘Wet AVG’ 
en ‘toiletpapier bijna op’ . Veel media schrijven: ‘Wat als…’, ‘Het zou zomaar kunnen dat… ’ en intussen is 
dat zaadje geplant in je brein. 

‘We hebben ons bedrijf op een 
goede fundering gebouwd’

www.bernhezemedia.nl
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Herlings Electro Techniek BV
Linie 5, Uden
0413-257 772
www.herlingselectrotechniek.nl

Hanenberg Wegenbouw
Galliërsweg 41, Oss
0412-612 880
www.hanenbergwegenbouw.nl

Van der Heijden bouw en ontwikkeling
Industriepark 8, Schaijk
0486-461 855
www.vd-heijden.nl

Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek - 06-613386411 - info@cvanderven.nl - www.cvanderven.nl 

SpecialiSt in:
- Slopen van gebouwen / stallen 

en openbaar groen
- Grondwerken woning- 
 en utiliteitsbouw

Onze kracht:
- Circulair denken en handelen

Nodig ons eens uit een offerte voor 
u te maken. U zult versteld staan!

Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek - 06-13386411 - info@cvanderven.nl - www.cvanderven.nl

Lunenburggroep
Donatusstraat 17, Loosbroek
06-22201023
www.lunenburggroep.nl

C. van der Ven Sloop- en Grondwerken
Heideweg 3, Loosbroek
06-13 386 411
www.cvanderven.nl

Bevers Installatietechniek BV
Waardsestraat 30, Nistelrode 
0412-612 106
www.bevers.net

BBO LIJM EN METSELWERKEN B.V.

BBO Lijm en Metselwerken BV 
Kleinussenstraat 8, Oss
06-11 014 512
info@bbo-oss.nl

Heywin Stukadoorsbedrijf
Kleingaalseweg 6, Schaijk
06-53 865 642
ww.heywin.nl

Stein Ontwikkeling en Verhuur
Reitscheweg 3, ‘s-Hertogenbosch
073-6406822
www.stein.nl

Update BROUWPLAATS
Hoogste punt vieren met videobericht aan toekomstige bewoners

Op het dak van het penthouse begint 
Joey van Niftrik, van initiatiefnemer Stein 
Ontwikkeling en Verhuur, enthousiast 
en trots te vertellen terwijl hij wijst naar 
het mooie uitzicht; de kerktoren en het 
mooie carillon van het oude raadhuis. 
Het bijzondere penthouse bovenop de 
Brouwplaats kijkt mooi uit op veel groen 
en het is er wonderlijk stil, alhoewel dit 
toch gelegen is aan het levendige Laar. 

Stil met een groen uitzicht
Joey: “We hebben vanaf de start priori-
teit gegeven aan de communicatie met 
omwonenden en belanghebbenden. Dit 
zorgt dat we tot een goed project zijn 
gekomen, we wisten immers wat de om-
geving wilde. Dat is ook onze kracht; we 
hebben een eigenwijze kijk op project-
ontwikkeling: We worden super enthou-
siast als we zien dat de complexe ver-
wevenheid van relaties en de dynamiek 
tussen de overheid, omwonenden en het 
bedrijfsleven een meerwaarde is voor alle 
betrokkenen.”
De verkoop aan het Raadhuisplein is hard 
gegaan en alleen het penthouse is nog te 
koop. Het appartementencomplex ‘Han-
nes’ besloot de ontwikkelaar zelf te gaan 
verhuren, wat ook laat zien dat ze ver-
trouwen hebben in het hele gebied op 
lange termijn.

Ontwikkeling en Verhuur
Stein Ontwikkeling en Verhuur heeft zich 
de laatste jaren gespecialiseerd in creatie-
ve oplossingen voor bestaand vastgoed. 
Werkzaam in heel Brabant, is het bedrijf 
in deze regio onder meer verantwoorde-
lijk voor de herbestemming van het oude 
Rabobankkantoor aan de Cereslaan in 
Heesch tot gezondheidscentrum, Villa-
park Beelland en de nieuwe eigenaar van 
de Geffense Barrière. In dit project, de 
Brouwplaats, ontwikkelaar en belegger.

De korte lijnen bij het betrokken team 
zorgden ook bij de Brouwplaats voor 
goede samenwerkingen. Bijvoorbeeld de 
oplossing voor de parkeeruitdaging van 
Van Tilburg Mode. Naast de parkeer-
plaatsen die voor de bewoners van de 
appartementen op nummerbord staan 
gereserveerd, zijn er op deze locaties nog 
ruim 90 parkeerplaatsen voor vrij par-
keren. Bezoekers, winkelend publiek of 
horecabezoekers kunnen hier parkeren, 
in een groene omgeving met een mooie 
stadstuin erbij.
Nog vóór de bouwvakvakantie zijn de 
appartementen en patiowoningen hele-
maal wind- en waterdicht. De oplevering 
zal in het najaar plaatsvinden en daarmee 
kunnen de bewoners zich verheugen om 
de kerst in hun nieuwe thuis te vieren.

Meer weten?
Zie jij het wel zitten om luxueus te wonen 
in het hart van Nistelrode of wil je graag 
huren in complex ‘Hannes’? Uitgebreide 
informatie is op te vragen bij Bernhe-
ze Makelaars in Uden. De Brouwplaats 
is een initiatief van Stein Ontwikkeling 
en Verhuur. De bouw is in handen van 
Van der Heijden bouw en ontwikkeling 
uit Schaijk. Kijk voor meer informatie op 
www.brouwplaats.nl. 

NISTELRODE – Het is een levendige bouwplaats aan het Raadhuisplein en 
het Tramplein. Vele bedrijven uit Bernheze werken aan het nieuwe hart van 
Nistelrode. Het hoogste punt van het gebouw kon helaas niet gevierd worden 
op de gebruikelijke manier, dit door de coronaregels. Stein Ontwikkeling en 
Verhuur wilde echter dit bijzondere moment niet voorbij laten gaan. De tot nu 
toe 22 huishoudens die de Brouwplaats gaan bewonen, kregen een persoonlijke 
videoboodschap. Zij kunnen zich verheugen om na de vakantie te komen kijken
en kerst 2020 in hun nieuwe thuis te vieren.

Joey van Niftrik, Stein Ontwikkeling en Verhuur op het   dakterras van het penthouse appartement

Vanaf de start
prioriteit
gegeven
aan de 

communicatie

www.lunenburggroep.nl

GEVELREINIGING

GEVELRENOVATIE

VOEGWERKEN

AFSPRAAK
=

AFSPRAAK
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Update BROUWPLAATS
Hoogste punt vieren met videobericht aan toekomstige bewoners

Joey van Niftrik, Stein Ontwikkeling en Verhuur op het   dakterras van het penthouse appartement

Regionale bedrijven
LUNENBURGGROEP staat voor 
kwaliteit, betrokkenheid en flexi-
biliteit én bij Lunenburggroep 
geldt: afspraak is afspraak!

HERLINGS ELEKTRO TECHNIEK
heeft voor drie patiowoningen, 
twaalf huurappartementen en 
zeven koopappartementen de 
elektrotechnische installaties 
geleverd en duurzame ledver-
lichting geïnstalleerd. Daarnaast 
heeft Herlings Techniek alle 
voorzieningen gemaakt voor de 
zonnepanelen en de warmte-
pomp.

BEVERS INSTALLATIETECHNIEK
maakt de gehele wtb-installatie 
van alle appartementen en de 
drie woningen. Er komt een cv 
installatie met vloerverwarming 
en warmtepompen per woning. 
Al het sanitair en tegelwerk komt 
vanuit de showroom van Bade-
rie Bevers en ook tekende Bevers 
Installatietechniek voor de wtw 
blaand ventilatie.

Patrick Bevers, Bevers Installa-
tietechniek: “Wij werken altijd 
goed samen met van Van der 
Heijden Bouw en Ontwikkeling 
en ook dit project verloopt weer 
uiterst prettig.

Tapijttegel Schijndel trakteert
Like de Facebookpagina van Tapijttegel Schijndel en win een taart!

Brett Verberk, eigenaar Tapijt-
tegel Schijndel, startte op 18-ja-
rige leeftijd zijn handelsonder-
neming op Duin I en nu, negen 
jaar later, is Brett nog steeds en-
thousiast over de ontelbare toe-
passingen, het materiaal en de 
kleuren. Bovenal kiest Brett voor 
kwaliteit.

Kwaliteitsmateriaal
De tienduizenden tapijttegels die 
bij Tapijttegel Schijndel liggen, 
zijn onder andere van het merk 
Desso, een kwalitatief hoog-
staand merk. Deze tegels heb-
ben een lange levensduur, zijn 
voor de particulier heel makkelijk 
zelf te leggen en daarbij ook nog 
eens decoratief. Veel bedrijven 
vonden de verkooplocatie van 
Brett al op de Duin, want de te-
gels zijn ook perfect voor com-
merciële doeleinden.

Brett: “Het zijn allemaal nieuwe 
tapijttegels, veelal van het merk 
Desso. Er is een grote voorraad, 
met een scherpe meeneemprijs 
waarbij de A-keuze vanaf € 1,- 
per tegel is. We hebben veel 
verschillende kleuren en vier-
kante meters op voorraad en de 
showroom op Duin I is continu 
in beweging, dus bezoek ons re-
gelmatig.”

Openingstijden
Maandag, woensdag, donder-
dag en vrijdag: 9.00-12.00 uur 
en 13.00-17.00 uur.
Dinsdag: op afspraak. Zaterdag: 
9.00-12.00 uur. Zondag: geslo-
ten. 
Ga naar www.facebook.com/
tapijttegelschijndel en doe mee 
aan de deel, like en winactie, wie 
weet win jij die taart!

Duinweg 17
(Industrieterrein Duin)
5482 VR Schijndel
06-23034594
info@tapijttegelschijndel.nl
www.tapijttegelschijndel.nl

SCHIJNDEL – Tapijttegel Schijndel, hét adres voor tapijttegels in de regio, verkoopt grote en kleine 
partijen en zelfs per stuk. De manier van werken is bij Tapijttegel Schijndel open en eerlijk. Kom langs, 
laat je overtuigen door een breed aanbod in kleur en design en leg voor weinig een hele kamer vol met 
tapijttegels! Deel en like jij de Facebookpagina van Tapijttegel Schijndel? Dan maak jij kans op een 
unieke taart voor 20 personen!

Veilig Verkeer 
Nederland:

Opfriscursus 
fietsers met 

e-bike

BERNHEZE - Fietsen: we staan 
er in Nederland om bekend! 
De opmars van de e-bike doet 
hier nog een schepje boven-
op. We fietsen meer, verder en 
we voelen de vrijheid. Helaas 
neemt met deze ontwikkeling 
ook het aantal ongevallen toe 
met de fiets. De fiets blijft nu 
eenmaal een balansvoertuig. 

Fietsongevallen voorkomen
Uit balans raken, tegen een 
paaltje fietsen, vallen bij het 
op- en afstappen of te snel 
door de bocht. Allemaal en-
kelvoudige ongevallen die we 
willen voorkomen. Een e-bike 
is afgesteld op een maximum-
snelheid van 25 km/u maar je 

kunt je fietsenmaker ook vra-
gen om de e-bike in te stellen 
op bijvoorbeeld 20 km/uur.

Schijfremmen leveren ook een 
belangrijke bijdrage aan meer 
fietsveiligheid. Met dit sys-
teem hoef je minder kracht te 
zetten bij het remmen en de 
remweg is korter. Naast deze 
technische mogelijkheden kan 
de fietser zelf ook bewust fiet-
sen. Denk hierbij aan het aan-
passen van de snelheid, het 
ver vooruitkijken, hand uit-
steken, uit de dode hoek blij-
ven en bijvoorbeeld een helm 
dragen. Dit laatste kan letsel 
beperken.

Veilig Verkeer Nederland biedt 
e-bikers daarom online via 
haar bestaande ‘Opfriscursus 
Fiets’, tips en tricks aan. 
opfriscursus.vvn.nl

De fi etser 
kan zelf 

ook bewust 
fi etsen

Meer onderzoek nodig naar oorzaak 
instortingsgevaar van de kap

Team bouwhandhaving van de 
gemeente is meteen gaan kij-
ken en kon dit bevestigen. De 
bewoners van de woningen die 
aanwezig waren, zijn door een 
extern deskundige geadviseerd 
hun huizen te verlaten omdat 
de veiligheid niet te garanderen 
is. Zondag hebben de bewoners 
onder toezicht van de gemeen-
te een aantal spullen uit huis 
kunnen halen. Het huizenblok 
is afgezet met bouwhekken er-
omheen.

Inspectie
Een constructeur van de Om-
gevingsdienst Nederland heeft 
maandag 20 juli een inspectie 
van een aantal van de wonin-

gen gedaan. Daarbij is door een 
constructeur geconstateerd dat 
de bevestigingsconstructie van 
de kap ontoereikend was. On-
duidelijk is wat de oorzaak is 
geweest dat juist op dit moment 
de kapconstructie in beweging is 
gekomen. 
Nader onderzoek door verzeke-
raars is nodig om meer aan de 
weet te komen over de precieze 
oorzaak, hoe deze heeft kunnen 
ontstaan en wat de verdere ge-
volgen en oplossingen kunnen 
zijn.

Terugkeer
Wanneer de bewoners weer 
veilig terug kunnen naar hun 

woningen, is op dit moment 
onduidelijk. De kapconstructie 
maakt geen onderdeel uit van 
de hoofddraagconstructie van 
de woningen en vormt geen ge-
vaar voor de bouwconstructie 

als geheel. Daarmee blijft even-
wel het gevaar bestaan dat de 
kapconstructie kan inzakken en 
dat er eventueel delen van de 
dakconstructie naast de wonin-
gen terecht komen. Daarmee is 
de situatie niet veilig genoeg om 
de woningen weer direct te be-
trekken.

Rol gemeente
De gemeente gaat in gesprek 
met de partijen waar de verant-
woordelijkheid tot herstel ligt en 
zet hen waar nodig aan tot ver-
volgacties. 
Voor de tijdelijke opvang van de 
bewoners en de afhandeling van 
de schade zijn verzekeraars aan 
zet. Dit is geen verantwoorde-
lijkheid van de gemeente.

De gemeente staat de gedu-
peerde bewoners waar mogelijk 
met raad en daad bij. Maan-
dag 20 juli heeft de gemeente 
alle bewoners of hun vertegen-
woordigers gesproken om hen 
te informeren over de genomen 
stappen en wegwijs te maken bij 
de vervolgstappen.

HEESCH - De gemeente Bernheze kreeg zaterdag 18 juli om 20.45 uur via een melding van mogelijk 
instortingsgevaar in een rij van zeven woningen aan de Biezenloop in Heesch. De kap van een aantal 
woningen was zichtbaar aan het verzakken.

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

WWW.FINOVION.NL

Finovion Accountancy Bernheze
Jan Timmers  Korenstraat 5  5388 CR  Nistelrode  Tel. 0412 700509

5 en 12 augustus 
verschijnt er geen krant

De gemeente staat de 
bewoners waar mogelijk 

met raad en daad bij
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Heesche Scouts hebben super zomerkamp in België

Verdwenen kapitaal
Het themaverhaal nodigt uit om 
op te gaan in een kampavontuur. 
Onder aanvoering van Donald, 
Kwik, Kwek en Kwak ging men 
op zoek naar het verdwenen ka-
pitaal (goud, aandelen en Duckse 
Dollars) van oom Dagobert. Het 
thema bracht iedere dag nieu-
we uitdagingen met zich mee; 
een hike, een sportevenement 
met Zware Jongen R., een spel-
lenavond met Goudhandelaar 

Goudkluns, een Experimenteer-
middag met Willie Wortel en nog 
veel meer.

Super terrein
De basis voor een kamp is het 
kampeerterrein. In de bossen 
van Westmalle heeft de Belgi-
sche scoutingorganisatie een 
jeugdverblijf en kampterreinen. 
De scouts kampeerden op een 
super veld midden in de bossen 
met ruimte voor tenten en spel. 
Een idealere locatie is niet denk-
baar. Met als kers op de taart 
beheerder Peter Schepers: een 
topvent, die altijd bereid is tot 
het geven van ondersteuning. 
Niet ondanks, maar dánkzij co-
rona hadden de scouts een super 
kamplocatie.

BELGIË/HEESCH - ‘Ieder nadeel, heb zijn voordeel’: Slechts één maand voor het 
zomerkamp begon werd het gereserveerde terrein vanwege de coronacrisis afgezegd. 
In het Belgische Westmalle werd een alternatief gevonden. Met respect voor de 
Nederlandse en Belgische coronaregels organiseerde het stafteam voor de Heesche 
scouts een super zomerkamp met Donald en Dagobert Duck in de hoofdrol. 

Kokende Scouts Stafleden in themakleding Kratstapelen

Contente Scouts Kampvuur met Dutch Ovens

Zomerkamp 
met Donald 
en Dagobert 
Duck in de 
hoofdrol
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Speeltuin Natuurcentrum
De Maashorst
Ontdek wat de Maashorst te 
bieden heeft terwijl je kinderen 
buiten in de natuurlijke speeltuin 
spelen. Met de wisenten op een 
grote foto op de achtergrond 
ontdekken zij ook wat het na-
tuurgebied te bieden heeft.

Erenakkerstraat 5
5388 SZ Nistelrode

Kabouterpad
Met een wandeling (2,5 km) 
langs alle kabouters in het bos 
leer je al spelend van alles over 
de natuur. Ga op onderzoek en 
ontdek welke dieren er allemaal 
hebben gelopen op het struin-
pad. Op de open plek kun je de 
vogels van het bos voeren en ga 
op zoek naar de vogelhuisjes in 
de bomen. Langs de beek groei-

en bessenstruiken en plukbo-
men. Dat wordt smullen!

Hoek Maashorstweg/Slabroek-
seweg, 5388 SZ Nistelrode

Natuurspeeltuin Heesch
‘Volg je oerinstinct en ga’, meldt 
de tekst op een informatiebord. 
Deze regel kent de regio al lan-
ger als slogan van natuurgebied 
De Maashorst. Ze staat niet 
toevallig in deze speeltuin. De 
gemeente Bernheze legt hier 
op de rand van Heesch bewust 
een verband met De Maashorst. 
De speeltuin is te vinden tussen 
Schoonstraat 99b en 101 in Hee-
sch, naast de voetbalclub HVCH.

Schoonstraat 99 B
5384AM Heesch

Bron: www.bezoekdemaashorst.nl 

Speeltuinen in Bernheze

Foto: Ibe van Oort

Maashorst Smaak Safari
autorit met heerlijk 
eten ‘to go’
Vele hotspots, gastvrije locaties en lekkere gerechten in één autoroute

Ontdek De Maashorst met de 
auto in een autotocht van circa 
125 kilometer is en hier en daar 
een stukje van de buurgemeen-
ten laat zien. Drankjes zijn niet 
inbegrepen en zijn voor eigen 
kosten. Je kunt deze wel zelf 
meenemen voor onderweg of je 
kunt bij de locaties vragen of je 
plaats kunt nemen en er zelf een 
drankje bij bestellen. 

Samen sterk
Het initiatief komt vanuit Teu-
gel Resort en kreeg meteen 
bijval van Maashorst Onder-
nemers, Platform Toerisme 
Landerd en Team De Maashorst. 

Zij brengen natuurgebied De 
Maashorst graag onder de aan-
dacht. Daarbij is een route als 
deze toch OERlekker Maashorst.

Geniet het uitzicht
Het belangrijkste doel 
is het genieten van 
wat De Maashorst en 

het gebied erom-
heen te bieden 
heeft aan natuur, 

cultuur en gastvrije 
ondernemers. 
Deze eerste edi-
tie is tot eind 
september te 

reserveren op  
www.maas

horstsmaak
safari.nl.
Hierna krijgen 

de locaties be-
richt van je reser-

vering en kun je starten 
vanuit welke plaats je 
maar wilt. Bij de route 
zitten hotspots en de 

locaties waar je vanaf 12.00 
uur terecht kunt. 
Let op! je hebt tot 19.00 uur, 
daarna loop je de kans dat de 
gerechten niet meer te verkrij-
gen zijn.

MAASHORST – Uit elke crisis ontstaan nieuwe initiatieven. Zo ook de Maashorst Smaak Safari. Twee 
routes door natuurgebied De Maashorst die langs hotspots en Maashorst Ondernemers gaan in en 
rondom De Maashorst. Bij de autoroute krijg je bij de horecalocaties; D’n Brouwer, De Toren, Op de 
Poort, Bomenpark, De Potter en Teugel Reosrt Uden, een verrassend gerecht ‘to go’ mee. Van 26 juni 
tot eind september kun je voor elke vrijdag, zaterdag of zondag reserveren. 

Het initiatief komt vanuit Teu-
gel Resort en kreeg meteen 
bijval van Maashorst Onder-
nemers, Platform Toerisme 

Geniet het uitzicht
Het belangrijkste doel 
is het genieten van 
wat De Maashorst en 

het gebied erom-

cultuur en gastvrije 
ondernemers. 

richt van je reser-
vering en kun je starten 
vanuit welke plaats je 
maar wilt. Bij de route 
zitten hotspots en de 
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DE OPLOSSING

“Met Diego halen we een trainer 
in huis die seniorenleden echt 
beter wil maken in het spel, en 
oog heeft voor de gezelligheid 
binnen de club. Met Diego’s

enthousiasme kan de senioren-
training niet anders dan een 
succes worden en een mooi 
nieuw onderdeel worden van 
onze wekelijkse speelavond op 
de donderdag”, zegt voorzitter 
Lambert Lambooij over de aan-
stelling van de nieuwe trainer. 

Naast gediplomeerd trainer is 
Diego werkzaam bij MSD in 
Boxmeer en jeugtrainer bij de 
Osse badmintonclub BC Oss. 
De eerste training zal gegeven 
gaan worden in het nieuwe sei-
zoen, dat voor seniorenleden op 
donderdag 27 augustus begint. 
Voor nieuwe badmintonners zal 
er een speciaal trainingsaanbod 
aangeboden worden. Meer in-
formatie over de vereniging en 
het volgen van training is te vin-
den op www.hbv-heesch.nl.

HBV verwelkomt nieuwe
seniorentrainer
HEESCH - De Heesche Badminton Vereniging heeft bekendgemaakt 
dat het met ingang van het nieuwe seizoen een nieuwe trainer aan 
haar staf toevoegt. Naast jeugdtrainer Hennie Bruurmijn zal ook de 
Osse Diego Arentsen de club van training gaan voorzien. Daarmee 
krijgt naast de jeugdafdeling ook de seniorenafdeling de mogelijk-
heid om structureel te trainen en te werken aan de eigen badmin-
tontechniek. 

Diego Arentsen

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant

Succesvolle jeugdclubkampioenschappen

Mooi om te zien hoe de klein-
sten van categorie Rood, die 
nog maar net begonnen zijn, nu 
al mooie ballen slaan. Het plezier 
straalt ervan af en voor hun inzet 
ontvangen zij allemaal een beker 
tijdens de finaledag.

Bij categorie Oranje werd het al 
spannender. De partijen duren 
wat langer en er werd al echt 
gestreden om te winnen. Bij ca-
tegorie Groen was het dit jaar 
vooral een gezellige kleine groep 
kinderen die voor 99 procent uit 
meisjes bestond. Met wat gegie-
chel werd er zeker had gewerkt 
en waren er spannende wedstrij-
den.

Bij Geel, de oudste categorie, 
waren de jongens in de meerder-

heid. Grote poules, spelen met 
en tegen je vrienden, maar het 
liefst wel winnen en met de titel 
Clubkampioen 2020 ervandoor 
gaan. Spannende partijen, maar 
vooral elkaar ook veel gunnen. 
Het meedoen en sportiviteit is in 
deze week het allerbelangrijkst.

Je ziet de kinderen in deze week 
groeien in hun zelfstandigheid, 
maar ook in hun tennisspel. 
Deze credits verdienen natuurlijk 
de kinderen zelf maar ook train-
ster Katja. Vol trots werden de 
bekers in ontvangst genomen en 
kan iedereen gaan genieten van 
de vakantie. Alle wedstrijden die 
zijn gespeeld en de uitslagen 
hiervan kun je vinden op www. 
toernooi.nl - Clubkampioen-
schappen TC Telro Jeugd 2020. 

Uitslagen
Geel Enkel t/m 17
Wesley, Sam
Geel Enkel t/m 14
Mitch, Tjeu, Sil, Giel
Geel Jongens Dubbel
Mitch - Sierd, Sil - Tjeu
Geel Gemengd Dubbel
Bo - Giel, Miek - Teun
Groen Enkel
Miek, Maud
Groen Dubbel
Miek - Maud, Noor - Hilke
Oranje Enkel 1:
Sem, Floris, Willem, Teun
Oranje Enkel 2:
Antje, Hilke
Oranje Dubbel:
Sem - Willem, Floris - Stijn
Antje - Teun, Mara - Diem
Rood: Deen, Marijn, Mels, Mats, 
Tess, Joris en Sep

NISTELRODE - De jeugdcommissie van TC Telro is blij dat zij de leuke week voor de jeugdleden heeft 
mogen organiseren. Met wat aanpassingen en gelukkig met publiek, maar zonder de lekkere hapjes, 
kijkt TC Telro terug op een gezellige en sportieve week.

Tennisvereniging de Balledonk houdt open 
avond waar jong en oud welkom is
HEESWIJK-DINTHER - Het be-
stuur van tennisvereniging de 
Balledonk nodigt alle inwoners 
van Bernheze uit voor een open 
avond op zaterdag 1 augustus 
op het tennispark. 

Vanaf 19.00 uur kun je onder 
het genot van een hapje en een 
drankje een kijkje komen nemen 
op het mooie park. Ook is er 
een mogelijkheid om een bal-

letje te slaan. Na maanden van 
een gesloten tennispark, dat nu 
weer enkele weken open is, wil 
de tennisvereniging gewoon 
een gezellige avond organiseren 

waar jong en oud welkom is. 
Ook in de zomerperiode zullen 
er voor leden in de weekenden 
tennisgerelateerde activiteiten 
georganiseerd worden. Deze zo-
mer is de kantine in de weeken-
den geopend. 
Zo hoopt de Balledonk ook in de 
zomerperiode, waarin vakantie 
voor iedereen toch anders zal 
zijn, een gevarieerd programma 
aan te bieden.
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vakantiepuzzel
1 2

3

4 5

6

7

8

9 10 11

12

Across
1. Van welke supermarkt kun je met deze puzzel een

levensmiddelenpakket winnen?
3. Hoe heet het bouwprojectin Nistelrode?
4. Hoe oud is De Willem?
7. In welk land waren de Heesche scouts op kamp?
9. Wat doet Mirjam van Lokven als beroep?

   Down
2. Welke hobby heeft Ingrid Vermeeren?
5. Welke haag is tegen de strijd tegen kanker?
6. Wat is de voornaam van de nieuwe trainer van

HBV?
8. Welke stichting zoekt collectanten in Bernheze?

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

2X LEVENSMIDDELENPAKKET van € 50,-
van Jumbo Wiegmans Heesch
of Jumbo Nistelrode
Stuur het antwoord vóór maandag 16 augustus 
naar info@demooibernhezekrant.nl en wie weet win jij 
één van de twee levensmiddelenpakketten. 

VERTICAAL
2. Welke hobby heeft Ingrid 

Vermeeren?
5. Welke haag is voor de strijd 

tegen kanker?
6. Wat is de voornaam van de 

jeugdtrainer van HBV?
8. Welke stichting zoekt 

collectanten in Bernheze?
10. In welke kern is de 

straatfoto deze week 
gemaakt?

11. Wie trekt de stekker eruit?

HORIZONTAAL
1. Van welke supermarkt kun je met deze puzzel een
 levensmiddelenpakket winnen?
3. Hoe heet het bouwproject in Nistelrode?
4. Hoe oud is ‘De Willem’?
7. In welk land waren de Heesche scouts op kamp?
9. Welk beroep heeft Mirjam van Lokven?
12. Van welke partij is Jack van der Dussen fractievoorzitter?

DOE 
MEE EN
WIN!

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

www.mooibernheze.nl

DONDERDAG 23 JULI
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek

Studiegroep Nagarjuna
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VRIJDAG 24 JULI
Live muziek: DJ Luke
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

Workshop vlindersafari
www.anderzendichtbij.nl

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Onbeperkt BBQ
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

ZATERDAG 25 JULI
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek

Baby Blue
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Live muziek: Factor 3
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

ZONDAG 26 JULI
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther

Onbeperkt spareribs eten
Partycentrum ‘t Maxend
Nistelrode

MAANDAG 27 JULI
Workshop fotografie
vlindersafari 
www.anderzendichtbij.nl

Poedja-Bardo onder-
richt-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 28 JULI
Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

WOENSDAG 29 JULI
Reiki oefenochtend
Centrum MAIA Nistelrode

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther

Vipassyana
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DONDERDAG 30 JULI
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek

Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VRIJDAG 31 JULI
Workshop fotografie
vlindersafari 
www.anderzendichtbij.nl

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek

Live muziek: 
DJ Luuk Dobbelsteen
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

ZATERDAG 1 AUGUSTUS
Kerkplein afgesloten
St. Servatiuskerk Dinther
PAGINA 14

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek

Open avond
TV Balledonk Heeswijk-Dinther
PAGINA 38

Live muziek: Nikenia
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

ZONDAG 2 AUGUSTUS
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch

Het Grote Piratenavontuur
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

MAANDAG 3 AUGUSTUS
Poedja-Visualisaties-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 4 AUGUSTUS
Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

WOENSDAG 5 AUGUSTUS

DeMooiBernhezeKrant 
met vakantie

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DONDERDAG 6 AUGUSTUS
Workshop Numerologie
Centrum MAIA Nistelrode

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek

Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VRIJDAG 7 AUGUSTUS
Reiki 2
Centrum MAIA Nistelrode

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Live muziek: 
DJ Sjoerd Walravens
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

ZATERDAG 8 AUGUSTUS
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek

Paul Sinha & Hannah Mae
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

ZONDAG 9 AUGUSTUS
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch

MAANDAG 10 AUGUSTUS
Poedja-Bardo onder-
richt-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Film: La Belle Epoque
Filmhuis De Pas Heesch

DINSDAG 11 AUGUSTUS
Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

WOENSDAG 12 AUGUSTUS

DeMooiBernhezeKrant 
met vakantie

Workshop werken met de 
biotensor
Centrum MAIA Nistelrode

Vipassyana
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DONDERDAG 13 AUGUSTUS
Workshop werken met energie
Centrum MAIA Nistelrode

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek

Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VRIJDAG 14 AUGUSTUS
Reiki 3A
Centrum MAIA Nistelrode

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek

Live muziek: Dreamfield
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
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Fotograaf: 
Jan Smolenaers
Vanuit de Molen
Vorstenbosch

Wij wensen jullie een fijne vakantie




