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Natuurtheater De Kersouwe
wint Epidaurus-prijs
HEESWIJK-DINTHER - Natuurtheater De Kersouwe uit
Heeswijk-Dinther is afgelopen weekend verkozen tot
het meest innovatieve openluchttheater van Nederland
en won daarmee de Epidaurus-prijs.
De uitreiking van deze verkiezing vond plaats tijdens
de Jaardag van openluchttheaters.nl; de Vereniging van
Nederlandse Openluchttheaters.
De Kersouwe won deze felbegeerde Epidaurus-prijs met de
wijze waarop het theater dit
seizoen is overgestapt op het
gebruik van herbruikbare glazen. Met deze innovatie liet
De Kersouwe de andere genomineerden,
Openluchttheater
Cabrio uit Soest en Bostheater
Ommen, achter zich.
Dit seizoen is het natuurtheater
gestart met het gebruik van recyclebare bekers bij activiteiten.
Er is voor gekozen om geen statiegeld te heffen op bekers, maar
uit te gaan van vertrouwen dat
bezoekers de bekers gewoon
netjes terug brengen. En die insteek is geslaagd. Na afloop van
de voorstelling nemen bezoekers
de bekers mee terug naar de bar,
of laten ze ze achter in de bak-

DIO/THE READSHOP
SPARKLING
Speelgoedfolder

Nistelrode, Vorstenbosch,
Loosbroek en gedeelte Heesch

KRISTALLEN & ZO
Mouthoeve nieuws
Nistelrode

BIJLAGEN DEZE WEEK

Henk Voets, voorzitter openluchttheaters.nl reikt de oorkonde uit aan de
voorzitter van Natuurtheater De Kersouwe: Pieter-Jan van Hoof

ken achter bij de tribune. Na een
succesvolle introductie dit jaar
zullen de herbruikbare bekers
in 2020 - als het theater 75 jaar
bestaat - bij alle voorstellingen
gebruikt worden.
Over De Kersouwe
Natuurtheater De Kersouwe
ligt verscholen in de bossen van
Heeswijk-Dinther en organiseert
en produceert sinds 1945 theater
toneelproducties voor een breed

Herbruikbare bekers worden in 2020
bij alle voorstellingen gebruikt
publiek. Inmiddels ontvangt
De Kersouwe elk seizoen ruim
20.000 bezoekers die genieten
van lokaal talent, bekende cabaretiers, concerten, live-bands,
festivals en meer.
Het geliefde natuurtheater is een
stichting, en wordt gerund door
vrijwilligers.

Over de Epidaurus-prijs
Deze prijs wordt jaarlijks toegekend
aan het meest innovatieve openluchttheater met als doel nieuwe
initiatieven te stimuleren en theaters uit te dagen hun innovaties
te delen. De prijs is vernoemd naar
het best bewaarde openluchttheater uit de Griekse oudheid, het theater van Epidaurus.
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bouwt boot op zonne-energie
Mooi & Zorg
pag. 12

Solar Spot
One race
competitie

Krant deze week niet ontvangen?
info@DeMooiBernhezeKrant.nl
0412-795170

WONING VERKOPEN?

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

WWW.KOM-WONEN.NL
Maarten van Nistelrooij
Foto: ©LifeShots Photography

De TU Delft zonneboot in actie tijdens de Monaco Solar Spot One race in 2018

DELFT/HEESCH - Een groep
studenten van de Technische
Universiteit Delft ontwerpen,
bouwen en testen in de komende twaalf maanden een nieuwe
zonneboot.

samen in een nieuwe boot. Hiermee is het team van plan komende zomer de Solar Spot One
race competitie, het grootste
wereldkampioenschap voor zonneboten in Europa, te winnen en
zo wereldkampioen op alle wateren te worden.
De uit Heesch afkomstige Maar-

Het Solar Boat Team brengt tien
jaar ervaring met draagvleugels

ten van Nistelrooij maakt samen
met twintig Delftse studenten
onderdeel uit van het pioniersteam.
Maarten is na zijn tijd op Het
Maaslandcollege in Oss begonnen aan de bachelor Luchtvaarten Ruimtevaarttechiek in Delft.

Foto: ©Solar Boat Team 2018

Dit jaar versterkt hij het nieuwe
team als driveline engineer. Hij
ontwerpt een systeem dat ervoor zorgt dat de propeller de
boot kan voortstuwen.
De studenten laten zien hoe belangrijk het is om efficiënt met
energie om te gaan.
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BAKKERIJ

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant

gezellige kerst

Oplage
13.100 stuks
Bezorgdag: woensdag/donderdag

De feestdagen staan weer voor de deur, het is al weer zo
december. Natuurlĳk wil je de kerstdagen zo gezellig
mogelĳk maken en wat is er dan leuker dan een
zelfgemaakt kerststuk op tafel en een culinair kerstdiner
helemaal vers door jou bereid. Schrĳf je in voor een
gezellige avond bĳ de Eĳnderic! Maak dat prachtige
kerststuk of laat je inspireren door onze chef-kok voor een
fantastisch kerstdiner.

Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode
0412-795170
info@demooibernhezekrant.nl
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Henriëtte Maas
Tamlyn van Lanen
Milène Putters
Carlijn van de Ven

Kerststuk maken:

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Driel-van Linder

Heesch | 2 lessen
woensdag 11 en 18
december | 20.00 tot
22.00 uur | € 65,-.

Vormgeving/DTP
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud

Advertorial
Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com

Heesch | donderdag 19 december | 14.00 tot 16.00 uur
€ 35,-.
Heesch | vrĳdag 13 december | 14.00 tot 16.00 uur
€ 35,- .
Kerst culinair:

Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg besteed.
Er kunnen echter geen rechten aan
worden ontleend.
De uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming
van Bernheze Media.

Inclusief materialen:
Heesch | Maandag 9
december | 20.00 tot
22.00 uur | € 35,-.
Heeswĳk | Maandag 16
december | 20.00 tot
22.00 uur | € 35,-.

Administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

Fotografie
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Edwin Hendriks

COLUMN

Exclusieve kerstkookworkshop
dinsdag 17 december
18.30 tot 22.30 uur
€ 58,-.
Luxe kersthapjes
maandag 9 december
19.00 tot 22.00 uur
€ 39,50.

Spaans kerstdiner voor Spaanstaligen
vrĳdag 20 december | 19.00 tot 22.00 uur | € 39,50.
Traditionele Engelse kerstkookworkshop
donderdag 28 november | 18.30 tot 22.30 uur | € 58,-.

DE HEERLIJKE
DAGEN VAN
SINTERKLAAS
Elk jaar ben ik weer blij als de
decembermaand, en vooral al
het werk dat ermee gepaard
gaat, voorbij deze. Als alles
goed is verlopen en iedereen is
tevreden, dan is dat natuurlijk een extra bonus. Ik ben daarna
blij dat het weer bijna een jaar duurt voordat het december is.
Maar als het dan oktober wordt en we weer starten met de
roomboter-anijskrollen en de speculaas door de bakkerij en de
winkels geurt, dan begint het weer te kriebelen.
Bart die bezig is om de lekkerste roomboter amandelstaven
te bakken. En ik hoef het niet meer te vertellen... met zuiver
amandelspijs natuurlijk! Dennie en Harm die alles van
speculaas voor hun rekening nemen. Gewone speculaasjes,
minispeculaasjes, speculaasstaven, speculaas caketaartjes; de
knapperigheid, het kruidenmengsel...alles moet kloppen.
Melvin die met zijn banketteam aan de slag gaat met
slagroomborstplaat, marsepein en speculaasbavarois.
Er komt natuurlijk ook weer een marsepeinvarken. En die
marsepein is natuurlijk ook weer puur amandel en suiker in
de juiste verhouding. Dan zijn kleine stukjes marsepein net
bonbonnetjes.
En wij, dames in de winkels, testen en proeven wat af
natuurlijk. Want ja, anders weet je niet waar je over praat
.
Maar ook voor u staan de proefplankjes klaar, want u wilt ook
weten wat u koopt. Over proeven gesproken: zaterdag 23
november houden wij weer Decemberproeverij in onze winkels.
Gezelligheid, ter plekke bereiden van decemberproducten voor
Sint en Kerst. Proeven, proeven, proeven... Wij heten u van
harte welkom van 10.00 tot 15.00 uur in onze winkels.
Graag tot dan!
Lizzy Lamers-Green,
de bakkers Lamers

Wist je dat..
POMPOENEN HEEL GEZOND ZIJN?
De voedingswaarde verschilt enigszins per soort,
maar over het algemeen bevatten ze zeer weinig
kilocalorieën (zo’n 25 per 100 gram), bijzonder
veel vitamine A en redelijk veel vitamine C. Andere
vitamines en mineralen zijn in kleine hoeveelheden aanwezig.
Verder zijn pompoenen een prima bron van voedingsvezels.

Agenda
Zaterdag 9 november:
Familieopstellingen
Begeleid door de Amsterdamse
therapeute Juno Welter zal vanaf 10.00 uur tot ongeveer 17.00
uur een dag ‘Familieopstellingen’
plaatsvinden. Aansluiten bij deze
bijzondere dag is nog mogelijk.
Woensdag 13 november: lezing
‘Handanalyse’ (handlezen)
Nicole van Staveren volgde bij
Edo Sprong aan Academie Antropodynamica haar opleiding.
De opgedane kennis heeft haar

kijk op de medemens en de wereld verruimd. Ze heeft zichzelf
beter leren kennen en het heeft
haar leven verrijkt. De handen
vertellen namelijk wie je bent,
wat je beweegt. Handvorm en
handlijnen, vingers en nagels,
over- en onderontwikkelingen
van heuvels en de temperatuur
van de hand reflecteren jou als
persoon. Al deze gegevens hebben hun eigen waarde en samen
vertellen ze het verhaal over je
persoonlijkheid.
Tijdens deze avond kijkt ze sa-

men met jou in je handen. Ze
vertelt waar je sterke punten
zitten. En helpt je te zien wat je
moeilijk vindt en waar je mogelijk voor vlucht. Je knelpunten en
leerpunten worden je zo inzichtelijk gemaakt. Laat je handen
spreken en ze vertellen wie je
bent!
Aanvang 20.00 uur,
entree € 7,50.
Voor deze activiteiten geef je je
op bij
margarethbloemen@home.nl.

In de agenda op www.kloosterkapelvorstenbosch.nl vind je de komende activiteiten

Kom ons nieuwe interieur bekijken!

November voordeel
€ 7,50 korting
dus geen € 29,50 maar slechts € 22,-!
Alleen geldig in november 2019
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Prins Frits I en zijn adjudant Joris: Column D’n Blieker

‘We lassen d’r gin eind oan!’

Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk
op dagelijkse herkenbare belevenissen.

Houdoepopulist
Gelukkig heeft Omroep Brabant weinig financiële middelen.
Tenminste, ze hebben niet zoveel geld te besteden als de NPO.
Blij toe, want je moet er toch niet aan denken dat ze elk jaar
een enorme happening gaan maken van de verkiezing van het
Mooiste Brabantse Woord van het jaar net als de NPO en hun
Top 2000 en de verkiezing van het Mooiste Liedje Allertijden. Nu
is dat uitzendtechnisch ook niet zo interessant om tweeduizend
Brabantse woorden voor te lezen op de radio, maar dat is nog
daar aan toe. Ik vind het nog om een andere reden heel goed van
Omroep Brabant om er niet al te veel reuring aan te geven.
Als het Omroep Brabant echt zou lukken om van de verkiezingen
een semi-nationaal debat van te maken, ben ik bang dat, als
ik me in de discussie zou mengen, mensen me wederom een
zuurpruim vinden. Als het om de Top 2000 gaat, vinden de meeste
mensen me al een zeikerd als ik Bohemian Rhapsody van Queen
niets vind en ik niet kan begrijpen dat het altijd op nummer één
staat. Prachtig lied hoor, begrijp me niet verkeerd, maar is er de
afgelopen dertig jaar echt geen mooier liedje gemaakt? Laat ik
nou dezelfde mening hebben over de nummer één van het mooiste
Brabantse woord aller tijden. Daar staat elke keer een suf woord
als ‘Houdoe’ fier aan kop. Prima woord hoor, begrijp me niet
verkeerd, maar zijn wij Brabanders niet veel origineler dan dat?

Adjudant Joris en Prins Frits met zijn durske Ellen

Tekst en foto: ©DMBK

WEVERSRIJK - CV Afslag 15 bracht zaterdagavond 2 november een parodie op de ‘The Masked
Singer’: ‘The Masked Prins’. Tijdens het drukbezochte 11-11-bal in de residentie zaal ’t Tramstation
werd de 53ste prins van het Weversrijk onthuld: Prins Frits I en zijn adjudant Joris. Samen met durske
Ellen zullen zij het carnavalsjaar 2020 gaan heersen in het Weversrijk.
Na het afscheid van de prins en
adjudant van 2019, Rini de Reuver en André Franssen, was het
podium klaar voor de nieuwe
heersers. CV Afslag 15 verzorgde
dit jaar de onthulling en maakte een parodie op ‘The Masked
Singer’, ‘The Masked Prins’. De
maskers gingen uiteindelijk af en
Frits van den Hogen en Joris Jansen kwamen tevoorschijn. Hierna werd ook het durske van de
nieuwe prins, Ellen van Dinther,
op het podium gehaald en konden de officiële plichtplegingen
beginnen.

tieteam en heeft een passie voor
voetbal. Prins Frits d’n Urste is
vanaf 2018 medevoorzitter bij
RKSV Prinses Irene.

Bekend
Prins Frits d’n Urste is in het
dagelijks leven leider van het
Heurkens en van Veluw innova-

Met het motto: “We lassen d’r
gin eind oan!”, gaf Prins Frits
d’n Urste het startschot voor zijn
carnavalsjaar en een gezellige

avond waarop hij deze avond samen met zijn durske en Adjudant
Joris voorop ging.
Gelegenheid tot feliciteren van

Met het motto: ‘We lassen d’r gin eind oan!’,
gaf Prins Frits d’n Urste het startschot
Zijn goede vriend Joris Jansen is
dit carnavalsjaar zijn persoonlijk
adjudant. Joris heeft een autoen motorrijschool in Nistelrode
en ook zijn hobby is voetbal en
hij speelt graag een potje tennis.

de nieuwe heersers kan op zondag 10 november tijdens de
Prinsenreceptie in de residentie van CS de Wevers bij zaal
’t Tramstation.
Aanmelden voor podiumtijd is
gewenst. Graag melden bij Ruud
Steevens 06-20971141.
Meer foto’s zijn te zien op
www.mooibernheze.nl/album.

Rommelmarkt

KERST 2019 BIJ PIT
Wilt u zorgeloos van Kerst kunnen genieten, alles uit handen
geven en gezellig met uw gezelschap genieten van elkaar?
1e Kerstdag tijdens lunch geopend. Ontvangst tussen 11.30 en 12.30
uur. Wij serveren uitsluitend een 3- of 4-gangen verrassingslunch.
1e en 2e Kerstdag tijdens diner geopend vanaf 18.00 uur. Tijdens het
diner serveren wij uitsluitend een 4- of 5-gangen verrassingsdiner.
Voor meer informatie of reserveringen verwijzen wij u graag
naar onze website. U kunt ook bellen naar 0413-320016.
Raadhuisplein 7 - 5473 GC Heeswijk-Dinther - Noord-Brabant
0413-320016 - info@restaurantpit.nl - www.restaurantpit.nl

VORSTENBOSCH - EHBO
Sint Lucas organiseert zondag
10 november een rommelmarkt in MFA De Stuik aan de
Schoolstraat 14.
De markt begint om 9.30
uur. Rond 15.00 uur loopt de
markt ten einde. Aanmelden
en/of informatie via
ehbo.rommelmarkt@gmail.com
of 06-34337528.

Het is denk ik net als bij politieke verkiezingen. Als je iets wilt
veranderen, moet je zelf de barricaden op en iets teweeg proberen
te brengen. Als ik wil dat Queen eindelijk verdreven wordt van de
koppositie, moet ik tenminste ook zelf gaan
stemmen voor de Top 2000. Als ik wil dat in
mijn ogen fabelachtige Brabantse woorden als
‘meepesant’ en ‘sanderendaags’ internationaal
bekend worden, moet ik nu de lobby starten en
niet aan de zijlijn in een stukje in een regionale
krant gaan klagen over onrecht. Want anders
blijven die Queen- en Houdoepopulisten alle
verkiezingen winnen. En dat moet nu maar eens
afgelopen zijn.

blieker@bernhezemedia.com
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GEZONDHEID IN BALANS

ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
ONS Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vorssel
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Gildestraat 1, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
Hoogstraat 53, 0412-451971
Gildestraat 1a, 0412-253158
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
Buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten kunt u naar
de Regioapotheek in Bernhoven,
naast de hoofdingang van het
Ziekenhuis Bernhoven Uden.
0413-408780.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, 0413-298100
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.
Buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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Boekpresentatie
van José van den Helm
HEESCH - José van den Helm
presenteert op donderdagavond
7 november haar boek ‘Is dit nu
later?’ De presentatie begint om
20.00 uur in de bibliotheek in
Heesch en is gratis toegankelijk.
Inspiratie voor het maken van
een boek kreeg José door de
cursus autobiografisch schrijven
in de bibliotheek Nistelrode.
Er verscheen een oproep in het
tijdschrift ‘Zin’ eind 2018 ‘Schrijf
een brief aan jezelf: Dit ga ik
doen in 2019!’ De brief van José
werd gepubliceerd en werd de
uitdaging die ze nodig had om
dit boek tot stand te brengen.

Onder andere over de
kinderboerderij in Oss en
het duoﬁetsen in Heesch
Haar schilderijen heeft ze al geexposeerd, onder andere in de
bibliotheken in Nistelrode en
Oss. Ook heeft ze een aantal jaren geleden een gedichtenbun-

Ilona Kling, huidtherapeut
bij Huidgericht

Zonder benzine kom je niet ver,
dit geldt ook voor je huid
del en een prentenboek uitgebracht. Nu is een aantal van haar
schilderijen, gedichten en korte
verhalen over haar eigen leven
gebundeld in dit prachtige boek
‘Is dit nu later?’
De verhalen gaan onder andere
over de kinderboerderij in Oss en
het duofietsen in Heesch.
Tijdens de boekpresentatie geeft
José kort uitleg over het ontstaan van haar boek en de inhoud. Na de presentatie is het
boek te koop en kun je het laten
signeren door José.
Daarna is het verkrijgbaar bij
boekhandel Ceelen in Heesch en
boekhandel Derijks in Oss.

Obligatielening Bernhoven
voor de regio succesvol

UDEN - Vanaf 1 juli tot en met
15 oktober 2019 konden inwoners uit de regio zich inschrijven
om financieel te participeren in
ziekenhuis Bernhoven.
Deelnemers hebben nu ingeschreven en hun inleg gestort. De
looptijd van de obligatielening is
tot 2028. Daarnaast konden ook
medewerkers wederom investe-

ren in hun eigen organisatie en
is het voor grote beleggers nog
steeds mogelijk om in te schrijven op de obligatielening van
Bernhoven. De obligatieleningen
tezamen hebben tot nu toe een
inleg van ruim drie miljoen euro
opgebracht. Een prachtig resultaat waarmee Bernhoven bankleningen aflost, wat de rentelast
direct verlaagt.

MAAK DIT JAAR NOG
GEBRUIK VAN UW
ZORGVERGOEDING
•
•
•
•

Column

Alle dagen audicien aanwezig
Persoonlijk deskundig advies
Afspraak zonder recept
Tot 100% vergoeding mogelijk

Heesch 0412-475959 • Veghel 0413-288338
Uden 0413-330905

www.vanschijndelhoortechniek.nl

Een huid lijkt de normaalste zaak van de wereld maar is heel
complex. De functies zijn bij iedereen gelijk, echter is het
cosmetisch beeld altijd anders. Mede omdat het je visitekaartje
is, de eerste indruk, dromen we allemaal van een mooie(re) huid.
Maar wat moeten we daar allemaal voor doen?
De huid bestaat uit verschillende huidlagen. De bovenste huidlaag
(epidermis) is ontzettend krachtig, maar ook ontzettend dun.
De dikte is te vergelijken met een derde deel van één haar!
Wanneer we deze hele laag zouden verwijderen, overleven we het
niet. Vandaar dat dit dunne vliesje erg belangrijk voor ons is. Daar
moeten we zuinig op zijn en het dus goed verzorgen!
Uit onderzoek blijkt dat gezond eten en voldoende slaap de huid
versterkt, de kwaliteit verbetert en langer behoudt. Hoe ouder we
worden, des te lastiger deze twee punten blijken te zijn. Daarnaast
is het zo dat je cellen zich steeds langzamer vernieuwen.
Gemiddeld duurt celvernieuwing 28 dagen. Maar wanneer de 30
gepasseerd wordt, komt er helaas ieder jaar 1 a 1,5 dag bij. Dat is
precies de reden dat een huid van een jonger iemand vaak sneller
resultaat laat zien na een behandeling dan een oudere huid. En
daarom kunnen wij als huidtherapeuten niet vaak genoeg zeggen:
gebruik dagelijks gepaste, kwalitatief goede producten voor je
huid en gun jezelf regelmatig een professionele behandeling.
Zo houd je je huidconditie optimaal en voorkom je vroegtijdige
huidveroudering, zoals volumeverlies, pigment en doffer worden
van de huid. Tip: wacht niet te lang, want voorkomen is beter dan
genezen.
Met huidtherapeutische behandelingen is er veel verbetering van
de huid mogelijk. Een gezonde glow komt dan terug, pigment
vermindert, huid wordt minder slap, et cetera. Ook als je van plan
bent om botox of fillers te nemen zijn professionele behandelingen
als voorbereiding aan te raden, want een mooiere huid geeft een
betere look bij botox.
Ons advies is om eens per maand of per twee maanden een
goede gezichtsbehandeling te nemen. Het is een feit dat een auto
benzine nodig heeft om te kunnen blijven rijden, want zonder
benzine kom je niet ver. Dat geldt eigenlijk ook voor het shinen van
onze huid. Welke benzine/behandeling er nodig is om te blijven
shinen is afhankelijk van de status en de wens op dat moment.
Afwisseling is hierin verstandig, zodat de huid niet lui wordt maar
juist actief op een positieve manier.
Wil je weten welke behandelingen bij jou zouden passen en ben je
benieuwd welke producten jij nu het beste kunt gebruiken?
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.
Welkom bij de huidtherapeut, welkom bij Huidgericht.
De Beekgraaf 58a, Nistelrode
Gildestraat 1f, 5384 JC Heesch
073-7113193, info@huidgericht.nl
www.huidgericht.nl
www.facebook.com/huidgericht

Nieuwe afdelingsnaam
Alzheimer Nederland
BERNHEZE - De plaatselijke afdeling van Alzheimer Nederland gaat verder onder de naam
Noordoost-Brabant.
Gebleken is dat sommige gemeenten in het gebied zichzelf
onvoldoende herkenden in de
naam. Het werkgebied omvat
momenteel de volgende gemeentes: Oss, Meierijstad, Uden,
Landerd, Bernheze en Boekel.
Het nieuwe e-mailadres is noordoostbrabant@alzheimer-nederland.nl.
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Op woensdag 6 november sluiten ook de
scholen binnen Stichting Novum hun deuren
om mee te doen met de landelijke
stakingsdag binnen het basisonderwijs

Leerkrachten van
Basisschool ‘t Pallet
uit Heeswijk-Dinther

zorgd omdat het kabinet niet met
structurele oplossingen komt. Met
noodmaatregelen zoals het inzetten van onbevoegde leerkrachten
en het door de vingers zien van de
niet behaalde urennorm kan geen
goed onderwijs gegarandeerd
worden.
Het is schokkend dat de verantwoordelijke minister dit voorstelt.
Daarmee wordt de waarde van
het beroep van leerkracht ontkend.”
Tekst: Anita van den Bogaart

Basisschool ‘t Maxend in bredeschool De Kanz

BERNHEZE - De scholen geven daarmee een signaal af dat héél hard nodig is. Voor alle kinderen in Nederland die recht hebben op goed
onderwijs, op een bevoegde leerkracht voor de klas, op dat fundament voor kennis, sociale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Als
er niks gebeurt is ons onderwijs én de beoogde kenniseconomie straks niets meer dan een aanfluiting.
Noodklok
Als er één beroepsgroep is waarbinnen de verantwoordelijkheid
voor het vak voor honderd procent wordt gevoeld en nageleefd,
dan is het wel binnen het onderwijs. Leerkrachten nemen hun vak
serieus, zij nemen hun leerlingen
serieus, ze nemen de ouders serieus en volgen ook nog eens braaf
alle regels en wetten op die hen
vanuit overheidswege worden op-

gelegd. Leerkrachten zijn er op de
eerste plaats voor hun leerlingen.
Er moet dus heel wat gebeuren
wil de leerkracht zijn taak verzuimen. Dan is er echt wel iets aan de
hand. En blijft er niets anders over
dan de noodklok te luiden.
Lerarentekort
Jack Daalmans herkent als directeur-bestuurder van Stichting
Novum de problematiek binnen

Het vak moet aantrekkelijker
en meer gewaardeerd worden
het onderwijs: “Het lerarentekort
is al voorzien in 2008. Er is door
de overheid onvoldoende op geanticipeerd en het tekort zal alleen
maar verder oplopen. Momenteel
is dit vooral merkbaar in de inval-

pool. Scholen lossen dit intern op,
om ouders en leerlingen zo weinig
mogelijk te belasten. Regelmatig
moeten groepen worden samengevoegd, met extra werkdruk
tot gevolg. Leerkrachten zijn be-

Waar gaat het om?
“Het gaat om drie belangrijke dingen: 1. het lerarentekort dat straks
gewoon niét meer op te lossen is,
2. de kwaliteit van het onderwijs,
die straks niet meer te waarborgen
is, en 3. de werkdruk.”
Wat moet er gebeuren?
“Het vak moet aantrekkelijker
en meer gewaardeerd worden.
De achterblijvende salarissen en
de hoge werkdruk helpen niet
mee aan een positief imago. Dat
moet veranderen. Want het is een
prachtig vak. Een vak dat vooral
moet blijven voortbestaan. Voor
al onze kinderen, nu en in de toekomst!”
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Lokaal FNV Maasland heeft jubilarissen gehuldigd

BERNHEZE - Tijdens een geanimeerde bijeenkomst in Heesch hebben leden van de FNV, die al 40 jaar lid zijn, hun jubileum gevierd.
Dit waren allemaal mannen.
Na de inleiding, waarin de rol
van Lokaal FNV Maasland bin-

nen de vereniging uiteen werd
gezet door voorzittter Richard

Piet draagt stokje
maaltijdservice over
NISTELRODE - Na jarenlange trouwe dienst als contactpersoon
van de Maaltijdservice via ONS welzijn geeft Piet van Nuland op
1 december het stokje over aan de heer en mevrouw van Gogh.
De heer van Gogh is ook een trouwe vrijwilliger bij de Maaltijdservice via ONS welzijn. Hij en zijn vrouw zullen voortaan de contactpersonen zijn voor de vrijwilligers van de Maaltijdservice en voor
de klanten en andere personen in Nistelrode. Het telefoonnummer
van de heer en mevrouw van Gogh is 0412-612547.

Herfst bridgedrive groot
succes

Vissers, kreeg de bestuurder het
woord voor de actualiteit. Hierna
begon de huldiging.
Uit handen van Theo van der
Werf kregen de jubilarissen hun
speld uitgereikt. Na een kor-

te pauze met een drankje werd
de groepsfoto gemaakt en aansluitend hebben de jubilarissen
kunnen genieten van een lekker
buffet. Bij het afscheid hebben
zij ook nog een extra cadeautje,

in de vorm van een pakket met
artikelen uit de Wereldwinkel,
ontvangen.
De volgende huldiging is op 23
november voor de mensen die al
50, 60 en 70 jaar lid zijn.

Prachtig concert Maaslands
Senioren Orkest
HEESCH/BERNHEZE - Wederom een prachtig concert van het Maaslands Senioren Orkest. Deze keer
niet in De Ruivert in Oss, zoals voorgaande jaren, maar in zaal ’t Tunneke in Heesch. Op woensdag 16
oktober zat de zaal vol met enthousiaste bezoekers, die op een mooi optreden rekenden. En dat heeft
het Maaslands Senioren Orkest waargemaakt!
Het begon met een openingsmars, gevolgd door drie liedjes
van Glenn Miller, daarna ‘Singing Sax’, ‘My Dream’, een solo
met Frans op de bugel en ‘Tango
souvenirs’. Na de pauze ging het
verder met gezellige Zuid-Amerikaanse muziek, een maritiem
repertoire (allemaal liedjes die
gaan over water) en Nederlandse meezingliedjes. Meezingen en
meeneuriën; het mocht allemaal.
Ondertussen werd ook nog informatie gegeven over de diverse soorten orkesten. De instrumenten die in een orkest zitten,
bepalen welk orkest het is, een
brass-orkest, een symfonie-orkest, filharmonisch orkest, et
cetera.
Ziekenvereniging
Horizon
Heesch droeg haar steentje bij

met een keurige verzorging
van koffie/thee en in de pauze
een glaasje fris, waardoor deze
middag als zeer geslaagd mag
worden beschouwd. Nadat om-

streeks 16.30 uur iedereen hartelijk werd bedankt voor zijn/
haar bijdrage of aanwezigheid,
ging iedereen weer voldaan naar
huis.

Bridgecursus?
Marion Vugts en Gerarda van Oorschot

HEESWIJK-DINTHER – CC Servaes organiseert vier keer per jaar een
bridgedrive voor alle bridge liefhebbers in de regio. Deze herfstdrive
namen ruim 110 bridgers deel aan een onderlinge strijd.
Alle spelers spelen dezelfde spellen, waardoor er van geluk geen
sprake is. In zes rondes van vier
spellen is er om de eer gestreden. Tijdens de pauze was er
gelegenheid om een rondgang
te maken door de ontmoetingstuin, gelegen achter CC Servaes.
Of te genieten van de zelfgemaakte soep met daarbij een
broodje kroket.
De eerste prijs is gewonnen door

Marion Vugts en Gerarda van
Oorschot, met 67,55%.
De tweede prijs is gewonnen
door Riek Prinsen en Els van der
Westerlaken met 65,38%.
De derde prijs is gewonnen door
Corrie van der Heijden en Jeanne van der Hurk 62.98%.
De volgende drive van CC Servaes is aan het einde van het jaar
op zaterdag 28 december.

HEESWIJK-DINTHER - Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en wil je tijdens de aanstaande wintermaanden weleens even de deur uit? Dan is dit misschien wel een uitgelezen kans om te leren bridgen.
Bridgeclub de Klotbeek organiseert samen met de KBO’s van Heeswijk en Dinther een bridgecursus
bedoeld om de beginselen van dit spel te leren.
Een ervaren docent legt het
bridgespel uit, waarna je het meteen al samen gaat spelen. Na de
les is er ruimte om gezellig na te
kaarten onder genot van een
gratis kopje koffie of thee.
De bridgecursus is mogelijk gemaakt door de gemeente Bernheze die vanuit de pot ‘stimuleringsgeld’ hiervoor subsidie
heeft verstrekt. Deelnemers kunnen daardoor nu zonder kosten

de cursus volgen. Het bridgespel
is door iedereen te leren en helpt
het brein in optimale conditie te
houden.
Daarnaast is het een ontspannen
en gezellige manier om mensen
te ontmoeten. Neem nu de stap
en sluit je aan bij deze vrijblijvende bridgecursus die start op 7
januari en wordt gegeven in de
KBO-ruimte aan de Zijlstraat 1a.
Wil je meedoen of ken je men-

sen die hulp nodig hebben om
de stap te zetten? Neem dan
contact op met Maria van Berloo, 0413-294555 of stuur een
berichtje aan
kboheeswijk.secr@gmail.com.
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Wie, wat, waar
en wanneer
NISTELRODE - Met regelmaat verschijnt in
DeMooiBernhezeKrant een
foto, waarvan de Heemkunde
Nistelvorst geen informatie
heeft.
Heb jij gegevens over
deze foto, dan stelt de
Heemkundekring het op prijs
als je dat laat weten. Je kunt
informatie sturen aan
hkknistelvorst@gmail.com of
bellen met 06-33587468.
Als er juiste informatie
ontvangen wordt, zullen we
het via deze krant weer laten
weten.

Het huis Ter Weer stond aan
de Steen-en Stokstraat
HEESWIJK-DINTHER - In 1982 kwam Jan van der Leest tot de conclusie dat het huis Ter Weer gebouwd
was op datgene wat was overgebleven van de middeleeuwse hoeve Ten Wijer. De restanten die werden
aangetroffen op het opgravingsterrein in het bestemmingsplan Rodenburg I, zouden van deze bouwsels
afkomstig zijn.
In de Kronieken van de Heemkundekring De Wojstap nr. 2 juni
2019 en nr. 3 september 2019
kwam Elle Klop - op basis van
uitgebreider en nieuw archiefmateriaal - tot de slotsom dat dit
niet juist was.

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

GESCHRAPTE KRIELAARDAPPELS

1kilo € 1.25

GEKOOKTE RODE BIETJES

500 gram € 0.99

GRANAATAPPELS per stuk € 0.79
Groot assortiment
verse rauwkostsalades
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

stige boerenhoeven de Scilderscamp en de Wijngaartse Hoeve
gestaan.

Speculaasbrokken
Heerlijk bros!

Het fraaie huis Ter Weer met
een adellijke allure heeft tegenover de boerderij van Buijs aan

2 stuks
nu

Het fraaie huis Ter Weer met een adellijke allure
De hoeve Ten Wijer heeft niet op
de plek gestaan waar in 1982 opgravingen werden verricht, maar
stond in het Santrot (het Zand),
waarschijnlijk nabij het ven dat
destijds tegenover de woonboerderij aan de Heuvelstraat 7
was gelegen en dan meer naar
de Steen- en Stokstraat.
Op de plek waar de opgravingen in 1982 werden verricht
hebben hoogstwaarschijnlijk de
uit de veertiende eeuw afkom-

Aanbiedingen geldig van
7 t/m 13 november

de Steen- en Stokstraat gestaan,
derhalve op of nabij de plek waar
nu de parkeerplaats ligt van de
hockeyclub. Dit huis Ter Weer
stamt uit de zestiende eeuw en
is waarschijnlijk gebouwd op
de restanten van de veertiende
eeuwse hoeve de Rodenborg.
In de verkoopakte van 1670
wordt het vermeld als ‘een adellijke huysinge, hoff, bomgaert,
acker- en hoylanden et cetera’.
Tot op heden zijn daar nog geen

3,00

Mini worstenbroodjes
opgravingen verricht. Het huis
Ter Weer was in 1776 vanwege
bouwvalligheid afgebroken. Bij
Ter Weer hoorde een bijgebouw,
dat neerhuizing werd genoemd.
Dit neerhuis stond op de hoek
van de Heilarensestraat en de
Hommelsedijk.
Daar waar ook de twee boerenhoeven stonden. De neerhuizing
werd in 1979 gesloopt.

nu

8+2 GRATIS

Weekendknaller!

Kersenflappen

3+1 GRATIS
Alleen geldig op
vrijdag en zaterdag

Van Mook

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

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

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Kip Cordonbleu
4+1 gratis
Oosterse of Eigen gemaakte
bourgondische rookworst
rib
100 gr.

€ 1,50

100 gr.

€ 1,25

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN
Dankbetuiging

“Sund, ik há hier nog wel efkes wille blijve”
We missen je!
Graag willen wij iedereen bedanken voor de overweldigende
belangstelling en medeleven na het overlijden
van mijn lieve man, ons pap en opa,

Wim van Kessel
Het heeft ons goed gedaan dat hij zo geliefd was bij zo velen!
Riek, Marian, Theo, Ilse, Stan, Miranda, Arno, Bauke,
Siebe-Claire, Crisjan, Inez, Rosa.
Nistelrode
Dankbetuiging

De moeilijkste vorm van liefhebben,
is afscheid nemen van iemand waar je van houdt...
Bedankt voor de overweldigende belangstelling
en medeleven na het overlijden van
mijn man, ons pap en lieve opa

Harrie van Lankveld
Uw aanwezigheid en de vele kaarten hebben ons
veel kracht en warmte gegeven
Dinther,
november 2019

Riny van Lankveld-de Wit
Kinderen en kleinkinderen

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

Tom van den Berg Uitvaartzorg
Steun

toeverlaat

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

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Inschrijving eerste communie in Heesch
HEESCH - De Eerste Communie
is een feest dat jaarlijks in de
Rooms Katholieke kerk wordt
gevierd. Kinderen nemen dan
voor het eerst volledig deel aan
de viering van de Eucharistie.
In het ontvangen van de hostie
ontmoeten zij Jezus voor het
eerst zelf en worden zij tegelijk
als gedoopte één met de hele
geloofsgemeenschap. Mocht jij
als ouder de weg van Jezus die je
bij het doopsel van je kind hebt

ingeslagen met hem of haar willen blijven volgen, dan heten wij
als parochie De Goede Herder
jouw zoon of dochter van harte welkom. En wij hopen dat je
kind zich aan onze tafel van gemeenschap thuis zal voelen.
Woon je in Heesch en zit je kind
in groep 4 van de basisschool
of een groep hoger? Dan kan
je dochter of zoon in de Petrus’
Banden kerk aan de Kerkstraat 2
op zondag 17 mei in de eucha-

ristieviering van 12.00 uur haar
of zijn Eerste Communie doen.
Dit gebeurt na een intensieve
periode van voorbereiding met
zowel begeleiding van jou als
ouder als van ons als parochie.
Om je te helpen bij jouw keuze
is er op dinsdag 12 november
een informatieavond. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur
en duurt een uur. Voor meer informatie bel met 0412-451215
of mail naar
a.bergsma@parochiedgh.nl.

Kinderkerk in Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Een huis op zand kan gemakkelijk wegspoelen door storm en regen, maar wie
slim is bouwt zijn huis op een rots: dan staat het stevig en vast. Zo stevig en vast wil ook Jezus zijn voor
ons. Op hem kunnen we bouwen, hoe stormachtig ons leven ook wordt.
Dit is het thema voor de volgende Kinderkerk op zondag
10 november om 11.00 uur in
de Willibrorduskerk. Kinderkerk
is een korte viering die speciaal
geschikt is voor kinderen tussen
3 en 7 jaar. Maar natuurlijk is
iedereen welkom! Steeds staat
een verhaal uit de kinderbijbel
centraal en we openen en sluiten de viering elke keer op dezelfde manier. Korte en eenvoudige gebedjes en liedjes worden

afgewisseld met een knutsel die
past bij het thema. Aan het eind
brengen we onze lichtjes naar
Maria.
Na de viering is er gelegenheid
om met elkaar na te praten met
koffie/thee/ranja en is er voor de
kinderen een leuke kleurplaat.
Kinderkerk kan een eerste stap
zijn om je kind kennis te laten
maken met het vieren in een kerk
en met de taal en symbolen die

daarbij horen. Elke viering heeft
dezelfde opbouw, zodat kinderen er al snel vertrouwd mee
raken en mee kunnen doen. Kinderkerk is ook heel geschikt voor
opa’s en oma’s en hun kleinkind!

Oecumenische avond
BERLICUM/HEESWIJKDINTHER/LOOSBROEK Woensdag 13 november is er van
19.30 tot 21.30 uur in De Kiem
aan het Raadhuisplein 4 in Berlicum een oecumenische avond.
Het is de tweede avond in een
reeks van vier. De parochie Heilige Augustinus gaat samen
met de SOW-gemeente Berlicum-Rosmalen in gesprek over
de overeenkomsten en verschillen in de rooms-katholieke kerk
en de protestantse kerk.
Op deze avond staat het thema
‘Wat vier je eigenlijk?’ centraal.
We bespreken verschillende
soorten vieringen. We bordu-

ren nog even voort op de eerste
avond.
Zo komen de verschillen tussen
avondmaalsviering, eucharistie
en woord- en communievieringen aan de orde. Daarnaast
gaan we in op de verschillende

onderdelen van de liturgie en
stellen onszelf de vraag: ‘Waar
ligt de kern van de liturgie voor
ons?’ Deze avond wordt geleid
door dominee Dirk-Jan Bierenbroodspot en pastor Isabel van
Baal.

Geen kind is zo aanwezig dan het kind dat wordt gemist
Voor wie brandt u een kaarsje tijdens Wereldlichtjesdag?
VEGHEL - Claassen Uitvaartzorg organiseert dit jaar op zondag 8 december voor de negende keer Wereldlichtjesdag, een dag ter nagedachtenis aan alle overleden kinderen. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst die ook dit jaar in de kapel van de Zusters Franciscanessen georganiseerd wordt, is er gelegenheid
om een kaarsje te branden en te luisteren naar livemuziek, troostende woorden en gedichten. Omdat het
branden van kaarsen over de gehele wereld om 19.00 uur lokale tijd plaatsvindt, is de wereld letterlijk
een etmaal wat lichter. Deze golf van licht is een troost voor mensen die een kind verloren hebben.
Ieder jaar, op de tweede zondag
van december, herdenkt de wereld alle kinderen die vroegtijdig,
om wat voor reden dan ook, van
ons heen zijn gegaan. Het initiatief voor World Wide Candle
Lightning ontstond eind jaren
negentig in Amerika. Ook in Nederland wordt Wereldlichtjesdag,
zoals het initiatief inmiddels heet
steeds bekender.
Claassen Uitvaartzorg is al enkele jaren actief betrokken bij het
initiatief Wereldlichtjesdag. Op

Wereldlichtjesdag kan iedereen
om 19.00 uur een kaarsje aansteken, ter ere van alle kinderen die
gestorven zijn. Door dit te doen
in de verschillende tijdszones
gaat er in 24 uur als het ware een
golf van licht over de wereld. Het
geeft mensen die een kind verloren hebben het besef dat men
niet alleen staat in het verdriet.
Ook dit jaar zal Wereldlichtjesdag worden gehouden bij de
kapel van de Zusters Franciscanessen, Deken van Miertstraat 8

te Veghel. Claassen Uitvaartzorg
zal samen met ritueelbegeleider
Martien Korsten invulling geven
aan deze bijzondere avond.
Iedereen die zich betrokken voelt
bij Wereldlichtjesdag is van harte
welkom. Claassen Uitvaartzorg
stelt het op prijs als belangstellenden zich vooraf aanmelden. Dit
kan telefonisch (085-7441024)
of per mail (wld@claassen.eu),
met vermelding van de naam
van de persoon die men wil herdenken en met hoeveel personen

men aanwezig is. Belangstellenden zijn welkom vanaf 18.00
uur. De herdenking begint om
18.30 uur, zodat om 19.00 uur
alle kaarsjes kunnen branden. Er

is ruimte voor eigen inbreng zoals
een gedicht of lied. Dit wel graag
vooraf aangeven, zodat dit in
het programma opgenomen kan
worden.
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Slapen, lig er niet wakker van!
Mieke van den Akker geeft slaaptherapie in Nistelrode

Tussen de regels: het
woord aan de schrijver

NISTELRODE – Je leest en ziet het overal: 25 procent van de Nederlanders heeft slaapproblemen. De
gevolgen zijn enorm. Slecht slapen verhoogt de kans op hart- en vaatziekten, diabetes, overgewicht,
depressie en verkeersongevallen. En afgezien daarvan is het slecht voor je concentratie en je humeur.
Ook onder jongeren komt het steeds meer voor. Een zorgelijke situatie.
therapie
wordt
wereldwijd
ingezet en heeft bewezen
effectief te zijn. Samen gaan
we er voor zorgen dat je weer
ontspannen in bed kunt liggen,
zodat je weer uitgerust opstaat
en zin hebt in de dag. Naar bed
gaan wordt weer iets om naar uit
te kijken in plaats van iets om
tegenop te zien.

Mieke van den Akker

“Slaapproblemen; ik, Mieke van
den Akker, weet er alles van.
Hele nachten lag ik wakker. Ik
heb van alles geprobeerd, zelfs
slaappillen. Maar dat is gelukkig
verleden tijd, ik slaap weer heel
goed, zonder middeltjes.

Naar bed gaan wordt
weer iets om naar uit
te kijken
Omdat ik weet hoe ellendig je
je voelt als je niet slaapt en hoe
belangrijk goed slapen is, heb ik
besloten opleidingen over slapen
te gaan volgen en een praktijk te

starten. Want wat is er nu mooier
dan dat wat ik geleerd heb
uitdragen en anderen helpen
om ook weer fit en uitgerust op
te staan. Want dat gun ik echt
iedereen!
Afgelopen zomer heb ik mijn
praktijk geopend aan de
Lindestraat 15 in Nistelrode. Ik
ontvang daar mensen die overdag actief willen zijn, maar die
door slaapproblemen te moe zijn
om lekker te leven.
Ik leer je daar op een praktische
wijze hoe je de slaap weer kunt
verwelkomen. De gebruikte

Ik heb inmiddels een E-book
geschreven met praktische slaaptips. Dat is gratis te downloaden
op www.miekevandenakker.nl/
gratis-slaaptips.
Je kunt je ook aanmelden voor
een gratis gesprek via
www.miekevandenakker.nl/
gratis-gesprek-slaaptraining.

Mieke van den Akker
Slaaptherapie

www.miekevandenakker.nl
www.facebook.com/
miekevandenakker.slapen
info@miekevandenakker.nl
06-39486631.

BERNHEZE - Schrijfster en jurist Roxane van Iperen geeft maandag
11 november in de bibliotheek in Heeswijk-Dinther een lezing over
haar aangrijpende boek ’t Hooge Nest. De lezing begint om 20.00
uur.
Roxane van Iperen verhuisde in
2012 met haar gezin naar het
huis ’t Hooge Nest. Tijdens de
verbouwing ontdekte ze luiken
in de vloer. Daar vond ze kaarsstompen.
Het bleek dat de joodse zussen
Janny en Lien Brilleslijper vanaf
1943 in het huis een groot onderduik- en verzetscentrum runden. Nota bene onder de neus
van NSB-oprichter Anton Mussert.
Tot juli 1944 groeit het huis uit
tot een verzetscentrum. Maar
dan worden de zussen verraden.
Ze worden gedeporteerd, maar
worden in april 1945 in concen-

tratiekamp Bergen-Belsen door
de Engelsen bevrijd.
Indrukwekkend verhaal
Op 11 november geeft Roxane
van Iperen een lezing over dit
indrukwekkende verhaal en haar
boek. Na de lezing kan het publiek vragen stellen en zal Van
Iperen signeren.
Kaarten voor deze lezing kosten
€ 7,- voor bibliotheekleden in
de voorverkoop en € 10,- voor
niet-leden. Op de avond zelf
kosten de kaarten € 10,-. Kaarten zijn te koop via
www.nobb.nl of aan de balie
van de Bernhezer bibliotheken.

MARCEL VAN DER STEEN start cursus fotografie
‘Eens per twee weken cursus zodat je opdrachten mooi kunt uitwerken’
HEESCH - “Fotograferen is niet alleen de goede knopjes bedienen. Het is kijken, zien, en dan kunnen er
hele mooie dingen gebeuren.” Marcel van der Steen is al vijftig jaar (hobby-)fotograaf en ontdekt nog
dagelijks nieuwe ontwikkelingen in de fotografie. Volgende week begint hij met een cursus fotografie bij
De Eijnderic in Nistelrode, “Omdat je van ervaringen in de praktijk meer leert dan uit honderd boeken.”
Een treetje hoger
Sinds de oprichting acht jaar geleden, is Marcel al een van de
fotografen van DeMooiBernhezeKrant. Hij fotografeert al bijna
zijn hele leven. “Vroeger had ik
een eigen doka, maar dat werd
achterhaald door nieuwe technieken.

Bernheze en weet als geen ander
wat er nodig is om de kwaliteit

Sinds ik stopte met werken, heb
ik alle tijd voor mijn hobby.”
Marcel is lid van de Fotoclub

van fotograferen op een hoger
peil te brengen. “Je moet kunnen kijken en de dingen zien.

Deze cursus gaat uit van het gebruik van een spiegelreflex- of

‘Omdat je van ervaringen
in de praktijk meer leert dan
uit honderd boeken’
een systeemcamera, want daarmee kom je toch een treetje hoger.”

Oefendag
De cursus bij De Eijnderic is eenmaal per twee weken. Marcel:
“In twee weken heb je ruim de
tijd om de huiswerkopdracht
goed uit te werken. Foto’s maken is ook kiezen. Slechte foto’s
zijn er niet, maar het is de kunst
dat je de mooiste kiest. Die foto’s bespreken we op de cursusavond.
We kijken naar compositie, licht,
kleur en we maken foto’s van
verschillende onderwerpen zoals
de natuur, portretten en dagelijks leven. Bovendien gaan we
een hele zaterdag op oefendag.”

Marcel van der Steen
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Column Ondernemend Bernheze
Rian van Schijndel

Country line dancemiddag

Vooruitzien en plannen

LOOSBROEK - In Zaal Kerkzicht,
aan de Molenhoeve 43, vindt
zondag 10 november een country line dancemiddag plaats.

Contenttrends 2019

De aanvang is om 13.30 uur en

BERNHEZE - De laatste maanden van het jaar 2019 zijn ingezet; als ondernemer heb je nog een paar enorme drukke
maanden voor de boeg of je kunt even bijkomen van een bedrijvig seizoen. Vooral op het gebied van social media zal dit
dynamische jaar plaatsmaken voor een nieuw jaar vol verrassende ontwikkelingen en weer veel nieuwe trends. Maar
‘watch out’: de trends van 2019 zetten nog even door.
Eerst denken, dan doen
De trends volgen elkaar echter
zo snel op, dat het niet meer
én bij te houden én uit te voeren is. Daarom heb ik een content kalender uitgewerkt. Samen met enkele extra handen
zorgt die ervoor dat onze doelgroep aan ons denkt wanneer
dit nodig is. Contentstrategie
dus. Eerst denken, dan doen.
Zorgt voor ritme en regelmaat.

Tijdrovende werkjes
Ook ik kan er uren mee bezig
zijn: met social media. Het
scheelt veel tijd sinds we dit
gestructureerd doen. Met een
plan, ofwel een contentstrategie onder het motto: ‘Eerst
denken, dan doen’. En dat
was nodig, want een van de
trends die opvalt in 2019 is
het toenemende gebruik van
crossmedia, een marketingmix van kanalen. Met een fotootje en wat gewiekste tekst,
kom je niet meer weg. De digitale marketing is continu in
ontwikkeling. En kost enorm
veel tijd zonder een plan.

‘Contentstrategie
zorgt voor ritme
en regelmaat’
Al doende leert men
Jarenlang zag ik het als een
hobby: in plaats van Netflix kijken achter mijn laptop
leuke plaatjes maken. Kijken
wat ik kon bedenken om het
bedrijf ‘in the picture’ te krijgen. Lange tijd lukte dit ook
wel naast mijn werk. Ik volgde alle trends en als er weer
een nieuw social media kanaal was, zocht ik uit wat dit
bracht en voor ons bedrijf kon
betekenen.

400 woorden
De contenttrends van 2019
bespreken in een column van
400 woorden is niet te doen. Ik
kan er wel een paar uitlichten.
Video’s werden persoonlijker
en doelgericht gedeeld.
Het verticaal filmen zagen we
verschijnen en met interactieve tools kunnen deze veelvuldig gebruikt worden op de
stories van Instagram en Facebook. Stories op social me-

Dorcas voedselactie
HEESWIJK-DINTHER - Voor de 24ste keer wordt op 9 november van 9.00 tot 17.00 uur de Dorcas
voedselactie gehouden, ook nu weer in COOP supermarkt. Op honderden locaties in Nederland (in
supermarkten en op scholen) zamelen vrijwilligers samen met consumenten producten en geld in voor
de allerarmsten in Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië.
Zaterdag 9 november wordt
aan het winkelend publiek van
COOP een voedsellijstje uitgedeeld waarop producten staan
die later samen een voedselpakket vormen.

De klanten kopen een of meerdere extra producten en geven
ze na het afrekenen bij de kassa

www.bernhezemedia.nl

af aan de vrijwilligers die alles
sorteren. Dorcas verzorgt verder
het transport naar de plaats van
bestemming.

Het verstrekken van voedselpakketten maakt deel uit van een
breder programma van Dorcas.
Er wordt ter plaatse gezocht naar
mensen die kunnen letten op de
zwakkeren in de samenleving.
Zo wordt een sociaal vangnet
gecreëerd en is ondersteuning
op den duur overbodig.

Sounds of Interstellar Space
Trio TRIFID treedt op bij Halley
HEESCH - Het bekende jazztrio TRIFID geeft zaterdag 16 november bij Sterrenwacht Halley de bijzondere voorstelling ‘Sounds of Interstellar Space’. Een voorstelling die een sterrenkundige lezing van een
gastspreker combineert met live-muziek met een ‘ruimtelijke’ tintje. Het titelstuk is geschreven op basis
van recent door de NASA en ESA opgevangen golven in de buurt van Saturnus.
De voorstelling is van 16.00 tot
19.00 uur en wordt herhaald van
20.00 tot 23.00 uur.

Hij doet onderzoek aan een
nieuw sterrenkundig fenomeen:
fast radio bursts. Hij legt uit hoe
dat gebeurt en leert je dat je zelf

Maar… de trends van dit jaar
gingen zo snel, dat wanneer
je niet de focus erop hebt,
het ook een beetje lijkt te gebeuren zonder dat je er erg in
hebt.
Want plan jij je social media
niet? Dan plant de social media zichzelf en gebeurt er vaak
niet veel.

De ontvangers van de pakketten
worden eerst zorgvuldig geselecteerd door lokale partnerorganisaties, zij weten precies wie
de pakketten nodig hebben.

Klanten kopen een of
meerdere producten

Promovendus in de radiosterrenkunde Leon Houben geeft tijdens de voorstellingen de lezing
‘Luisteren naar Licht’.

dia of storytelling, de verhalen
zijn ‘hot’ en dat is ook wat je
wilt lezen, wanneer je ergens
een moment van je kostbare
tijd voor inlevert.

de middag loopt tegen 17.00
uur ten einde. De entree is
€ 1,50. DJ Betsie zal haar medewerking verlenen deze middag
en natuurlijk zijn verzoekjes (cd’s
en USB sticks) welkom!

ook dagelijks luistert naar licht.
TRIFID geeft deze voorstellingen
ook in andere sterrenwachten,
planetaria, ruimtevaartmusea en
collegezalen van universiteiten in
heel Nederland.
Belangstelling? Bestel tijdig
kaartjes voor de voorstelling via
www.soundsofinterstellarspace.nl.
Het adres van Sterrenwacht Halley is Halleyweg 1 in Heesch.

Jazztrio TRIFID

Sterrenwacht Halley open
tijdens Mercuriusovergang
HEESCH - Een weinig voorkomend hemelverschijnsel doet zich maandag 11 november voor: de overgang van de kleine planeet Mercurius over de zon. Vanaf de aarde zien wij Mercurius als een nietig
zwart stipje voor de zon langs schuiven. Dat gebeurt niet vaak. De vorige keer dat we dit fenomeen
vanuit ons land konden waarnemen, was in mei 2016.
Mercurius is met zijn diameter
van bijna 5.000 kilometer de
kleinste planeet en van alle planeten staat hij het dichtst bij de
zon. Hij doet er 88 dagen over
om één omloop om de zon te
maken, maar meestal gaat hij
niet precies tussen de aarde en
zon door. Een heel enkele keer
doet hij dat wel en dan is er sprake van een Mercuriusovergang.
Per eeuw zijn er dertien of veertien Mercuriusovergangen.
De Mercuriusovergang van 11
november begint om 13.35 uur
en eindigt om 19.04 uur, maar
dat einde zien we niet; de zon en

de planeet gaan al om 16.55 uur
onder. Urenlang beweegt Mercurius heel traag van de linkerzonnerand naar de rechterrand.
Maar dat zal niet met het blote
oog en een eclipsbril zichtbaar
zijn, want daarvoor is Mercurius
te klein.
Sterrenwacht Halley is voor belangstellenden van 13.00 tot
17.00 uur geopend.
Met speciale telescopen, voorzien van goede zonnefilters,
kan iedereen veilig naar de zon
kijken, met de kleine Mercurius
op de voorgrond. Het moet wel

onbewolkt zijn om dit bijzondere
fenomeen te kunnen zien.
De entree is gratis.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
0412-454999
www.sterrenwachthalley.nl
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Spirituele beurs Centrum MAIA

Kapsalon van Dinther

Een dag die je zeker niet wilt missen…
NISTELRODE - Vorig jaar organiseerde Maja van Houting, eigenaresse van Centrum
MAIA, de eerste spirituele beurs in Nistelrode. Boven verwachting werd dit een enorm
succes. Ruim 300 bezoekers wisten die dag de weg naar Nistelrode te vinden.
“Na afloop keken we elkaar allemaal een
beetje beduusd aan”, vertelt Maja. “Dit
hadden we niet zien aankomen, maar
wat was het geweldig om deze fijne en
warme belangstelling te mogen ervaren.”

HEESCH/NISTELRODE - De koude dagen en lange avonden komen er weer aan en
kapsalon van Dinther is er helemaal klaar voor. Dit mooie najaar-/winterseizoen
geeft weer fantastische kleuren en dat is terug te zien in de nieuwe kleurcollectie van
L’Oréal Professionel, ‘Glow’.

Zondag 10 november
heten Maja en haar team
je opnieuw graag
van harte welkom
Twijfel over een vervolg was er dan ook
niet en in maart 2019 werd de tweede
beurs een feit.
Zondag 10 november heten Maja en haar
team je opnieuw graag van harte welkom. Met maar liefst 33 deelnemers is er
een ruim aanbod aan informatie, verkoop
en mogelijkheden voor een persoonlijk
consult bij een therapeut of medium.
Informatie over deze deelnemers vind je
op de website en de Facebookpagina van
Centrum MAIA.
“Partycentrum ’t Maxend zorgt deze dag
voor de inwendige mens en wij vertellen

ken. Heeft u een voorkeur voor een bepaalde dag? Denk er dan wel aan om op
tijd een afspraak te plannen! Uit ervaring
weten we dat het gezellige maar meestal
ook drukkere dagen zijn.

je uiteraard graag alles over de trainingen,
workshops, het energetische werk en de
prachtige spirituele reizen uit het aanbod
van Centrum MAIA.”
Entree: € 5,-.
Consultprijs: Maximaal € 10,-.
Twee keer gratis lezing.
06-22674482
www.centrummaia.nl
www.facebook.com/CentrumMAIA

LEZERSACTIE
3 x 2 gratis kaartjes
DeMooiBernhezeKrant kan in samenwerking met Centrum MAIA 3 x 2 gratis
entreekaartjes weggeven. Wil jij naar de spirituele beurs op 10 november?
Stuur dan een mail voor vrijdag 8 november 17.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl en wie weet word jij dan de winnaar!

‘Een heerlijke tijd om uzelf of
een ander te verwennen’

Na een aantal kleurtrainingen en shows
van de nieuwe kleurcollectie, is het team
van Kapsalon van Dinther er klaar voor.
Of het nu voor een vrijblijvend advies of
voor een complete metamorfose is, bij
ons bent u aan het juiste adres!
Ook komen de feestdagen er weer aan;
altijd een heerlijke tijd om uzelf of een ander te verwennen. Denk daarbij aan een
bezoek aan de kapsalon, een fijne shampoo of conditioner uit de verzorgingslijn
van serie Expert, een heerlijk masker of
een cadeaubon zodat degene die u zou
willen verrassen zelf een keuze kan ma-

Kapsalon van Dinther is al bijna 35 jaar
gevestigd aan Weijen 11 in Nistelrode
en al bijna 30 jaar aan de Kerkstraat in
Heesch. We zien u graag snel in een van
onze kapsalons.

Weijen 11 - 5388 HL Nistelrode
0412 - 612764
Kerkstraat 26 - 5384 KC Heesch
0412 - 451004
info@salonvandinther.nl
www.kapsalonvandinther.nl
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Revalidatie speciaal voor ouderen bij Laverhof
‘Ik kan weer een trap op lopen!’
Tegenwoordig loopt ze weer
met een vierpoot en kan ze aardig praten. Vier keer in de week
heeft ze fysiotherapie. Dat lijkt
niet veel, maar Dianne ziet het
anders. “Een dag zit vol therapiemomenten”, legt ze uit. “Het
begint met uit je bed komen. Bij
ons ontbijt- en lunchcafé moeten
de cliënten hun spullen zelf pakken. Haal maar eens iets uit de
koelkast als je een rollator hebt”,
geeft Van Heeswijk aan. “Geheid
dat je daarmee de deur blokkeert.”

Tekst: Wim Poels

Martha en Dianne

SCHIJNDEL/HEESWIJK-DINTHER – Veel mensen zien het Mgr. Bekkershuis van Laverhof vooral als een
verpleeghuis. Onterecht, want er gebeurt zoveel meer. Zo is er een zestien bedden tellende revalidatie-afdeling, waar geriatrische revalidatiezorg (GRZ) wordt gegeven. De naam zegt het al. Anders dan in
medische revalidatiecentra richt de zorg zich hier helemaal op ouderen.
“Ouderen vragen echt om een
andere benadering”, weet coördinator zorg van deze afdeling,
Dianne van Heeswijk. “Ze hebben immers vaak ook andere
ziektebeelden en het herstel gaat
niet meer zo vlot als vroeger.”
De meeste cliënten hebben een
nieuwe knie of heup gekregen,

of zijn na een ziekte verzwakt.
Daarnaast zijn er veel mensen
die na een herseninfarct worden
opgenomen. Zoals Martha van
Houtum-van Thiel, die sinds juli
op de afdeling verblijft.
“Toen ik hier net kwam, was ik
vooral heel erg moe”, herinnert
ze zich. De helft van haar lichaam

Handwerkverkoop
Horizon
HEESCH - De wintertijd is weer ingegaan. Langzaamaan beginnen
we na te denken over de decembermaand. Zondag 10 november
mag daarbij niet ontbreken in je agenda! Dan organiseert de Horizon namelijk weer een handwerkverkoop in de Petrus’ Bandenkerk
in Heesch.
Er zal van alles te koop zijn voor
de winter, maar ook spullen die
in de zomer van pas komen zijn
verkrijgbaar.
Bovendien steun jij als koper
daarmee het werk van Ziekenvereniging Horizon Heesch, die

zich al meer dan veertig jaar inzet voor de zieken, eenzamen en
gehandicapten in Heesch.
Van 11.00 tot 16.00 uur ben je
van harte welkom om de creaties te komen bewonderen en
natuurlijk te kopen!

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

functioneerde niet, praten kostte
erg veel denkwerk.
Logopedie richtte zich er in eerste instantie op om weer zelfstandig en voldoende te kunnen
eten en praten en later werd de
fysiotherapie uitgebreid om het
herstel en de algemene conditie
te verbeteren.

Ouderen
vragen
echt om
een andere
benadering
Je zou kunnen denken dat het
personeel wel even een handje
toe kan steken. Maar juist dat
gebeurt zo weinig mogelijk. “Clienten verblijven hier maximaal
vier tot zes maanden. We zijn
erop gericht ze weer thuis te krijgen. En daar moeten ze ook zonder onze hulp kunnen functioneren.” De zorgverleners gaan dan
ook een keertje, altijd samen met
de cliënt, thuis kijken om te zien

welke specifieke vaardigheden ze
moeten hebben en of er iets in
huis moet worden aangepast.
Martha heeft zelf een mooi voorbeeld. Ze kreeg de vraag of ze
thuis een traplift wilde. “Als ik
dat doe, probeer ik niet eens
meer een trap op te lopen. Na
veel oefenen is het gelukt!” Ze
lacht er trots bij en laat zien dat
ze de lol van een dergelijke uitdaging wel inziet. “Kom ik straks
ergens waar geen alternatief
voor de trap is, dan kan ik het
ook.” Het gaat nu zo goed, dat
het er naar uitziet dat Martha in
de loop van november weer terug kan naar huis.
Ook in locatie Cunera/De Bongerd in Heeswijk kunnen ouderen revalideren. Om op de afdeling te worden opgenomen, is
een verwijzing van de specialist
of de eerstelijnszorg nodig. Het
verblijf wordt vergoed door de
zorgverzekeraar of vanuit de Wet
langdurige zorg. Meer informatie
vindt u op www.laverhof.nl.

Nieuwe duofiets voor
Vrienden Cunera/De Bongerd
HEESWIJK-DINTHER - Begin september nam een inwoner uit Heeswijk-Dinther contact op met het
bestuur van de vriendenstichting. Deze wilde een schenking doen aan de stichting in de vorm van een
duofiets.
Op donderdag 24 oktober
kwam John de Mol, van Bikers
Heeswijk, de nieuwe fiets persoonlijk overhandigen op Laverhof, locatie Cunera/De Bongerd.

stuur altijd op zoek naar financiele middelen. Zo is het een ANBI
stichting zodat giften fiscaal
aftrekbaar zijn en is zij altijd op
zoek naar donateurs.

Draag jij de stichting een warm hart
toe en wil je ook ‘Vriend’ worden?
Het bestuur van de stichting was
aangenaam verrast en dankt bij
deze de gulle gever en wenst
vrijwilligers en bewoners veel
fietsplezier!
De Stichting Vrienden van Cunera/De Bongerd is opgericht voor
het ondersteunen van activiteiten ten behoeve van de bewoners van Cunera/De Bongerd,
die niet uit het reguliere budget
kunnen worden bekostigd. Om
dit mogelijk te maken is het be-

Met regelmaat wordt het bestuur verrast. De duofiets was er
zo een! Maar ook ontvingen ze
afgelopen jaar donaties van familie van overledenen.
Dit omdat ze erg blij waren met
de goede zorgen die de overledene tijdens het wonen op
Laverhof ontving. Naast eenmalige giften heeft de stichting
ook ‘Vrienden’. Zij doneren jaarlijks minimaal € 25,-. Draag jij
de stichting een warm hart toe

en wil je ook ‘Vriend’ worden?
Stuur dan een mail met je naam
en telefoonnummer naar
vriendencdeb@gmail.com.
Een van de bestuursleden neemt
dan contact met je op. Namens
de bewoners van Laverhof, alvast bedankt.
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‘Zware tijden, maar gelukkig
voelen we ons nu redelijk’
Marianne is mantelzorger voor haar man Tom
Tekst: Milène Putters Foto: Marcel van der Steen

HEESCH – Tom (67) heeft vijf jaar geleden een donornier gekregen, heeft last van
botontkalking, is hartpatiënt en heeft darmkanker. Marianne verzorgde hem dagelijks
en is, net als Tom, blij met de vrienden en kennissen om hen heen. Een bijzonder
verhaal over twee mensen die ondanks tegenslagen een groot optimisme uitstralen.
“Ik ben nierpatiënt en heb vijf
jaar geleden een donornier gekregen van mijn vrouw. Enkele
jaren later is bij mij darmkanker
ontdekt, waarna er een tumor is
verwijderd. Na een half jaar zijn
er uitzaaiingen geconstateerd en
nu ben ik nog steeds bezig met
chemokuren”, zegt Tom.
Of dit allemaal nog niet genoeg is, is Tom ook hartpatiënt.
Bij hem is daarom begin dit jaar
een nieuwe hartklep geplaatst.
Het behoeft geen uitleg dat
met name Tom, maar natuurlijk
ook Marianne, erg zware tijden
hebben doorgemaakt. Gelukkig
bevindt Tom zich nu in een stadium waarin hij zich naar omstandigheden redelijk goed voelt.
“Door de botontkalking en tintelingen in mijn voeten ben ik een
tijd slecht ter been geweest. Het
lopen gaat me nu gelukkig wat
beter af. Maar ik ben blij dat ik
uiteindelijk een fijne, goedzittende rolstoel heb kunnen krijgen,
zodat we toch wat meer kunnen
ondernemen.”
Zware zorgtaak
Tom is natuurlijk een erg complexe patiënt, dit in verband met
zijn donornier. Een klein jaar geleden was hij als gevolg van de
zware chemokuren met algehele
uitputtingsverschijnselen opge-

“
Het is

geweldig om
een vangnet
te hebben

nomen in ziekenhuis Bernhoven.
Na een tijdje was hij zover aangesterkt dat hij met ontslag kon.
“Hoewel ik blij was dat Tom weer
naar huis kon zag ik als mantelzorger erg op tegen de zware
zorgtaak. We waren dan ook
ontzettend blij dat Pantein twee
keer per dag verzorging kon bieden en dat zij er mede voor hebben gezorgd dat er een speciaal
bed voor Tom kwam én dat een
ergotherapeut en fysiotherapeut
werden ingeschakeld“, vertelt
Marianne.
Vangnet
Marianne geeft aan veel steun
te hebben gehad van een maatschappelijk werker van ONS welzijn. Met kinderen die ver weg

wonen is het voor haar fijn dat
zij haar verhaal daar kwijt kon.
Daarnaast is ze blij met de thuiszorg. “Het team van Pantein
heeft ook veel aandacht voor mij
als mantelzorger. Hoewel we nu
even geen thuiszorg meer nodig
hebben, is het voor ons belangrijk
te weten dat we ze op ieder moment weer in kunnen schakelen.”
De familie Sam waardeert het
ook zeer dat zij altijd terug kan
vallen op burenhulp uit de wijk.
Tom: “Ik weet nog dat we rond
Kerst onze auto hadden uitgeleend en dat we plotseling naar
het ziekenhuis moesten. Er werd
ons meteen hulp geboden vanuit
het contactpunt voor burenhulp
in onze wijk. Het is geweldig om
een vangnet te hebben waar je
in geval van nood een beroep op
kunt doen.” Tom en Marianne
geven aan fijne buren te hebben,
die zo nodig een handje toesteken.
Marianne vertelt ten slotte dat
ze veel plezier heeft van de Crea
Club vanuit ONS welzijn en graag
naar de wekelijkse bijeenkomsten
gaat. “Ik kan daar goed mijn verhaal kwijt. In een ontspannen en
ongedwongen sfeer zijn we creatief bezig en is er aandacht voor
elkaar.”

Tom en Marianne

Mensen kunnen zich aanmelden voor de mantelzorgwaardering
op www.berheze.org. De gemeente bedankt de mantelzorgers
elk jaar voor hun langdurige, onbetaalde zorg voor anderen.
De mantelzorgers ontvangen onder meer een waardebon van
€ 50,- en kunnen meedoen met speciale activiteiten.

Opening van beweegroute ‘TRIM je FIT’ rond Laverhof
HEESWIJK-DINTHER - Woensdag 13 november vindt om 9.30 uur de officiële start plaats van de beweegroute
‘TRIM je FIT’; een nieuw initiatief van Laverhof en de KBO’s van Heeswijk-Dinther. En jij kunt daarbij zijn!
Sanne Kivits, teammanager Welzijn
van Laverhof: “Wij nodigen iedereen van harte uit om bij de officiële
opening van de beweegroute ‘TRIM
je FIT’ aanwezig te zijn én om de
route mee te lopen. Medewerkers
van Welzijn hebben samen met fysio- en ergotherapeuten en de tuinmannen van Laverhof de beweegroute ontworpen.
Je kunt het vergelijken met een
trimroute van vroeger. Is de route
te kort, dan kan er nog een extra
ronde gewandeld worden in de tuin
van de Abdij. Een mooie samenwerking!” De bordjes die bij de route
zijn geplaatst zijn ontworpen door

een leerling van Sint Lucas in Boxtel. Bewoners kozen unaniem voor
het ontwerp van Lise van den Hout.

Je kunt het vergelijken met
de trimroute van vroeger
Ook is er een boekje met uitleg van
de beweegroute gemaakt. Dit is te
koop bij de receptie van Cunera/De
Bongerd”, vertelt Sanne.
De KBO’s van Heeswijk-Dinther
hebben dit initiatief van Laverhof
omarmd en zo willen zij, samen met
Laverhof, alle ouderen uit het dorp

iedere woensdagochtend van 9.30
tot 10.30 uur de gelegenheid bieden
om de route te lopen. Onder leiding
van een professional van Laverhof
en een coördinator van de KBO. Nadien wordt gezellig een kopje koffie
gedronken in Cunera/De Bongerd.
Wil je meedoen met deze trimclub?
Dat kan! Kom daarom een kijkje nemen op woensdag 13 november om
9.30 uur. Je bent van harte welkom!
Ook bewoners van Cunera/De Bongerd kunnen de beweegroute lopen.
Twee studenten bewegingsagogie
en een professional van Laverhof
pakken deze activiteit op.
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Cliënten Laverhof zeer
tevreden over
wijkverpleging en huishoudelijke verzorging

HEESWIJK-DINTHER/SCHIJNDEL - Vanaf maart van dit jaar
zijn alle zorgorganisaties die
wijkverpleging bieden verplicht
onderzoek te laten doen naar de
kwaliteit van hun diensten.

Cliënten van Laverhof waarderen de wijkverpleging met een
8.4. Daarnaast is in opdracht van
de gemeente Meijerijstad onderzocht wat cliënten vinden van de
Wmo huishoudelijke hulp.

Ook bij Laverhof is de mening
van cliënten gepeild. De uitslag
van het onderzoek toont aan dat
zij zeer tevreden zijn.

Ook hier scoort Laverhof goed.
Cliënten geven een 7.8. Een
mooi compliment aan de medewerkers van Laverhof!

Stichting Goede Doelen
Week Heesch opgericht

Vrijwilligers van Goede Doelen Week Heesch

HEESCH - De weg is geplaveid
voor veertien goede doelen om
volgend jaar in Heesch in één
actieweek samen te gaan collecteren.
De Heesche organisatoren van
ondertussen veertien goede
doelen hadden op 30 oktober
alle reden voor een feestje. Bij
notaris Dielissen werd diezelfde middag de oprichtingsakte
van de nieuwe stichting ondertekend. Dit heuglijke feit werd
’s avonds gevierd tijdens het
inmiddels vijfde overleg van de
deelnemende goede doelen. Op
deze bijeenkomst werd na de
groepsfoto een preview getoond
van de website. Na de komende finishing touch zal de website begin volgend jaar de lucht
ingaan. “We zijn nu al trots op
de geleverde prestatie van onze
webbouwers.”
Drie jaar Goede Doelen Week
De voorzitter van de Goede Doelen Week Veghel, Jeroen Melief,
hield een enthousiast betoog
over drie jaar samen collecteren
in Veghel. “In Heesch probe-

Foto’s: Marcel van der Steen

ren we met een lokaal tintje de
professionele aanpak van onze
buurgemeente in stapjes in de
eigen organisatie te integreren.”
Op naar één actieweek met
meerdere Goede Doelen in 2020
Binnenkort sluit de termijn voor
Goede Doelen die nog willen
aansluiten bij de huidige deelnemers. Op dit moment staan
de volgende veertien fondsen/
stichtingen aan de start in 2020:
Alzheimer Nederland, Brandwondenstichting, Hartstichting,
Hersenstichting, KWF kankerbestrijding, Longfonds, Maag-Lever-Darmstichting, Nierstichting,
Reumafonds, Amnesty, Gehandicaptensport, Jantje Beton en
het recent aangesloten Spierfonds en regionaal bekende
Sahelp.
“In de komende maanden zetten we binnen de organisatie de
puntjes nog op de i. We komen
vaker in werkgroepen bij elkaar
om beleid en taken verder uit
te werken. Dit moet uiteindelijk
resulteren in een goed lopende
actieweek, begin april 2020. Zo-

Ondertekening van de stichtingsakte GDW Heesch bij notaris Dielissen

wel de inwoners van Heesch als
ruim 120 Heesche collectanten
worden geïnformeerd over de
nieuwe manier van samen collecteren.
Tot de Kerst collecteren ‘solo’
nog drie goede doelen, waaronder Alzheimer Nederland. Voor
Margret van Zoggel is het deze
week inmiddels haar achttiende
collecte die zij als Heesche coördinator organiseert. De kans
is groot dat zij volgend voorjaar
de 150 collecte-emmers heeft
geregeld voor de Goede doelen
Week. Deze emmers komen in
plaats van de traditionele collectebussen. Margret is een belangrijke schakel in de organisatie van de Goede Doelen Week
Heesch.
Mede door haar kunnen we bij
jou en 7.000 andere voordeuren
aanbellen. Alle veertien samenwerkende coördinatoren krijgen
er steeds meer zin in. Dit was te
merken aan de goede sfeer in de
bijeenkomst tijdens de oprichtingsweek Goede Doelen Week
Heesch. Wij blijven de lezers van
DeMooiBernhezeKrant verder
op de hoogte houden.”
Wil je collectant worden? Dat
kan ook! Bel Klaas Broekema,
0412-852464 of Ellen Hoeks,
0412-454327.
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PLEEGOUDERS
Caroline en Pieter:

“Je ziet kinderen opbloeien”
Tekst en Foto: Wendy van Lijssel

NISTELRODE – Om aandacht te vragen voor pleegzorg en het tekort aan pleegouders, is van woensdag 30 oktober
tot en met woensdag 6 november de Week van de Pleegzorg gehouden. Dat niet elk kind een warme, veilige
thuishaven heeft, weten pleegouders Caroline en Pieter van den Akker als geen ander. Zij zetten al 20 jaar huis en
hart open voor het opvangen van kinderen die om wat voor reden dan ook niet thuis kunnen wonen.
“We zien het echt als een verrijking van ons leven”, meldt het echtpaar.

derlijk nest, maar wél een warm
nest. We nemen het kind op in
ons gezin en de kinderen draaien
mee zoals dat gaat in andere gezinnen. Ze gaan naar de plaatselijke school, spelen bij vriendjes/
vriendinnetjes, zijn aangesloten
bij een sportclub en doen mee
aan dorpsactiviteiten zoals een
kindervakantieweek. We proberen een zo gewoon mogelijk gezin te zijn.”

Caroline en Pieter proberen een zo gewoon mogelijk gezin voor de pleegkinderen te bieden

Na de geboorte van hun oudste dochter, die inmiddels 23
jaar is, besloten Pieter en Caroline pleegouders te worden. Bij
pleegzorg wordt hulp geboden
aan kinderen die, afhankelijk
van de situatie, voor kortere of
langere tijd in een ander gezin
gaan wonen. Andere vormen
zijn nog weekend-, vakantie- en
crisisopvang. Het behoeft geen
uitleg dat kinderen niet zomaar
uit huis geplaatst worden door
de rechter, maar dat er dan wel
echt iets aan de hand is. Het gaat
vaak om kinderen met een zogenaamd ‘rugzakje’ en hoe goed
de intentie ook is, niet iedereen is

geschikt om pleegouder te worden. Potentiële pleegouders worden door de pleegzorgorganisatie goed voor- en doorgelicht.
Zo ook Pieter en Caroline. “Na
aanmelding volgde een aantal
oriënterende gesprekken en een
STAP-cursus gaf inzicht in de mogelijkheden. Uiteindelijk besloten
we ervoor te gaan. Om ook zelf
te kijken hoe we het vonden, besloten we te beginnen met kort
verblijf pleegzorg”, blikken Pieter
en Caroline terug.
Dat is intussen 20 jaar geleden.
Toen na hun dochter het gezin
ook nog uitgebreid werd met een

zoon, bleven zij toch kinderen
opvangen. Niet alleen voor een
korte periode, maar soms ook
voor langere tijd, in het weekend,
tijdens vakanties en bij crisissituaties.
Caroline en Pieter raden mensen
die overwegen om pleegouders
te worden overigens aan om net
als zij, te beginnen met kort verblijf. “Je kunt dan ervaren hoe
het is, want”, zo melden ze eerlijk, “het is méér dan een kind in
je armen sluiten. Je krijgt te maken met complexe gezinssituaties
en het is soms bijzonder enerverend”, om er daarna meteen aan
toe te voegen: “maar je krijgt er

ook veel voor terug. Het is fijn
om iets te kunnen betekenen en
je ziet kinderen opbloeien, we
zien het echt als een verrijking
van ons leven.”
Indien je net als Caroline en Pieter
als echtpaar pleegouders wordt is
het wel zaak om het samen goed
eens te zijn en een stabiele relatie
te hebben. Het hebben van een
relatie is overigens geen vereiste
om pleegouder te kunnen worden. Verder vinden ze het belangrijk om duidelijk te zijn, want:
“We worden nooit de ouders van
het kind, daar zijn we direct duidelijk over. Wij bieden geen ou-

Het echtpaar benadrukt de diverse mogelijkheden en de goede
begeleiding van de pleegzorgorganisatie. “Je kunt altijd contact
opnemen met je pleegzorgwerker en de organisatie staat je echt
bij met alles.” De afgelopen twintig jaar jaar vonden veel kinderen
een plekje bij Caroline en Pieter.
Hoeveel weten ze niet precies en
willen ze ook niet weten, want:
“Het zijn geen nummertjes”,
stellen ze resoluut. Momenteel
woont er een pleegdochter in
hun gezin die in principe tot ze
volwassen wordt bij hen blijft en
bieden ze vakantie- en weekendopvang. Caroline en Pieter enthousiast: “Dat is ook heel leuk,
want in die paar dagen hoef je
de kinderen niet op te voeden,
maar ga je vooral leuke dingen
met ze doen”, om opgewekt te
besluiten: “Dat is voor potentiële
pleegouders ook goed om mee te
beginnen.”
Er zijn nog veel kinderen die een
warm en veilig thuis nodig hebben en er is een tekort aan pleegouders. Voor meer informatie
www.pleegzorg.nl
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LUCHTPOST

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

Een schijtzieke danstheater voorstelling
NISTELRODE – Danseres, choreografe en theatermaker Mouna Laroussi is door een darmaandoening
jarenlang letterlijk schijtziek geweest. Maar ze weet inmiddels dat je de ziekte niet overwint door de
bagger te ontkennen. Dansend, pratend, zingend en af en toe schreeuwend perst ze alle diarree die de
multiculturele samenleving heeft voortgebracht er nu maar eens uit: vooroordelen, frustraties, ergernissen en pijnlijke confrontaties.

www.hansenmariejose.nl

onzeker geworden. Toen ik keek
naar de openingstrailer waarin ik
danste wist ik: ik ben er weer! Ik
ben gaan schrijven. Ik had dus
drie jaar op de wc gezeten, maar
kwam erachter dat alle onderwerpen over Marokkanen nog
steeds actueel waren: seksualiteit, kutmarokkanen, Wilders; er
was niks veranderd. Dat is mijn
eerste solovoorstelling ‘Schijtziek’ geworden. Alles zit erin wat
ik ooit wilde.”

‘Let Me Sing’
Het begon als dorpsrel, maar groeide uit tot een zaak van
nationale proporties met een haan als held. “Haan Maurice
kraait victorie”, kopten de Franse kranten. “Een rechter uit
Rochefort heeft de eis van twee buren, die hadden geklaagd
over Maurices ‘matineus gekukel’ afgewezen.”
De klacht kwam van een gepensioneerde echtpaar dat een
vakantiewoning had gekocht op Île d’Oléron bij la Rochelle.
Het stel kwam uit de stad en woonde er maar af en toe.
Volgens hen begon de haan al om half vijf ‘s morgens te
kraaien om daar tot ‘s middags mee door te gaan. Onderling
kwamen de buren er niet meer uit. Daarom diende de
kippenren verplaatst en Maurice zijn snavel te houden, op
straffe van € 150,- per overtreding, stelde het paar.
Eigenaresse Corinne
Fesseau hing daarop
een zwarte doek
over het hok om de
haan aan de nacht
te herinneren, maar
daar trapte het dier
niet in. Onderzoek
wees vervolgens uit,
dat de haan pas tegen zevenen de dag begroette, en dat
met luiken dicht op aanvaardbaar niveau. Het betrokken
echtpaar moet Corinne nu € 1.000,- schadevergoeding
betalen wegens ‘reputatieschade’.
De zaak staat symbool voor de plattelandscultuur, die door
dit soort acties van de vaak stedelijke bewoners van een
tweede huis, zou worden bedreigd. Symbool ook voor de
toenemende irritatie tussen stad en platteland. Bij wie en
wanneer men op bezoek gaat, wie uitgenodigd wordt op
een bruiloft, wie op kraamvisite komt, tijd van opstaan,
hoe te zaaien of wanneer te oogsten. Allemaal regels,
allemaal traditie. Moeten ze nu ook nog accepteren dat
jongelui wegtrekken en er senioren ‘met een dikke nek’ voor
terugkomen?
De zaak kreeg in Frankrijk zo’n enorme aandacht,
omdat de ruzie over zoveel meer leek te gaan dan alleen
Maurice. T-shirts met ‘Support le French Coq’ en ‘Let
Me Sing’, gingen als warme broodjes over de toonbank.
Een petitie met de tekst: ‘Red Maurice’, werd door maar
liefst 140.000 Fransen ondertekend. Lokaal voelde zich
tweederangsburger. Nieuwkomers zetten de toon. Deze
zomer beklaagden ‘toeristen’ zich nog over ‘typische
plattelandsgeluiden’ als luiende kerkklokken, kwakende
eenden en tsjirpende krekels. Zo weigerde het dorp ‘Le
Beausset’ in de Provence onlangs insecticiden in te zetten
tegen cicaden, die volgens klagende toeristen te veel
herrie zouden maken. “We zijn trots op onze cicaden”,
zei burgemeester Georges Ferrero, “Het is hier platteland,
cicaden horen daarbij. Dit is het toppunt van intolerantie.
Als je hier komt wonen, moet je onze lokale tradities ook
accepteren”, aldus Ferrero.
De vraag is nu moeten toeristen zich aanpassen aan het
platteland of het platteland zich aan de stadse, lees ‘Parijse’
elite? Hoe dan ook staat het platteland na de jongste
rechterlijke uitspraak wel met 1-0 voor. Met dank aan
Maurice.
“Het is een overwinning voor iedereen in zo’n zelfde
situatie als ik”, zegt Corinne Fesseau. Volgens haar
beperkt de jurisprudentie zich niet enkel tot deze zaak,
maar geldt zij eveneens voor protesten tegen rammelende
landbouwmachines, gehamer van dorpssmeden, een koe,
een geit, een enkele postauto, kerkklokken en het geluid van
ganzen, ezels en kikkers.
Dus waarom geen wet-Maurice om álle plattelandsgeluiden
te beschermen!? Enkele parlementariërs hebben dat
inmiddels al bepleit. De ‘geluiden van het platteland’ komen
dan op de Nationale Erfgoedlijst. Hetgeen goed nieuws zou
zijn voor een groep eenden in ‘Les Landes’, waar een rechter
zich binnenkort uitspreekt over een geschil tussen boer en
omwonenden over gekwaak en de geur van zijn eenden.
Wordt vervolgd...

Mouna is te zien met ‘Schijtziek‘
bij CC Nesterlé op zaterdag 23
november. Tickets á € 12,50 verkrijgbaar via www.nesterle.nl.

Er is weinig bekend over dansers
met een stoma.
“Ik werd ziek, colitis ulcerosa,
een ontsteking in de dikke darm.
Een hel van drie jaar. Tijdens mijn
zwangerschap werd het heviger
en het was niet goed te behandelen. Mijn dikke darm moest
eruit, ik kreeg een stoma. Ik heb
een jaar keihard moeten revalideren. Tijdens mijn revalidatie werd

ik gevraagd als campagnemodel
voor Cinedans. Kan ik dat wel,
dacht ik? Door die stoma was ik

LEZERSVRAAG:
Hoe heet de zus van Mouna die door het tv-programma
‘Idols’ doorbrak als zangeres?
Stuur je antwoord in vóór 10 november naar info@nesterlé.nl
en maak kans op twee vrijkaarten voor de voorstelling ‘Schijtziek’.

Voorlichting over voortgezet
onderwijs in Veghel
VEGHEL- Voor de kinderen die nu in groep 8 zitten, komt het einde van de basisschoolperiode snel
naderbij. Begin maart moeten ouders/verzorgers hun zoon of dochter aanmelden voor het vervolgonderwijs. Maar welk type school past het best bij het niveau en het karakter van hun kind? Ouders/
verzorgers kunnen binnenkort kennismaken met de verschillende vormen van voortgezet onderwijs in
Veghel. Het Fioretti College en het Zwijsen College organiseren eind november voorlichtingsavonden
op beide scholen.
Fioretti College
De voorlichtingsavonden op het
Fioretti College (Muntelaar 4 in
Veghel) zijn op maandag 18 en
donderdag 21 november en zijn
alleen bedoeld voor ouders/verzorgers. Alle leerlingen worden
namelijk in januari uitgenodigd
om actief mee te doen tijdens
de ‘Fioretti Doedagen’. Het programma is op beide avonden als
volgt: Van 18.30 tot 19.15 uur
voorlichting over praktijkonderwijs (PrO). Dit schooltype is
bedoeld voor leerlingen die de
lesstof van het vmbo te moeilijk
vinden. Van 19.30 tot 20.30 uur
vindt de voorlichting plaats over
vmbo (mavo, kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte
leerweg). U krijgt ook informatie
over de combi-klassen basis-PrO
en mavo-kader. Aanmelden kan
via www.voveghel.nl tot en met
vrijdag 15 november.
Zwijsen College
De avonden op het Zwijsen
College (PWA Sportpark 15 in

Veghel) zijn op maandag 25 en
donderdag 28 november. Tijdens
de voorlichting kunnen de groep
8 kinderen deelnemen aan een
leuke workshop.

“
Actief

meedoen
tijdens de
open lesmiddagen

Natuurlijk worden alle leerlingen
in januari ook weer uitgenodigd
om actief mee te doen tijdens
de open lesmiddagen. Het programma duurt op beide avonden van 19.00 tot 20.00 uur.
Ouders/verzorgers kunnen kiezen uit de volgende opties: havo
(havo-mavo & havo-vwo) of
vwo (havo-vwo & vwo+). Aanmelden via www.voveghel.nl
kan tot en met vrijdag 22 november.
Bevestiging aanmelding
Na online aanmelding ontvangen de ouders/verzorgers meteen een mail over het lokaal
waarin zij verwacht worden.
We hopen velen tijdens de voorlichtingsavonden te mogen ontmoeten!
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Zakelijke rompslomp? Ja, graag!
Als ondernemer weet je als geen ander wat het runnen van een bedrijf inhoudt. Dat er nogal wat bij komt kijken hoeft niemand je nog uit te leggen. Jij hebt je zaakjes graag goed
voor elkaar. Vooral ook aan de zakelijke kant. Dan is het fijn als je al die bijkomstigheden als financiën, belastingen en salarisadministratie met een gerust hart kunt overlaten aan
specialisten in dit vakgebied. Van Soest & Partners is zo’n specialist. Al ruim veertig jaar zijn wij die vertrouwde partner die voor jou en je bedrijf graag de zakelijke puntjes op de
i zet. Een geruststellende gedachte. Zakelijke rompslomp? Ja, graag!
EXPERTS
Met onze professionele dienstverlening hebben we de kennis en
knowhow in huis om jou die optimale ondersteuning te kunnen bieden. En voor ingewikkelde of gecompliceerde vraagstukken maken we
gebruik van de expertise van onze partners. Zo hebben we partners
op het gebied van financiering, fiscaliteit, juridische vraagstukken en
personeels- en organisatievraagstukken. Allen professionele experts die
voor jou de beste oplossing zoeken.

‘Ontzorgen, dat is waar wij voor staan’
ONTZORGEN
Ontzorgen, dat is waar wij voor staan. Of het nu gaat om de complete
financiële administratie, het samenstellen van de jaarstukken of het opstellen van de fiscale aangifte: wij zorgen dat jij er geen omkijken naar
hebt. Bij ons krijg je dat stukje persoonlijke aandacht dat jij en je bedrijf
verdienen. Want zoals jij achter jouw bedrijf staat, staan wij achter het
onze. We zijn er voor onze klant. Samen met onze partners hebben
we alle expertise in huis die nodig is, ook bij ingewikkelde of gecompliceerde vraagstukken. Als specialist, als sparringpartner en coach, maar
vooral als accountantskantoor met een breed en compleet aanbod in
professionele dienstverlening.
VRAGEN?
Kom gerust eens bij ons langs of maak een vrijblijvende afspraak. Met
een kop koffie erbij bekijken we graag wat we voor je kunnen betekenen. Voel je welkom!

Chris-Stan van Daal en Frank Hanegraaf

Met het korter worden van
de dagen is het tijd om
extra aandacht te geven aan
een prettige leefomgeving
in en om het huis. Wil jij
geïnspireerd raken over hoe

Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Ad Ploegmakers

Dan nodige
n we je
graag uit o
m langs
te komen in
ons tuincen
trum tijden
s
het sfeerwe
ekend
op 15, 16 e
n 17
november 2
019

je je huis en tuin zo knus
mogelijk kunt decoreren om
er dit jaar weer een prachtig
feest van te maken?

TUINCENTRUM

✿

MEIJS

Heesch - Cereslaan 4 - Heeswijk-Dinther - Plein 1969 1a
0412- 459000 - info@soestacc.com
www.soestacc.com

Naast 20% KORTING op alle sfeer- en
kerstartikelen dit weekend, worden er volop
activiteiten voor jong en oud georganiseerd:
• Sfeerstukken en bloembollen mand maken
• Informatie over (najaar) tuin bemesting
• Ponyrijden voor de kinderen op zaterdag 16 november
• Vogeltraktatie maken door de jeugd
• Vuurkorven, chocolademelk, poffertjes en marshmallows
• Optreden van de Sluiszangers op zondag 17 november
• Gratis koffie of thee met iets lekkers

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag 9.00-18.00 uur
Zaterdag
9.00-17.00 uur

Vrijdag koopavond
Zondag

Bosschebaan 23 | 5384 VX Heesch | 0412-407030 | www.tuincentrummeijs.nl | info@tuincentrummeijs.nl

tot 21.00 uur
12.00-17.00 uur
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GEMEENTEBERICHTEN

PRAKTISCHE INFORMATIE
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 0412-45 88 88
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06-53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 0412-45 88 88
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

AGENDA
Tot 10 november 2019
Aanmelding
mantelzorgwaardering
13 november 2019
Feestelijke uitreiking
waardebonnen mantelzorgers
Cultureel Centrum Nesterlé
Nistelrode
19 november 2019
10.00 uur
Mantelzorgwandeling + lunch
Vorstenbosch
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Snoeihout buiten
de bebouwde kom
Aanmelden kan tot 25 november
De gemeente haalt in de eerste week van december snoeihout
buiten de bebouwde kom op. U kunt uw snoeihout aanmelden
tot 25 november. Gebruik daarvoor het formulier op de website
www.bernheze.org (zoekterm: snoeihout).
Als u snoeihout aanbiedt, moet
u met een aantal zaken rekening
houden. Het snoeihout wordt
namelijk verwerkt in een biomassa-energiecentrale. Daarom
moet het aan een aantal kwaliteitseisen voldoen.
- Het hout is schoon en er zit
geen blad aan (heel weinig,
droog blad aan de takken is
geen probleem).
- Coniferen, boomstronken of
timmerhout vallen niet onder
dit snoeihout.
- Aan het hout zit geen zand/
grond. Daarom kunt u het
hout het beste op een (redelijk) droge plek neerleggen.
Denkt u ook aan het volgende:
- Het hout is afkomstig van percelen die buiten de bebouwde
kom van Bernheze liggen.
- Het hout ligt op uw eigen perceel.

- De houthoop is goed bereikbaar, zodat het hout met een
kraan op een vrachtauto kan
worden geladen. Hout dat
meer dan 6 meter vanaf een
verharding ligt kunnen we niet
laden.
- Het hout ligt niet tegen bomen
aan.
- De houthoop is minimaal 3 m3
groot.
- Het snoeihout is niet afkomstig van boomkwekerijen,
fruittelers e.d. Dat is namelijk
bedrijfsafval.

Waardering voor mantelzorgers

18 december 2019
10.00 uur
Mantelzorgwandeling + lunch
Bij Menzel en Bus (Nistelrode)

Plastic verpakkingen, blik en
drankkartons in dezelfde zak

Landelijk is er al een subsidieregeling (BOSA) en daar bovenop
biedt de gemeente Bernheze nu
de mogelijkheid om de investering voor duurzame maatregelen te financieren. Dankzij de
energiebesparende maatregelen
dalen de jaarlijkse energiekosten
voor de clubs.
Dit voordeel kan zelfs groter zijn
dan de last van de stimuleringslening. Verenigingen kunnen minimaal € 10.000,- en maximaal
€ 50.000,- lenen tegen een rentepercentage van 0,5%. De rente en aflossingen van de leningen komen terug in een fonds,

Mantelzorgers hebben het druk; volop bezig met de zorg voor een
naaste en ook nog met werk en/of de zorg voor hun eigen gezin.
De gemeente is blij dat er mantelzorgers zijn, daarom verrassen we
mantelzorgers elk jaar met de mantelzorgwaardering.
De gemeente stelt jaarlijks voor
iedere zorgvrager een waardebon van € 50,- ter beschikking
waarmee zij hun mantelzorger
kunnen verrassen. Dit jaar worden de waardebonnen feestelijk uitgereikt op 13 november,
in Cultureel Centrum Nesterlé.
De mantelzorger die aangemeld
is zal rechtstreeks uitgenodigd
worden. Cabaretier Mark van
de Veerdonk zorgt voor een
ludiek tintje met een speciale
voorstelling van een half uur.

Aanmelden mantelzorgwaardering
Aanmelden voor de mantelzorgwaardering kan altijd; voor de
uitnodiging voor 13 november
is het noodzakelijk dat uw aanmelding uiterlijk 10 november
binnen is. Maar ook daarna kunt
u zich nog aanmelden; er volgt
dan weer een nieuwe uitreikingsdatum. Aanmelden voor de
mantelzorgwaardering kan op
www.bernheze.org (zoekterm
mantelzorgwaardering).

waaruit weer nieuwe leningen
kunnen worden verstrekt. In
totaal is een subsidiebedrag
beschikbaar van € 300.000,-.
Maatregelen
Sportverenigingen kunnen de lening gebruiken voor onder meer
de aanschaf van zonnepanelen,
zonneboiler, gevel-, dak-, raamen vloerisolatie, verwarmingsinstallatie of een warmtepomp.
Aanvragen
Verenigingen kunnen de lening
aanvragen via www.berheze.org.
Hier zijn ook de voorwaarden te
vinden.

Mantelzorger?
Wandel dan lekker mee!
De gemeente Bernheze nodigt
u uit voor een ontspannende
wandeling, speciaal voor mantelzorgers in onze gemeente.

Deze delen van de wandeling
verbinden we via landelijke verharde en onverharde wegen met
elkaar. We starten om 10.00
uur. De lunch is rond 12.30 uur

Meer info:
www.bernheze.org
www.facebook.com/
gembernheze

Gemeente Bernheze

De gemeente Bernheze stelt een stimuleringslening sportaccommodaties ter beschikking waarmee sportverenigingen op een goedkope manier energiebesparende maatregelen kunnen treffen in en
aan hun sportaccommodatie. Toewijzing gebeurt via het principe
‘wie het eerst komt…’

Eerstvolgende wandeling
19 november 2019
Er zijn nog plaatsen vrij voor de
eerstvolgende wandeling op 19
november bij Vorstenbosch (6,1
km). Ook tijdens deze wandeling komen de Leijgraaf en de
Bedafse Bergen terug.

Tot 25 november 2019
Aanmelden snoeihout buiten
de bebouwde kom

De gemeente op social media

Goedkope lening
voor energiebesparing
sportaccommodaties Bernheze

(u kunt ook alleen komen lunchen). Aan de wandeling en de
lunch zijn geen kosten verbonden.
Aanmelden
U kunt zich tot uiterlijk vijf dagen
vóór elke wandeling en/of lunch
aanmelden bij Mary van der Linde
(telefoon 06-18 04 13 46 of mail
info@happinessinprogress.nl
onder vermelding van uw naam,
mobiele telefoonnummer en
e-mailadres. Meer informatie:
www.happinessinprogress.nl.
Meer informatie over de wandelingen en de mantelzorgwaardering vindt u op
www.bernheze.org.

Mark van de Ven (VVD) nieuw
lid gemeenteraad Bernheze
Tijdens de raadsvergadering op
31 oktober is Mark van de Ven
geïnstalleerd als raadslid. Hij
volgt Rico van Duijnhoven op
die ontslag heeft genomen als
raadslid.
Mark van de Ven kwam voor
opvolging in aanmerking en is
door de voorzitter van het centraal stembureau benoemd als
raadslid.
Vervolgens heeft de gemeenteraad, na het onderzoek van de
geloofsbrief, besloten Mark van
de Ven toe te laten tot de raad

en heeft hij de verklaring en belofte afgelegd.

GEMEENTEBERICHTEN
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OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN
Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

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

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens

Uit onderzoek is gebleken dat de
volgende personen niet meer wonen op het adres in de gemeente Bernheze waar zij volgens de
Wet basisregistratie personen
staan ingeschreven. Het onderzoek van de afdeling Burgerzaken leverde geen resultaat op.
Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Bernheze is van plan het bijhouden van hun persoonsgegevens
ambtshalve te beëindigen. Dit
kan voor hen grote persoonlijke en/of financiële gevolgen
hebben. Het formele besluit tot
uitschrijving wordt gepubliceerd
op de gemeentepagina’s in deze
krant.
- Berlo, J.H.,
geboren 25-10-1954
- Peychev, Ivan Angelov,
geboren 25-08-1994
Heeft u informatie over de verblijfplaats van deze personen of
heeft u vragen, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze via 0412-45 88 88 of gemeente@bernheze.org.

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.
- Opulskis, Aivaras,
geboren 24-09-1988
Besluitdatum: 24-09-2019
- Tsvetanov, Tsvetelin,
geboren 04-03-1998
Besluitdatum, 16-09-2019
- Schulcz Zoltan,
geboren 14-03-1991
Besluitdatum 25-09-2019
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing.
Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze,
telefoon 0412-45 88 88 of
gemeente@bernheze.org.

Collectevergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning verleend aan:
- De Zonnebloem Nistelrode
voor een openbare geldinzameling in de gemeente Bernheze, kern Nistelrode van 12
oktober tot en met 17 oktober
2020. De vergunning is verzonden op 4 november 2019.
Evenementenvergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Stichting Abdij van Berne voor
het organiseren van een Ophaaldag Speciale Editie 2019
op 1 december 2019 van 12.00
uur tot 18.00 uur bij Abdij van
Berne, Abdijstraat 49 in Heeswijk-Dinther. De beschikkingen
zijn verzonden op 4 november
2019.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- Vogelvereniging Vogelvreugd
Dinther voor het organiseren
van een vogeltentoonstelling
op 29 november van 20.00
tot 22.00 uur, 30 november
van 13.00 tot 22.00 uur en 1
december 2019 van 10.00 tot
16.00 uur bij Cultureel Centrum Servaes, Raadhuisplein
24 in Heeswijk-Dinther. De
toestemming is verzonden op
1 november 2019.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

Drank- en horecawet
Aan Stichting Baron Van Den
Bogaerde Van Terbrugge is vergunning verleend voor het uitoefenen van het horecabedrijf Kasteel Heeswijk, Kasteel 4 in Heeswijk-Dinther De vergunning is
verzonden op 29 oktober 2019.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening
Ontwerpbestemmingsplan
Heescheweg/Weverstraat
Nistelrode
Burgemeester en wethouders
maken op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening
de ter-inzage-legging bekend
van het ontwerpbestemmingsplan ‘Heescheweg/Weverstraat
in Nistelrode’, te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl met
IDN-code NL.IMRO.1721.BPHscheweg1729NTR-ow01).
Inhoud: Het bestemmingsplan
maakt het mogelijk om het bedrijf aan de Heescheweg 17 uit
te breiden, een twee-onder-éénkapper achter Heescheweg 11
toe te voegen en de vrijstaande
woning van Weverstraat 8 om te
zetten in een twee-onder-éénkapper.
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing

Heesch
- ’t Dorp 94
Plaatsen bannier met verlichting
Datum ontvangst: 31-10-2019
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Nistelrode
- Raadhuisplein 7
Uitbreiden eetcafé
Verzenddatum: 28-10-2019
Heesch
- Frans Halsstraat 2
Plaatsen erker
Verzenddatum: 31-10-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Het volgende handhavingsbesluit is genomen.
Nistelrode
- Maashorstweg 2
Besluit tot opleggen van een
last onder dwangsom
Verzenddatum: 29-10-2019

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
- Hoog-Beugt 15
Milieuneutraal veranderen
Datum ontvangst: 30-10-2019

Doe etensresten in
de gft-container
Beter voor het milieu

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

voor het indienen van een mondelinge
inspraakreactie contact op met de betreffende afdeling.
Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum schriftelijk
een zienswijze indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van
Bernheze. Neem voor het indienen van
een mondelinge zienswijze contact op
met de betreffende afdeling.
Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze 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 Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van
Bernheze. Het bezwaar heeft geen
schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector be-

stuursrecht van de rechtbank, Postbus
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het
beroep heeft geen schorsende werking.
Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten
verschuldigd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

LAATSTE COLUMN

Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

www.rhadvocaat.nl

Op deze plek heb ik - met tussenpozen
- allerlei verstandige dingen over
recht en ruzie, over geven en nemen
opgeschreven. Hoe verstandig precies, dat
moet de lezer maar beoordelen. Ik hou er
in elk geval mee op. Met mijn praktijk ga
ik door en het is er nog steeds best druk.
Wat ik dan toch nog maar eens wil benadrukken is vooral
het volgende. Advocaten hebben de reputatie dat ze vooral
scherp zijn, ruzie maken, bezig zijn van elkaar te winnen en
daar vervolgens aan te verdienen op kosten van de cliënt. Tja,
dat zal best wel voorkomen. Ik ken inderdaad wel collega’s die
vooral in de vechtstand staan. Maar ik ken er ook veel, die hun
best doen om voor de cliënt eruit te halen wat erin zit, zonder
over lijken te gaan.
En cliënten dan? Ja, die heb je ook in soorten. De verontwaardigde, de verdrietige, de kan-dat-nou–allemaal-zomaar
cliënt. Mensen met een conflict zijn natuurlijk niet altijd in staat
om daar rationeel naar te kijken (even voor de goede orde: dat
geldt ook voor bedrijven met conflicten; er komt altijd emotie
bij kijken).

Er komt altijd emotie bij kijken
In de uitwisseling tussen advocaat en cliënt moet een
benadering van het probleem en een aanpak worden
afgesproken. En eenmaal op weg moet er steeds voldoende
contact zijn over hoe en wat. Hoever gaan we? Is dit alsnog
te schikken? Wat geef ik toe, wat geeft de ander toe? De
verantwoordelijkheid voor deze gang van zaken ligt formeel bij
de advocaat, maar ik denk dat we wel zover zijn dat cliënten
daar echt in meebeslissen.
Dus: als u een probleem heeft dat (mede) juridisch van aard
is, dan kan het inzetten van een advocaat wel wat toevoegen.
Maar vergeet niet: het is uw eigen probleem en dat moet het
ook blijven. Eigenlijk is mijn ideaalbeeld dat een cliënt - met
professionele hulp - zelf zijn probleem aanpakt en oplost.
Therapeuten gebruiken het beeld van ‘geholpen zelfherstel’.
Daar kunt u mij altijd voor bellen.
06-11727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

Aan de slag met inspraak, gelijke
kansen en een gezonde gemeente
Afgelopen donderdag hebben
we gereageerd op de begroting tijdens de zogenaamde algemene beschouwingen. D66
Bernheze vindt het belangrijk
dat u meer betrokken wordt.
Wij vinden dat iedereen gelijke
kansen moet krijgen en dat we
met elkaar moeten zorgen dat
deze gemeente ook voor onze
kinderen en kleinkinderen een
gezonde groene plek is om te
kunnen wonen. Dat kan de gemeente niet alleen, dat moeten
we samen doen.
We hebben drie moties ingediend waarvan we denken dat
die gelijke kansen en een schone gemeente dichterbij zullen
brengen. We willen bijvoorbeeld graag dat alle speeltuintjes ook voor kinderen met een
handicap toegankelijk zijn. En
dat er meer afvalbakken in de
openbare ruimte staan, met de
mogelijkheid afval te scheiden.
Want waarom zouden we dat

Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

www.rhadvocaat.nl

Annemieke Boellaard,
fractievoorzitter D66 Bernheze
Praat mee!
bernheze.d66.nl

Jan Raaimakers, fractievoorzitter SP Bernheze
Met genoegen meldt de SP Bernheze een extraatje. Speciaal voor AOW-ers
met een klein pensioen, die hulp vanuit de Wmo krijgen. Op donderdag 31
oktober werd een SP voorstel daartoe aangenomen. AOW-ers die samen een
huishouden vormen (een gezin) hoeven na 1 januari 2020 geen eigen bijdrage meer voor de Wmo te betalen. Dit geldt als het gezamenlijk inkomen lager
is dan 150% van het wettelijk minimum voor een gezin (± € 29.500,- per
jaar). Met steun van 4 collega partijen (CDA, Lokaal, D66 en PB) werd het
aangenomen.
Twee politieke partijen waren
tegen deze sociale en solidaire
maatregel: Jammer.
Sociaal en solidair
Met op nul zetten van de eigen
bijdrage voor Wmo voorzieningen voor inkomens tot 150%
van het minimum, wordt menig
AOW huishouden geholpen.
Deze gezinnen hebben een laag
inkomen. En vaak al extra, leeftijdgebonden kosten. Voor die

Video Design Lunenburg

FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT

standen bestaan. Zodat u weet
wanneer u informatie krijgt, of
wanneer u echt mag meebeslissen. Gemeente en inwoners
kunnen veel van elkaar leren.
Daarom willen wij graag dat de
Tafels van Bernheze vaker en beter worden gebruikt.

AOW’ers met klein pensioen
worden ontzien

Cadeautip!

maakt werk van jouw recht

alleen thuis moeten doen? De
gemeente moet het goede voorbeeld geven. Onze derde motie
betreft het stimuleren van groene daken in de gemeente.
Een begroting is vaak een lastig
taai stuk om te lezen, maar de
organisatie verdiende een compliment; de begroting was dit
keer prettig leesbaar.
D66 Bernheze wil graag dat alle
stukken en brieven die vanuit
het gemeentehuis naar inwoners
worden gestuurd volstrekt duidelijk zijn. Zodat er geen misver-

VHS op DVD
nu €10,00

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk
06-22066338

mensen, in een kwetsbare positie, komt de SP graag op. Met
steun van 4 collega partijen. Op
deze manier hoeven mensen, om
financiële redenen, niet af te zien
van noodzakelijke voorzieningen.
Zij kunnen dan beter mee blijven
doen aan de samenleving. Dat is
tenslotte het doel van de Wmo.
De toegang tot voorzieningen
wordt nu laagdrempeliger gemaakt. Op die manier wordt

tevens het ‘zorg mijden’ voorkomen. De eigen bijdrage Wmo
is geen drempel meer. Sociaal
en solidair zoals de SP dat graag
ziet. Onnodige zorgkosten worden vermeden. Dit omdat mensen tijdig de juiste hulp en voorzieningen verstrekt krijgen.
Geld is nu geen drempel meer
voor de groep AOW-ers met inkomen tot 150% van het wettelijk minimum.

INFORMATIE VOOR DE KERNEN
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De Maashorst is van ons
allemaal
Bas van der Heijden, raadslid Lokaal
In onze algemene beschouwingen van afgelopen donderdag hebben we als
Lokaal hier ook al aandacht aan gegeven; de Maashorst en dan met name
gestoeld op de voorgenomen naam van de nieuwe gemeente Uden/Landerd.
Als raad hebben wij een motie aangenomen om het college te verzoeken om
bezwaar aan te tekenen tegen de naam van deze nieuwe gemeente. Wij als
lokaal hebben deze motie niet gesteund, omdat we als raad op dat moment
nog niet aan zet waren.
Nu zijn wij aan de beurt en kan
het college uitvoering geven aan
deze motie. Dit waren ook de
woorden van onze fractievoorzitter Jan Bouwman. De Maashorst
is een natuurgebied dat naast
Bernheze, ook Uden, Landerd en

Oss bestrijkt. We stoppen er gezamenlijk veel geld in om dit gebied te ontwikkelen tot een schitterend gebied voor alle inwoners.
Dit gebied kan ons inziens niet
door één gemeente worden ge-

claimd. Vanaf nu kunnen alle
inwoners, bedrijven en gemeenten zienswijzen indienen bij de
gemeente Uden tegen de naam.
Als er maar genoeg zienswijzen
komen dan gaan ook derden zich
nog buigen over de naam.

Marco: ‘We hebben heldere regels’

Nistelrode op de goede weg
Gertjan Hermes, burgerlid CDA Bernheze
De klok een uur teruggezet. Dagen worden weer korter. Eerder donker, later licht. De donkere dagen voor Kerst zijn bij uitstek momenten om elkaar op te zoeken, goed voor elkaar te zorgen en dat extra
momentje van aandacht aan elkaar te schenken.
Maar diezelfde donkere dagen
geven ook ongemak, als je op
de fiets door Nistelrode hobbelt
en het vele verkeer hard langs je
heen dendert.
Als Nistelrodenaar is het prettig
om te ervaren dat het eerste deel
van Laar stevig aangepakt is.
Het is veranderd in een breed,
goed begaanbaar stuk Nistelrode. Voor de dorpsgenoten én
voor de vele bezoekers is het een
ware verademing.
Maar we zijn er nog niet. Het
deel Weijen – Laar heeft wat het
CDA Bernheze betreft écht dezelfde aandacht nodig. Het bre-

Mooie ontwikkelingen, in een
mooi dorp. We zijn er nog niet,
al zijn we wel op de goede weg.

Zorg voor elkaar, dan zorgen wij
dat we er voor u kunnen zijn.
CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

Jesse Jansen, raadslid Progressief Bernheze
Vorige week donderdag spraken politieke partijen in de gemeenteraad hun
algemene beschouwingen uit. De algemene beschouwingen zijn een reactie
van politieke partijen op de gemeentebegroting die het college aan de raad
voorlegt. Een gemeentebegroting die in grote lijnen goed laat zien waar de
tachtig miljoen euro die onze gemeente uitgeeft naartoe gaat. Maar ook een
gemeentebegroting waarin een tweetal onderwerpen, volgens Progressief
Bernheze, te weinig aandacht krijgt: duurzaamheid en samenwerking.

Het gebrek aan communicatie en
dialoog met inwoners was ons
bij veel projecten een doorn in
het oog. En dan te bedenken dat
we voor een aantal grote opgaven staan, die we alleen samen
met inwoners aan kunnen. Denk

Meer leraren
Jaren zijn we bezig geweest om laaggeletterdheid een halt toe
te roepen. Veel mensen werkten hieraan mee. Regeringspartijen
riepen ook op om daar aan mee te helpen. Ze zouden er vijf jaar
aan meewerken en er geld voor uittrekken. Daarna moesten de
gemeentes het overnemen. Als je dan het nieuws volgt komt daar
niet veel van terecht.
Op de basisscholen gaat het onderwijs hard achteruit; de oorzaak
is een groot lerarentekort. Er moet extra geld komen. De bonden
roepen dit al jaren. Het beroep leraar moet weer aantrekkelijk
worden. Gooi de toelatingseisen voor Pabo overboord. Laat de
student die zelf kiest om leraar te worden, omdat hij graag met
kinderen werkt, voorgaan. Verkleining van klassen! Ouders die niet
overal commentaar op hebben. Laat het aan de leraar over. Ieder
kind heeft aandacht nodig om goed te kunnen presteren.

‘De Nederlandse taal mag
niet verloren gaan, het hoort
bij Nederland’
De kinderen van nu zijn de toekomst voor Nederland. Zij zijn de
generatie die na ons komt. Bij hen ligt de taak Nederland overeind
te houden in deze moeilijke tijd. Daar hoort een goede opleiding
bij. Deze begint al bij de basisschool. Daarom moeten de vakken
taal en rekenen weer op de eerste plaats komen op de scholen. De
Nederlandse taal mag niet verloren gaan, het hoort bij Nederland.
Laat laaggeletterdheid niet de kop opsteken. Werk daaraan door
het lerarentekort op te lossen.

Groet,
Annie Jacobs

Duurzaamheid & samenwerking

Want terugkijkend op het afgelopen jaar ziet Progressief Bernheze dat de gemeente zich op een
aantal dossiers niet van haar beste kant heeft laten zien.

Column Laaggeletterdheid

Bij het schrijven van deze
column heb ik gehoord dat de
regering geld heeft vrijgemaakt
voor het onderwijs. Maar is het
genoeg? De tijd zal het leren!

de rijvlak nodigt uit tot ‘prettig’
doorrijden, wat (hopelijk alleen
figuurlijk) botst met de vele andere verkeersdeelnemers.
Het Kerkveld wordt nu flink aangepakt. Dit gaat leiden tot een
veilige, snelle fietsverbinding
tussen Oss en Uden. Een goede
ontwikkeling! Veel schoolgaande
kinderen en recreatieve fietsers
gebruiken deze weg. Veiligheid
is dus belangrijk. Sluipverkeer,
uitwijkend vanaf Laar kunnen
we daar niet bij gebruiken.
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Vakantiepark
De Wildhorst
Marko Konings, fractievoorzitter Politieke
Partij Blanco
Al vele jaren wordt er gesproken over vakantiepark De Wildhorst in de Heeswijkse
bossen. De meeste verhalen zijn negatief.
Het park staat voor een groot gedeelte leeg
en ook wonen er veel arbeidsmigranten.
Aangezien het een vakantiepark is mogen
zij hier echter niet wonen. De gemeente
treedt echter niet op, met alle vervelende
gevolgen van dien.

daarbij bijvoorbeeld aan alles wat
nodig is om de klimaatopgave
en energietransitie tot een goed
einde te brengen. Dat kan alleen wanneer de gemeente laat
zien wat zij zelf doet, concreet
maakt wat nodig is om doelen te
halen en inwoners uit de gehele
gemeente daar in een brede dialoog bij betrekt.

met inwoners centraler komen
te staan. Want als we voor bedrijventerrein Heesch-West terug
moeten naar de tekentafel, dan
doen we dat toch in samenspraak
met onze inwoners? En als we de
toegang tot de zorg willen verbeteren, dan zijn we toch gek als
we inwoners, vrijwilligers en professionals daarbij niet betrekken?

Deze week staat de toekomst
van De Wildhorst opnieuw op
de agenda. De bedoeling is dat
er nu een visie opgesteld wordt;
wat willen we met het vakantiepark. Politieke Partij Blanco is
hier heel helder in: De Wildhorst
moet vooral een vakantiepark
blijven. We werken hard aan het
versterken van ons toeristische
en recreatieve imago. Als we bezoekers willen trekken moeten
we ook zorgen dat de toeristen
hier ergens kunnen verblijven.
Hotels en vakantieparken volproppen met arbeidsmigranten
werkt dan averechts.

En ook bij andere projecten moeten dialoog en samenwerking

Reageren?
www.progressiefbernheze.nl

Wat ons betreft zal er dus streng
opgetreden moeten worden

tegen het illegaal onderbrengen van arbeidsmigranten op
de Wildhorst. Ook camping De
Meerdonk, naast De Wildhorst,
dient een camping voor toeristen
en vakantiegangers te blijven.
We hebben heldere regels, het
is een taak van de gemeente om
de regels ook te handhaven. De
overlast in de buurt zal zo ook
moeten verdwijnen. Alleen op
die manier is het mogelijk dat
van De Wildhorst weer een aantrekkelijk vakantiepark gemaakt
wordt. De huidige beheersstichting doet enorm haar best om er
iets moois van te maken. Laten
wij als gemeente ook ons steentje bijdragen.
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OOGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP
PRINTPAPIER

250M2 OPSLAGLOODS
+ 20M2 ZOLDER
Roldeur van 250(h) x 290(b) cm.
Delst 5 Nistelrode.
Info: 06-53210106.
KANTOOR/PRAKTIJKRUIMTE
52 m2 verdeeld in twee ruimtes
Tramstraat 13 Nistelrode.
Info: 06-19732270.

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

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Diana SchuurmansSint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
Rovers
Mary Oosterwijk
kan de staatsloten
uit Heesch
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen

Soorten Brood

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

Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.

_____________________

Datum

Tijdelijke BOUWMETERKAST
_____________________
en tijdelijke
BOUW WATERMETERPUT
06-51395542.

ij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

WOORDZOEKER:

D D B M X X W E L Q O B
O L C U L S F X K E W A
O D O O R B M A S E S W
R S U

I

K E R B R O O D

SPARE-RIBS
€ 6.50 PER KILO
PAARDEBRAADVLEES
€ 13.90 PER KILO
Slagerij Bert van Dinther
Heistraat 8 Oss
0412-454536.
www.slagerijvandinther.nl

B W L O T S T S R E K R
O K D O O R B T N U P D
N L O B N E T N E R K U
I

O R O G G E B R O O D

S L W E N O T T E N A P
A Y

I

C

C K T O T Y D Q G O

I

X O

I

N E S T A M S D V

TE HUUR
OPSLAGUNITS IN
NISTELRODE
Afmeting 24, 40 of 48 m2
Geïsoleerd en verwarmd.
Eigen toegang door batch.
Informatie: 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

U N R O K D L A W

CASINOBROOD

KERSTSTOL

KRENTENBOL

MATSE

PANETTONE

ROGGEBROOD

SESAMBROOD

PUNTBROOD
DRINK SMAKELIJK
SUIKERBROOD
Tekst?

Vrijwilligerspunt Bernheze

e woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl
Reparateurs bij Repair Café Heesch
20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers met technisch inzicht voor het
Repair Café. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden,
is gereedschap en materiaal aanwezig om reparaties uit te
voeren aan bijv. kleding, elektrische apparaten, serviesgoed,
gebruiksvoorwerpen en speelgoed. Reparatie is leuk en vaak heel
makkelijk en op deze manier leveren we een bijdrage aan een
duurzame samenleving.
Mocht dit u aanspreken dan kunt u zich hiervoor inschrijven
via de vacaturebank van ONS welzijn: www.ons-welzijn.nl
Op deze site treft u trouwens nog meer interessante vacatures

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413-292911/06-25416954.
Mario & Christa Bok.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak, kan ook
aan huis: 0413-293260.
PEDICURE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
DIVERSE SOORTEN
HAARD- EN KACHELHOUT
Thuisbezorgen mogelijk.
Haardhouthandel en
Bomenrooibedrijf Doedee.
073-5032789/073-5034492.

KERKELIJKE BEELDEN,
ROZENKRANSEN EN
DEVOTIEPRENTJES ENZ.
Albert Dominicus, Vorstenbosch
0413-362343.
ANSICHTKAARTEN VAN
HEESWIJK-DINTHER EN
LOOSBROEK
Dick van de Leest 06-55325484.
JEU DE BOULES BALLEN
LIGGEN DIE NIET GEBRUIKT
WORDEN?

Heb je er één, twee of vier,
we komen ze graag ophalen.
We gaan deze gebruiken voor
het jaarlijks strandjeudeboulestoernooi in Nistelrode.
Laat het ons weten via:
strandjeudeboules@gmail.com
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.
LEGE TONERS
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode.
Steun hiermee het goede doel
Hulphond.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.

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

Zoek: CASINOBROOD, KERSTSTOL, KRENTENBOL, MATSE, PANETTONE,
PUNTBROOD, ROGGEBROOD, SESAMBROOD, SUIKERBROOD,
WALDKORN

WALDKORN

BIJ HUID EN HAAR BENT
U VAN HARTE WELKOM.
Meer info:
Nina Schoonheidsspecialiste
en Nagelstyliste, 06-31514494.
Dian kapster: 06-46751119
Heeswijk-Dinther.

GEVRAAGD

Zie oplossing pagina 34
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Gerard op bezoek bij...

Cor van Erp
O N S G E S P R E K V I N D T P L A AT S I N D E
O M G E V I N G VA N D E A M S T E L E I N D S T R A AT
144 (VOORHEEN 30) IN OSS. IN DEZE
BOERDERIJ IS COR IN 1957 GEBOREN
A L S O U D S T E VA N E E N G E Z I N VA N
VIJF KINDEREN (DRIE BROERS EN
E E N Z U S ) . C O R WA S D E B E O O G D E
B E D R I J F S O P V O L G E R VA N H E T G E M E N G D E
B E D R I J F. M A A R H I J V O N D H E T M A A R W AT
F I J N D AT Z I J N B R O E R D I T G R A A G W I L D E ,
Z O D AT C O R Z I C H K O N R I C H T E N O P Z I J N
DROOMBAAN: LERAAR WORDEN. NAAST
D I E B A A N A L S D O C E N T, M A A K T C O R Z I C H
VA N A F 2 0 0 5 A C T I E F V E R D I E N S T E L I J K A L S
L I D VA N D E S P. VA N A F 2 0 0 6 M A A K T H I J
D E E L U I T VA N D E G E M E E N T E R A A D VA N
BERNHEZE.

GEMEENTENAAM
MAASHORST:

KNEUTERIGE PLAGERIJ
VAN UDEN EN LANDERD

Foto: Marcel van der Steen

Gerard in gesprek met Cor

COR, STEL JE EVEN WAT
VERDER VOOR
“Ik ben 62 jaar en 38 jaar getrouwd met Toos. Samen hebben
we twee dochters: Liz (29) die
onlangs is gepromoveerd in de
biomedische wetenschappen en
Kim (27) die in Dongen werkt en
jongeren met problemen begeleidt. Samen met Toos woon ik in
de Broekhoek in Heesch.”
WAT VOOR WERK DOE JE
PRECIES?
“Ik ben verbonden aan Helicon
opleidingen, tot vorig jaar als docent economie en nu als opleider
van 250 assessoren. In verband
met mijn leeftijd werk ik nog
maar drie dagen per week en
geniet ik twee dagen levensloopverlof.”
WAT KORTE VRAGEN OM
JE WAT BETER TE LEREN
KENNEN
Hobby’s: Voorzitter handbalvereniging DOS, lange afstand lopen (ik loop de 10 kilometer nog
binnen 48 minuten), spinning/
RPM en instructeur spinning/
RPM bij Basic Fit.
Beste eigenschap: Betrouwbaar.
Vervelend: Niet houden aan afspraken.
Film: ‘The Good, the Bad and the
Ugly’.
Een dag van baan wisselen met:
Mark van Bommel, trainer PSV.

IN BERNHEZE MAKEN
JULLIE ALS SP DEEL
UIT VAN HET COLLEGE
VAN BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS. HOE
BEVALT DAT?
“Heel goed en met 15 procent
van de stemmen horen we daarin
ook thuis.”
ZIE IK LANDELIJK EEN
NEERGANG VAN DE SP?
“We hebben inderdaad wat nederlagen opgelopen. Van oorsprong is de SP een activistische
partij. Landelijk moet een koers
bepaald worden, daar gaat wat
tijd overheen, maar ik heb er

gemeentebesturen van Uden en
Landerd deden er beter aan zich
met de inhoud bezig te houden,
in plaats van met dit soort kneuterigheid en plagerij.”
WAT IS JOUW MOTTO?
“Zorgen voor mensen, die dat
zelf niet kunnen. Ook in Bernheze hebben we mensen die hulp
hard nodig hebben niet allemaal
in beeld. We zijn afhankelijk van
signalen die we uit de samenleving krijgen.
Het is daarom ook dat we als
gemeente stimuleringsgeld beschikbaar stellen voor initiatieven
vanuit de samenleving. Die initiatieven dragen bij aan verbetering
van de leefbaarheid in dorpen of
wijken. Wij willen één gemeen-

EN DE PRESTATIE ALS RAAD?
“Dat we als zelfstandige gemeente goed functioneren en onze
zaken financieel goed op orde
hebben. En dat we geluiden als
herindeling steeds minder horen.”
WAT MERKT ONZE
GEMEENTE VAN DE
STIKSTOFPROBLEMATIEK?
“We hebben onlangs twee uitbreidingsplannen in onze commissie Ruimtelijke zaken behandeld die door de raad worden
goedgekeurd als de stikstofmetingen, die nog moeten gebeuren, dat mogelijk maken.”
OP 6 NOVEMBER WORDT
ER WEER GESTAAKT
IN HET ONDERWIJS.
ZE HEBBEN TOCH AL

STAKEN IN HET ONDERWIJS, DAT PAST TOCH NIET
“Dat ben ik met je eens, de sector
is ook niet echt stakingsbereid en
ik denk dat er hooguit 25 procent
aan de stakingen deelneemt. Het
onderwijsveld, maar ook politie,
brandweer en verpleging hebben
vooral oog voor de mensen, willen
eigenlijk helemaal niet staken. En
omdat de politiek dat weet, zouden ze daar ook wat meer clementie mee moeten hebben en het
niet zover moeten laten komen.”
IK LEES OVER GROTE
TEKORTEN IN DE
JEUGDZORG. HOE ZIT DAT
IN BERNHEZE?
“Wij werken samen met een
zestiental gemeenten, waarvoor
de gemeente ‘s-Hertogenbosch

OVERHEID ZOU CLEMENTIE MOETEN TONEN MET
SECTOREN DIE EIGENLIJK NIET WILLEN STAKEN
alle vertrouwen in dat het goed
komt.”
WAT VIND JE VAN DE
NAAM MAASHORST VOOR
DE NIEUWE GEMEENTE
LANDERD EN UDEN?
“Kinderachtig gedoe van die
twee gemeenten om te kiezen
voor een gemeentenaam die
al bestaat voor het veel grotere natuurgebied, waarvan Oss
en Bernheze ook deel uitmaken
en samen ook nog de grootste
financiële bijdrage leveren. De

te zijn waar mensen er voor elkaar zijn. Terug naar traditionele
waarden van vroeger; zoals aandacht voor elkaar en burenhulp.
Deze waarden eigenlijk weer opnieuw uitvinden.”
WAT VIND JE DE GROOTSTE
PRESTATIE VAN DE SP IN
DE RAAD?
“Dat is toch zeker de renovatie van
de Componistenwijk in Heesch.
Als SP hebben we dat samen met
de bewoners opgepakt en het resultaat mag er zijn.”

GELD GEKREGEN VOOR
SALARISVERHOGINGEN?
“Ja, maar vooral in het basisonderwijs is de werkdruk enorm
hoog en is er geld nodig voor
extra banen. In het hoger onderwijs en het MBO is het vooral
de hoogte van de salarisschalen.
Daarvoor zijn de Colleges van Bestuur (CvB’s) verantwoordelijk.”

centrumgemeente is. Als Bernheze hebben we op aandringen van
onze partij eerder overschotten,
die wij hadden binnen het sociaal
domein, geoormerkt weggezet.
Ik hoop dat we het daarmee nu
kunnen redden. Totdat de landelijke overheid inziet dat het zo
niet verder kan! En er extra geld
komt.”

HEB JE NOG EEN BOODSCHAP VOOR DE INWONERS VAN BERNHEZE?
“Blijf zorgen voor je buren die het moeilijk hebben. Zorg dat we
samen blijven leven.”
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Auto & Motor
Brouwersstraat 19
5473 HB Heeswijk Dinther
T. (0413) 29 41 24
www.autobedrijfminnaar.nl

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
2012 auto’s
€ 3999,- en Peugeot
1.4-16V 5 drs
2007
•Citroen
In- C1
en85DKm
Verkoop van
lichte307bedrijfsauto’s
C4 1.4-16V
2008
•Citroen
Wielen
enPrestige
banden2006 € 1999,- Peugeot 308 1.6 VTi
Citroen C4 Picasso panoramadak 2009

€ 6499,-

Citroën
120 zwart
Dkm 2004
Alfa
156 Xsara
jtd 1.6Picasso
impression,
2003
Audi
A4 blauw
Metalic
div. opties
2001
Citroën
C4 Grand
Picasso
7 pers. 2007
Citroën C5 br.1.8 grijs met.
2004
Citroen
Xsara
2003
Fiat Panda
0.9picasso
TwinAir blauw met. 2014
2 CV 6 blauw (belastingvrij)
1971
Fiat Panda
TwinAir
Dkm 2013
Citroën
Xara0.9
Pic.1.8
gr. 44
met.
2004
Citroen Xara Coupé
1999
Ford Fiesta 1.0 Style 120 Dkm
2013
Daihatsu Yong yrv zwart
2002
Dodge
Ram
van782.5
td, Airco
blauw met. 2006
2001
Hyundai
Atos
Dkm
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw
1997
Ford
FocusSanta-Fe
stationcar,2.0i-16V
16 16v
2002
Hyundai
2005
Ford Focus stationcar, zwart
2002
Mitsubishi
Colt
2008
Ford
Ka
meeneemprijs
1998
Ford Transit connect, ex btw
2004
Peugeot 107 54Dkm
2012
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars 2005

2400,€€4.950,€€4.750,3999,€ 3.950,€€3.900,5450,€ 4.950,5950,€€4.950,€ 1.500,€ 7450,€ 2.750,€€1.999,2499,€ 1.999,€€3.499,2999,€ 2.750,€€ 2950,650,€ 3.250,€ 4450,€ 7.750,-

Volkswagen Up Bleumotion Sportive 2012

Een greep uit voorraad

€ 3450,€ 3750,€ 5950,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje

1987 € 8.250,2005 € 6.450,Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties 2002 € 3.800,Mazda MX
zeer nette staat2005
1991 € €3999,2.950,Peugeot
2065CCcabrio,
2.0-16V
Mercedes 250 TD autom.youngtimer 1996 € 5.950,Peugeot 307 hdi break
2007 € 7.600,Peugeot 206 CC cabrio
2006 € 6.950,Bedrijfswagens
exclusief BTW
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk 1994 € 750,RenaultBerlingo
Laguna 1.6
break
2000 € €4499,1.450,Citroen
HDI 1.6 16v 2009
Renault Megane Scenic lgp, g3 1999 € 1.499,Renault
Twingo
metalic
2003 € €6950,2.750,Ford
Transit
300s grijs
2.2 TDCi
84DKm 2012
Rover 25 5-drs bl., metalic
2002 € 2.999,Peugeot
Partner
1.6 HDI
2013 € €3900,Volkswagen
Kever
belastingvrij
2.750,VW Golf Cabrio lmv
1995 € 2.500,Mazda 2 automaat, 28dkm
Cabriolet

Renault Kangoo 1.5 dci 133DKm 2013

€ 4999,-

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
S O L U T I O N
Sticker réparateur.indd 1

É C O N O M I Q U E

-

Q U A L I T É

E T

S É C U R I T É
23/09/09 10:12

AUTOBEDRIJF TIMMERMANS
Ruitenwissers dragen bij aan een goed zicht tijdens
slecht weer. Vaak maken versleten ruitenwissers
strepen over de voorruit door uitdroging of slijtage.
Laat ze daarom tijdig vervangen door een paar
nieuwe van het merk Bosch.

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
Fiat
zeer
40.00titanium,
km airco .......... 2007
Ford500
Fiesta
1.0apart
Ecoboost,
Fiat
2009
volPanda
opties4200 km. ................................2016
Ford Fiesta 1.3i 51 kW ............................. 2004
Ford Focus 1.0 Ecoboost, titanium,
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
71.000
km 1.4 16V 5-drs. .......................2014
Ford
Fusion
2006
Nissan
Note
trekhaak
2008
Honda Civic 1.4
1.4airco,
16V 5-drs.
automaat .........2005
Honda
Civicstation,
sportwielen
dikke
uitlaat ....... 2001
Opel Astra
1.0 turbo
edition,
Mazda
6 1.866.000
Climakm
77.000 km. ................2016
2003
zonnedak,
Mini Cooper ............................................. 2007
OpelCooper
Corsa 1.2,
Mini
1.6airco
16V .................................2001
2008
Opel
1.0 10.000
km ........................
Opel Agila
Grandland
X 1.2, turbo,
innovation, 2005
Opel
Agila 1.2
16Vkm
airco 70.00 km. ..........2019
2005
automaat,
9.000
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs... 2002
Opel Insignia 2.0, CDTi sports, tourer 2015
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco .... 2010
Opel Omega
Karl Innovation
opties! km. airco .. 1999
Opel
2.0i aut.vol
141.000
Opel
Vectra
1998
82.000
km 1.6 16V .................................2017
Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006

Opel Zafira
2.00.9
DTH
2003
Renault
Captur
TCe,.................................
dynamique,
Opel
Zafira
2002
33.000
km! 2.2i Elegance 80.000 km. ......
2015
Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005
Renault Clio 1.2 Tce, airco, lichtmetalen
Peugeot 206 2.0 16V GTI ......................... 2001
velgen, 97.000
km16V 85.000 km. ............
2009
Peugeot
206 1.4i
2006
Renault
Grand
Scenic
1.2
Tce,
bose
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206vol
rally
car 20i44.000
16v heel
..2004
uitvoering
opties!
kmapart en snel
2017
PeugeotMegane
306 Break
1.623.000
............................
1999
Renault
1.2 Tce,
km,
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km. ..... 2006
bose uitvoering, vol leer
2016
Renault Clio 1.6 16V airco ........................ 2003

Seat Ibiza
Sensation
49.000
... 2006
Toyota
Yaris 1.4
1.5, 16V
aspiration,
18.000
km km2017
Suzuki Jimny 4+4 ................................... 2000

Wordt
Suzukiverwacht:
Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010

Toyota
AygoXairco
20.000
km. ..................
Opel
Mokka
1.4 turbo
innovation
vol opties!2008
Volkswagen
...1994
22.000
km Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut2017
Volvo XC70 d5 automaat .......................... 2005
Renault
Captur automaat
TCezwart ......... 2003
Motor Yahama
XJR 13001.2
grijs
Peugeot 308 1.6 VTi, airco, trekhaak
2010
20.000 km!
2013
www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl
www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autoscout24.nl - www.trekhaken.nl

AUTOBEDRIJF TIMMERMANS
Heeft uw auto voorruitschade opgelopen? Informeer
bij ons naar de mogelijkheden. Vaak wordt u
doorverwezen naar een erkende specialist en dreigt u
uw eigen risico te verliezen als deze reparatie bij ons
gebeurt. Maar dit is ook bij ons niet het geval. Voor
vervanging van de voorruit en sterreparaties kunt u bij
ons terecht.

NIEUWS

AUTOBEDRIJF MINNAAR
Heeft u een deuk in uw auto? Of moet uw auto een APK keuring? In onze
werkplaats kunt u terecht voor al het onderhoud aan uw auto. In onze goed
uitgeruste werkplaats zijn wij u graag van dienst.
Een team van vakkundig personeel staat altijd voor u en uw auto klaar.
Wij kunnen u helpen met o.a:
- APK-keuring voor een scherpe prijs, € 30,INCLUSIEF ROETMETING/VIERGASTEST
- Diagnose, uitlezen, resetten.
- Klein en groot onderhoud, met gratis APK en vooraf prijsopgave.
- Banden, vele merken en altijd wel een leuke aanbieding.
- Airco-service
- Ruitservice
- Reparatie
- Schade: taxatie en herstel.
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar: 0413-294124 of mailt u naar
onze werkplaats via: werkplaats@autobedrijfminnaar.nl
Wij hebben leenauto’s en leenfietsen die op afspraak beschikbaar zijn tegen zeer
gunstige voorwaarden.
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‘De donkere dagen vragen om voorbereiding’

ZOTTE

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

SCHADEHERSTEL

op
Nu ook
RDAG
DONDE

Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service
• Audi SQ5 313 PK! Camera, leder/alcantara,
zwenkbare trekhaak, 20 inch, enz.! 2014

• Renault Megane 1.6i,16V, dynamique, navi, PDC,
enz., 165.000 km, 2010

• Ford Focus Station navi, PDC, afn. trekhaak,
119.000 km, 2012

• Seat Ibiza 1.0 TSi, 5-drs, nieuw model,
navi,
verkoc
htPDC,
clima, adaptieve, cruisecontrol, enz., oktober 2017

• Ford Fusion 1.4i, airco, centr.vergr.,
97.000 km, 2006

• Seat Ibiza 1,0 TSi 95 PK
nieuw binnen
navi, clima, PDC, enz.! 2017

• Nissan Qashqai + 2.0i, 140 PK, I-way, navi,
camera 360, climatronic, panoramadak,
cruisecontrol, 2012

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

• Opel Vivaro 2.0 CDTI L2H1, 125.000 km, airco
3-pers., 2011
• Peugeot 208 1,2i, GT-line, navi, camera, leder,
privacy glass, stoelverwarming, enz., 2016
• Renault Scenic 1,6 16V, Expression, airco,
trekhaak, 151.000 km, 2004

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

• Volvo V50 1.6 ED Summum, leder, navi, PDC,
dakrail, enz. 151.000 km, 2011
• VW Polo 1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen en
spiegels, 239.000 km, 2006
• VW Touran 1.4 TSI navi, camera trekhaak,
stoelverwarming, 2011

• Renault Captur 1,2TCe Aut., Intens
verEnergy
kocht
Navi, Clima, PDC, V+A , Led, enz., 2018

www.autobedrijflangens.nl

AUTOBEDRIJF LANGENS
Bent u op zoek naar een auto die bij u past?
Wij hebben een ruim aanbod voor u op voorraad.
Kijkt u alvast naar onze occasions op onze vernieuwde
website en zie welke auto’s wij voor u in de
aanbieding hebben. U bent natuurlijk ook van harte
welkom om bij ons langs te komen om de auto’s die
uw interesse hebben gewekt, te komen bekijken.
Al onze occasions worden grondig nagekeken,
alvorens ze u worden aangeboden, en zijn APK
gekeurd!
Openingstijden
Maandag
8.00 uur t/m 18.00 uur
Dinsdag
8.00 uur t/m 21.00 uur
Woensdag 8.00 uur t/m 18.00 uur
Donderdag 8.00 uur t/m 21.00 uur
Vrijdag
8.00 uur t/m 18.00 uur
Zaterdag
8.00 uur t/m 12.00 uur
Zondag
Gesloten
CHRIS VAN VELZEN AANHANGWAGENS EN AUTOSCHADE

Onze service
* Goede kwaliteit
* Diverse maten en soorten
aanhangwagens leverbaar
* Prima inruilmogelijkheden
* Ruime openingstijden
* Ruime keus en
onafhankelijk advies
* Snelle service van
o.a. reparatie
Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther
0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com
www.chrisvanvelzenaanhangwagens.com

In 1987 startte Frans van Velzen met het bouwen, verkopen en repareren van aanhangwagens. In 1997 nam Chris van Velzen het roer van zijn
vader over. Al meer dan 30 jaar is Van Velzen Aanhangwagens een begrip in deze regio.
U kunt bij hen terecht voor:
* Goede kwaliteit & snelle service.
* Uitgebreide keuze en onafhankelijk advies.
* Diverse maten en soorten aanhangwagens leverbaar.
* Erkend RAI aanhangwagenbedrijf.
* Verkoop van losse onderdelen.
* Verhuur van verschillende aanhangwagens.
* Prima inruilmogelijkheden.
* Periodieke Aanhangwagens en Caravan Keuring (PACK).
* Ruime openingstijden.
Autoschade
Chris is van vele markten thuis. Naast aanhangwagens heeft hij langer
dan 25 jaar een auto-schadebedrijf met de volgende services:
* Kosteloos gebruik van een leenauto.
* Regelen van de schade-afhandeling met uw verzekeraar.
* Vier jaar garantie
* Haal- en brengservice.
* Schadeherstel zonder verzekering.
* Gewassen auto bij ophalen.
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Driedaagse ‘Slag om Heesch’ II, 26 en 27 september 1944;
diepe wonden, ravage, herdenken en beleven
BERNHEZE - Heesch stond die dagen rood onderstreept op militaire stafkaarten. Voor de Duitse Wehrmacht
een uitgangspunt om de geallieerde doorbraak af te remmen. Voor de Britse Army om de smalle aanvoerlijn
richting Arnhem open te houden en te verbreden. Met de frontale aanval werd de Britse Guards Armoured
(gepantserde) divisie belast.

b. 1995: Opening Sergeant Thompsonstraat, tijdens de ambtsperiode van
burgemeester mevr. J. van Gorp-van
der Ven.
c. 2013: Toevoegen namen burgerslachtoffers tijdens de Slag om Heesch aan
het bestaande Herinneringsmonument
op de Misse, tijdens de ambtsperiode
van burgemeester W. van Beek.
Heesch, 5 mei 1985. Centraal de Britse veteraan R. ‘Dick’ Luff met in zijn linkerhand het ‘Bevrijdingsvuur’; door sportieve Heesche jongeren uit
Wageningen opgehaald. Aan zijn linkerhand met ambtsketen: burgemeester Dr. J. Franssen en wethouder ‘André’ van der Stappen.
Aan zijn rechterhand, Piet en Bertha van de Kamp-van Lith en wethouder ‘Lee’ Ceelen. 
Foto: Antoon van der Stappen

Dinsdag 26 september
Een klassieke aanval ging in de loop van
de ochtend van start. Eerst een granaatvuur barrage met kanonnen en mortieren gemunt op de Wijst en stap voor stap
zuidwaarts verder afgewikkeld via ‘Klein
Rotterdam’, nu Heelwijk, tot aan de Rijksweg en het Kruispunt in het bijzonder.
Hierachter trokken vanuit Nistelrode in
slagorde Grenadier Guards-tanks op met
tussen hen in Grenadier Guards infanteristen. De Nistelrooiseweg en de Lage Wijst/
Schoonstraat vormden de begrenzing op
de flanken. Bevolking en behuizingen in
dit omschreven gebied kregen de volle laag. Op de Wijst werd het gezin Van
Herpen-van der Donk zwaar getroffen.
Moeder en twee dochters kwamen daarbij
om en hetzelfde overkwam ‘Kea’ van Zeeland, die aan de Rijksweg bij een gezin een
betrekking had.
Aan geallieerde kant sneuvelde Guardsman F. Cokayne. Wie die uren misschien
het meest in zijn piepzak zat was de ervaringsdeskundige Lt. R. ‘Dick’ Luff van
de Grenadier Guards. Zijn zwaardere tank
was de vorige dag bij het Kruispunt ook
buiten gevecht gesteld, maar niet in brand
gevlogen. De vijf inzittenden ontsnapten
in alle richtingen en deze officier vluchtte
een dichtbijstaande schoenmakerij in (nu
het Stationsplein). Om de inwoners niet
tot last te zijn zocht hij zijn heil op de hooizolder boven de geitenstal. Hij kende de
wijze van opereren van zijn strijdmakkers
en kwam pas uit zijn schuilplaats tevoorschijn toen alles rustig was.
De schietgrage vingers van Guardsmen
aan de frontlijn rustten dan niet meer op
de trekkers van hun vuurwapens. Onder
die omstandigheden betekent dat: ‘eerst
schieten dan vragen’.

Rook en vuur, een kroongetuige
uit onverwachte hoek
Ook vanuit de lucht werd geconstateerd
dat een Nederlands dorp in vuur en rook
stond. Rond de eeuwwisseling kreeg ik
een brief van een bemanningslid van een
Amerikaans transportvliegtuig.

“
Je kon er

dwars
doorheen
kijken
Deze maakte eens deel uit van een luchtvloot van meer dan 200 toestellen die die
middag op Keent landden en daarmee
een huzarenstukje uitvoerden. Bij terugkeer leidde de luchtweg van Keent via
Eindhoven over België naar hun bases in
Engeland. Hij meldde daarin terloops dat
ze onmiddellijk na opstijgen boven een
brandend dorp vlogen en dat was hem
als veteraan uit Texas, USA, meer dan een
halve eeuw bijgebleven. Of ik dat wist te
duiden? Per kerende post kon ik hem berichten dat ik al decennia in dat bewuste
dorp, Heesch, woonde. Dat er die dag vier
dodelijke slachtoffers onder de burgers
vielen en tientallen huizen in rook opgingen. Dat de volgende dag de andere helft
van dit dorp hetzelfde lot onderging. Maar
dat het dorp als een feniks uit haar as herrees en daarbij gestaag het agrarische karakter van zich afschudde en zich actief
gericht had op uiteenlopende bedrijfsnijverheden. Een in alle opzichten welvarend

dorp binnen de EU, gebaseerd op herwonnen democratische beginselen. Waar hij in
de bloei van zijn jeugd met inzet van zijn
leven een bijdrage aan leverde.
Woensdag 27 september
De aanval van de Grenadiers wordt doorgezet; de Osseweg als startlijn om Heesch
aan de noordkant te omsingelen. Om via
Meurs en Maas en Broekhoek bij De Groes
op de Rijksweg uit te komen; hoge zandgrond, ideaal om met tanks te manoeuvreren. Ook de tactiek veranderde wat.
Minimaal granaatvuur om de Duitsers
op te drijven, maar lichtspoormunitie uit
mitrailleurs boven op de tanks. Dat werd
gericht op de strooien daken van de boerderijen die als een fakkel gingen branden.
Dat had hetzelfde effect op de vijand maar
burgers liepen daarbij wat minder risico,
was de gedachte. Dat er toch nog op deze
en de volgende dag zes dodelijke burgerslachtoffers te betreuren vielen, was meer
te wijten aan geweervuur. Of dat afkomstig was van vriend of vijand is moeilijk na
te gaan. Bezoekers die na afloop van die
Slag Heesch bezochten herinnerden zich
vooral: overal glas en lege hulzen op de
wegen, dode dieren in het veld en een
heel karakteristieke: ‘je kon er dwars doorheen kijken’.
Herdenken
Naast nationale rituelen op 4 en 5 mei,
bestaan er in het centrum van het dorp
gerichte verwijzingen naar deze meest
hectische dagen in de historie van Heesch. Daarnaast, naar een aantoonbare incidentele heldendaad die tot ver over de
gemeente en landsgrenzen bekend raakte.
a. 1991: Opening Grenadiersstraat, tijdens de ambtsperiodes van de burgemeester A. Bus.

Onlangs verscheen een brochure verzorgd
door Theo en Jos Wingens. Daarin kun je
meer details lezen over die ‘Slag’ en... je
wordt uitgenodigd het te beleven.
Joop Thuring

HERDENKING

75 JAAR
BERNHEZE

ONDERSTAANDE VERHALEN
WORDEN NAAR AANLEIDING VAN
HERDENKING 75 JAAR BERNHEZE
GEPUBLICEERD

D-Day (5 juni)
We Remember (14 augustus)
Piet Hanegraaf I (28 augustus)
16-18 September (11 september)
Een oorlogsmisdaad (18 september)
Ochtend 19 september (25 september)
Middaguur 19 september (2 oktober)
Zuivering Laverdonk (16 oktober)
Driedaagse ‘Slag om Heesch’ I
(23 oktober)
Driedaagse ‘Slag om Heesch’ II
(6 november)
Het veldhospitaal
1 oktober
Ramp op Den Dolvert
Piet Hanegraaf II
Flight Sergeant George Thompson, V.C.
Koeien begraven
Schietoefening Franse Soldaten
Mijn tante I
Langs de Aa
In verkeerde handen
Mijn tante II
Broer van Gestel
Piet Hanegraaf III
Bernard v.d. Heijden
Burgerslachtoffers

CARNAVAL
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Geen frisse wind, maar carnavalsstorm
in Snevelbokkenland
‘We breken met een jarenlange traditie’
HEESWIJK-DINTHER – Snevelbokkenland, oftewel HDL, was altijd de laatste in de rij die pas een week
vóór carnaval zijn Prins(es) Carnaval en de Jeugdprins(es) en gevolg uit de hoge hoed toverde tijdens de
Pronkzitting(en). Een traditie die dit jaar verbroken wordt door beide van elkaar los te koppelen. De eerste
‘Night of The Prince(s)’ op zaterdag 18 januari bij Stanserhorn in Heeswijk-Dinther wordt een speciale en
in stijl aangeklede avond voor iedereen. Wie echter al op het goede spoor gezet wil worden, is welkom op
het 11/11 bal van De Kreuge op zaterdag 16 november vanaf 20.11 uur bij Kerkzicht in Loosbroek, want
daar wordt een aantal namen gelanceerd en “De echte Prins(es) zit erbij”, meldt de organisatie.
Initiatiefnemers en organisators
in deze, die hun nek uitsteken
voor een vernieuwde opzet, zijn
Stichting Carnaval HDL in samenspraak met een aantal enthousiaste feestneuzen, verbonden aan carnavalsclubjes.
“Door het onthullen van zowel

de jeugd als volwassen Prins(es)
eerder te laten plaats vinden op
een aparte avond én het hele
gebeuren verpakt in een nieuwe
outfit te koppelen aan meerdere
carnavaleske zaken vanaf 11/11,
willen we dat carnaval (nog)
meer gaat leven in het dorp. We

willen zoveel mogelijk mensen
erbij betrekken en op een positieve manier reuring veroorzaken”,
vertellen Marianne van Berloo,
Astrid van den Broek, Peet Strik,
Manon van Schijndel, Emiel van
Menzel en Dirk Dekkers opgewekt.

De ervaring leerde ook dat een
late onthulling ervoor zorgde dat
er niemand tijd kon steken in ludieke acties inzake de nieuwe
heersers.
Ook dat wordt gezien als een
gemis. Dekkers, die in 2018 Prins
Carnaval was, is in deze ervaringsdeskundige. “Je wordt onthuld en stapt dan in een trein
die twee weken doordendert en
dan is het voorbij. Dat vond mijn

“
Je stapt in

een trein die
twee weken
doordendert
en dan is het
voorbij
achterban toen echt jammer. Als
je iemand eerder voorstelt gaat
het meer leven. Het dorp heeft
de tijd om iemand beter te leren
kennen en eventueel in te haken
door er iets over of mee te doen
tijdens de pronkzitting, prins(esreceptie of optocht”, stelt hij.

V.l.n.r.: Emiel, Manon, Peet, Marianne en Dirk

Tekst: Wendy van Lijssel Foto: René Kuijs

Jeugdraad Snevelbokkenland
zoekt enthousiaste jeugdleden

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Stichting jeugdcarnaval HDL is op zoek naar enthousiaste jongens en meisjes voor
de jeugdraad van 2020.
Stichting jeugdcarnaval HDL is
druk bezig met de voorbereidingen voor carnaval 2020. De
jeugdraad is daar een belangrijk
onderdeel van.
Ze beleven elk jaar weer een bijzondere carnaval. We gaan met
de jeugdraad vijf gezellige dagen
carnaval vieren. We hebben een
vol programma met onder andere

D’n dolle vrijdag, carnavalmis,
deelnemen aan verschillende
optochten, et cetera.
Wij zijn op zoek naar 15 tot 17
enthousiaste jongens en meisjes
die dit avontuur met ons willen beleven. Woon jij in Heeswijk, Dinther of Loosbroek, zit
je in groep 7 of 8 en heb jij zin
om met ons carnaval te vieren?
Meld je dan aan!
Dit kan van woensdag 6 november tot en met dinsdag 12
november. Stuur een mail naar
jeugdraadhdl@gmail.com onder
vermelding van je naam, adres,
telefoonnummer, mailadres van

een ouder/verzorger, op welke
school je zit en in welke groep (7
of 8). Als je aanmelding binnen
is, krijg je een bevestigingsmail
met verdere informatie.
Op vrijdagavond 15 november
om 19.30 uur komen alle kinderen die zich hebben aangemeld,
samen met een ouder/verzorger,
bij elkaar en zal door middel van
loting de jeugdraad samengesteld worden. De locatie wordt
bij aanmelding bekendgemaakt.
Mocht je nog vragen hebben
dan kun je een mail sturen naar
bovenstaand emailadres.

Er wordt benadrukt dat er geen
afbreuk gedaan wordt aan de
opzet van de Pronkzittingen.
Dat blijven avonden met car-

navalsmuziek, dans en ludieke
acts. ‘The Night off the Prince(s)’
wordt er ook één in een feestelijke verpakking, maar dan anders.
“Een avond zonder hoempapa,
polonaise of carnavalskleding,
maar wel met hetzelfde plezier
en dan in galasfeer.
De onthullingen worden in een
speciale setting gedaan en na
afloop is er een afterparty met
muziek, waarbij we met de beentjes van de vloer gaan”, wordt
gemeld.
Voor het echter zover is, is er al
een aantal zaken de revue gepasseerd. “Tijdens het 11/11 bal van
De Kreuge gaan we namen bekendmaken van potentiële hoogheden. In de maanden die volgen tot carnaval vallen er namen
af tijdens activiteiten, zoals het
Prins Raoje op vrijdag 10 januari
2020. Uiteindelijk blijven er een
aantal over, waarbij de échte er
uiteraard nog steeds bijzit”, zegt
de organisatie.
Ze voegt toe: “We zijn nog aan
het nadenken over tussentijdse acties waarbij er ook namen
weggestreept kunnen worden”,
om te besluiten: “Het wordt dit
jaar ánders, maar toch een groot
feest.
Dat we breken met een jarenlange traditie is best spannend. We
hopen in deze echter niet eens
op een frisse wind, maar dat het
echt gaat stormen.”

Jeugdpaar CS de Wevers
onthulling

WEVERSRIJK - Tijdens de BOBzavond van vrijdag 8 november
wordt door CS de Wevers het
jeugdpaar voor het nieuwe carnavalsseizoen onthuld.
Op deze avond wordt ook de
nieuwe jeugdraad gepresenteerd. Er zijn ook leden van de
jeugdraad die in groep 6 zitten.
Daarom zijn, naast kinderen uit
groep 7 en 8, nu ook kinderen
uit groep 6 welkom op deze
avond!
De avond vindt zoals gebruikelijk
plaats van 19.30 tot 22.00 uur.
Kinderen uit groep 6 mogen, indien ouders of kind dit wenselijk
vinden, om 21.15 uur opgehaald
worden. De entree bedraagt

€ 1,-, de consumpties zijn € 0,80.
Buiten de onthulling om is het
een gewone BOBz-avond, carnavalskleding is dus niet nodig.

Op deze avond wordt
de nieuwe jeugdraad
gepresenteerd
Omdat BOBz alleen voor de
jeugd is zal er gelegenheid zijn
voor familie en bekenden om de
jeugdhoogheden te feliciteren.
Dit is mogelijk op zondag 10
november van 12.30 tot 13.00
uur in residentie ’t Tramstation,
voorafgaande aan de receptie
van de Prins van het Weversrijk.
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Natuurwerkdag in de Bleken in Loosbroek
BERNHEZE - Na een reeks van voorbereidingen kon afgelopen zaterdag de Natuurwerkdag beginnen.
Het was een wat donkere zaterdag met af en toe wat zonneschijn en wat neerslag en een temperatuur
van rond de 13 graden. 29 Mensen deden eraan mee, waarvan vijf niet tot de vaste groep van de VENEL
van het IVN horen. Er werd gewerkt op het terrein van Brabant Water.
Jan Dortmans opende de Natuurwerkdag en wees op het belang van de natuur, waarin IVN
een belangrijke voorbeeldfunctie
vervult. Als vertegenwoordiger
van Brabant Water was Sandra
Verheijden aanwezig. Zij werkt
voor heel Brabant en heeft er de
zorg voor de bescherming van
de waterwinplaatsen. In Loosbroek wordt het water tot 125
à 150 meter diep uit de grond
gepompt. Daar zit een kleilaag
boven die ervoor zorgt dat er
geen vervuiling van bovenaf kan
plaatsvinden. Op andere plaat-

sen is dat vaak wel zo en zit het
water ook minder diep, op ongeveer 60 meter.

ze op stapels in het bos, zodat
die als beschutting kunnen dienen voor de kleinere dieren.

‘Het dunne hout legden
ze op stapels’

Na de pauze om 10.30 uur gingen ze verder, er viel af en toe
wat lichte neerslag. Om 12.00
uur genoten we van een lekkere kop pompoensoep en belegde
broodjes.
Volgende week gaan ze opnieuw
naar deze plek. Hierbij een grote dank aan alle leden die aan
het slagen van deze succesvolle
Natuurwerkdag hebben meegewerkt.

Ze werkten in het bos vanuit de
zogenaamde leidingstraten, daar
waar ondergrondse leidingen
liggen. Ze haalden de dunnere
berken uit het bos, zodat het er
wat lichter en diverser wordt. De
stammen werden langs de kant
gelegd. Het dunne hout legden

Winterwandeltocht
TRV Bernheze 2019

Beschutting voor de dieren maken

Tekst en foto’s: Peter Kriele

Heerlijke en nuttige herfstwandeling bij natuurcentrum
MAASHORST - In september
was het World Clean Up Day;
een mooie gelegenheid om ook
in de Maashorst aandacht te
vragen voor het zwerfvuil dat er
helaas toch te vinden is.
Help je mee de Maashorst
schoon te houden? Leen dan aan
de balie van het Natuurcentrum
een afvalzak en knijper voordat
je een heerlijke herfstwandeling gaat maken. Als je alles na

afloop weer inlevert ligt er een
verrassing voor je klaar!
De dieren van de Maashorst
houden niet van rommel op hun
pad, plastic in hun buik of scherpe blikjes tussen hun tanden. Af
en toe melden zich bezoekers
die aanbieden vuil mee op te
ruimen. De World Clean up Day
was een mooie aanleiding om
knijpers en afvalzakken aan te
schaffen, zodat ieder die dat wil
tijdens de wandeling zwerfvuil

op kan ruimen. Dit kan voortaan
het hele jaar door.
Help jij mee de Maashorst nog
mooier te maken? Kom dan
langs bij het Natuurcentrum en
ga op pad met afvalzak en knijper. De dieren zullen je dankbaar
zijn!
Kijk voor meer informatie over
leuke activiteiten op
www.natuurcentrumdemaashorst.nl
of bel ons; 0412-611945.

Heesche Scouts knutselen
voor vogels om te helpen
BERNHEZE - TRV Bernheze organiseert zondag 29 december weer
de winterwandeltocht. In samenwerking met de Meierijsche Museumboerderij in Heeswijk-Dinther en Scoutcentrum Achter de Berg in
Nistelrode worden tochten uitgezet met drie afstanden.

HEESCH - Scoutingleden beloven dat zij zich zullen houden aan de Wet en Belofte. Baden-Powell, de
oprichter van scouting, bedacht beide om aan te geven wat belangrijk is voor scoutingleden. Via de
Belofte belooft een scout zijn best te doen en spreekt hij uit dat hij anderen wil helpen. In de scoutswet
staan positieve afspraken, dus geen verboden, die normaal in wetten staan.

Dus voor de stevige wandelaars
zijn er routes van 10 en 20 kilometer, voor de recreanten en
gezinnen zijn er routes van 5
kilometer. De voorbereidingen

Zorg voor de natuur
Volgens één onderdeel zorgt een
scout (jongens tussen 12 en 15
jaar) goed voor de natuur. Door
dit uitgangspunt ontstond het
idee om de scouts drie voorwerpen te laten knutselen waarmee
vogels gevoerd kunnen worden.
In de eerste boomhanger kan
een appel bevestigd worden,
in de tweede kunnen pindanoten opgehangen worden en het
derde voorwerp is een kopje dat
gevuld is met frituurvet en vogelvoer. Kop en schotel aaneen
kunnen aan het oortje opgehangen worden en vogels kunnen
eruit smullen.

De TRV helpt
verbindingen te leggen
tussen de vele partners
zijn in volle gang om de 17de
editie een belevenis te laten zijn.
Een winterwandeltocht met de
nodige versnaperingen en gezelligheid voor onderweg en na
afloop! Dus zet 29 december in
je agenda en loop gezellig mee.
Wie of wat is de TRV Bernheze
eigenlijk?
De Toeristisch Recreatieve Vereniging (TRV) Bernheze behartigt de belangen in toerisme,
horeca en vrijetijdsindustrie. Dat
doet zij als gesprekspartner bij

de gemeente, in de Maashorst
en in de regio. Het gaat dan over
beleid,
ondernemersbelangen
en kansen, maar ook over toeristenbelasting, vergunningen en
evenementen.
De TRV helpt verbindingen te
leggen tussen de vele partners
in Beekdal de Aa en de Maashorst. De TRV organiseert ook
twee grote evenementen: de
fiets3daagse en de Winterwandeltocht. Ook geeft zij routes uit
zoals de Molenaarsroute en de
Fietsknooppuntenkaart. Verder
is er een samenwerking met de
VVV.
www.bezoekbernheze.nl.

Klussen is geen klusje
Zoals uit tv-programma’s blijkt,
is klussen geen eenvoudige zaak.
Het is makkelijker gezegd dan gedaan om met zagen, boormachine, hamer en spijkertjes tot een
gewenst eindresultaat te komen.
Door stafleden werden er gaatjes

geboord in schotel en kopje. Het
aaneenschroeven was simpel, het
vullen met voer en vet, was dat
eveneens. Maar zagen, boren en
spijkeren bleek andere koek.
Driegangenmenu
Doordat de boomhangers uit
multiplex gezaagd moesten wor-

den en de appel en de nootjes in
een uitgezaagde appel- of peervorm moesten worden bevestigd, waren er twee maandagbijeenkomsten nodig. Iedere scout
kon uiteindelijk met zelfgemaakte voorwerpen naar huis, waardoor vogels kunnen smullen van
een driegangenmaaltje.
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MOOI

BUITEN

TUIN

KLUSSEN

BOUW

Opslagruimte voor bedrijven en zzp’ers

Klussen voor
november

Te huur
Nieuw te realiseren
in Nistelrode

www.humstijl.nl

GARAGEDEUREN

Beschikbaar vanaf eind 2019.
50m2 - 100m2 - 150m2
170m2 - 255m2
Meer informatie: 06-46111667
www.opslagunit.eu

Geniet van je

INTERIEUR

MEER INFO

info@beeten.nl
MEER INFO
www.beeten.nl
info@beeten.nl
www.beeten.nl

Smeer bewegende delen van
garagedeuren in met teflonspray. Zo wordt buitensporige
slijtage aan hang- en sluitwerk
voorkomen.
.
GAZON

NIEUWBOUW
VERBOUW
NIEUWBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN
VERBOUW
PRIJSOPGAVE AAN
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN
PRIJSOPGAVE AAN

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

Om gele plekken te voorkomen dient gevallen blad regelmatig verwijderd te worden
van het gazon.

5388 PN Nistelrode
T. 0412 612594

Sluit de buitenkraan
af om bevriezing
te voorkomen
Ook gladde situaties waardoor iemand zich kan bezeren
worden hierdoor voorkomen.
Hoge grassen kunnen bij elkaar gebonden worden, door
storm kan deze kapot waaien.
BUITENKRAAN

Sluit de buitenkraan af om bevriezing en lekkages te voorkomen. Denk ook aan het
aftapkraantje zodat de waterleiding leeg kan lopen.
Bron: woonderhoud.nl
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COLUMN
Schuldhulpmaatje
Bernheze vertelt...’
GESLAAGDE AVOND
SCHULDHULPMAATJE BERNHEZE

DIAMANTEN
bruidspaar Dineke en
Marinus van Helvoort

BERNHEZE - SchuldHulpMaatje Bernheze organiseerde
maandag 28 oktober een informatieavond onder de noemer
‘Samen lukt ‘t’. SchuldHulpMaatje Bernheze bestaat inmiddels
ruim vijf jaar en wil via deze informatieavond iedereen
informeren over het brede scala van hun werkzaamheden.
De uitgenodigde partijen waren onder andere de kerken,
medewerkers van de gemeente Bernheze, Lichtpunt en andere
partijen uit het sociaal domein.
Op deze avond zijn veel
zaken met betrekking
tot de werkzaamheden
van SchuldHulpMaatje
Bernheze toegelicht.
Nadat het bestuur zich
had voorgesteld, werd
uiteengezet dat een
Schuldhulpmaatje mensen helpt die zich in een financiële crisis
bevinden. Het werk van een Schuldhulpmaatje wordt ervaren
als een dankbare taak omdat je mensen probeert te helpen
uit hun financiële problemen te komen en daarnaast biedt
Schuldhulpmaatje een luisterend oor door bijvoorbeeld de
hulpvrager regelmatig een bezoekje te brengen.
Voordat een maatje wordt ingeschakeld, vindt er eerst een
uitvoerig intakegesprek met een coördinator plaats om te
kijken wat de beste weg voor de hulpvrager is. Vervolgens
wordt eventueel een hulpvrager toegewezen aan een
maatje. Uit cijfers blijkt dat de schuldenproblematiek in
Bernheze sterk toeneemt. 1 op de 5 huishoudens heeft
betalingsachterstanden. Helaas lukt het niet altijd om
potentiële hulpvragers te bereiken. Voor velen blijkt het toch
een hoge drempel te zijn.
SchuldHulpMaatje Bernheze heeft een beleidsplan voor 20192021 opgesteld. Hierin is onder andere opgenomen:
- SHM-Jong: gericht op stijgende schuldenproblematiek bij
jongeren.
- Preventie: ‘Spaar je geld nu’ en ‘Moneyfit’.
- Bereiken doelgroep door gebruik te maken van onder
andere social media.
- Jophulpmaatje: het ondersteunen bij het vinden van werk.
Doel is om dit op te zetten Bernheze.
Voor SchuldHulpMaatje Bernheze zijn er nog volop
uitdagingen. Dat voor haar werkzaamheden veel belangstelling
bestaat, bleek na afloop toen er door alle partijen uitvoering
werd nagepraat. Een avond die voor herhaling vatbaar bleek te
zijn.
Voor info ga naar schuldhulpmaatje.nl/locatie/bernheze.

Maasland

’t Dorp 142 - 5384 ME Heesch
FNV spreekuur op afspraak:
Maandag- en woensdagavond:
19.00-20.00 uur. 1e woensdagochtend
van de maand: 11.00-12.00 uur.
Belastingservice: 1e en 3e dinsdagavond van de maand: 19.00-20.00 uur.
Bel of mail voor een afspraak:
088-3680368,
spreekuurheesch@vereniging.fnv.nl
Spreekuur Locatie Heesch:
Individuele Belangen Behartiging
’t Dorp 142, 5384 ME Heesch
0412-763700
Inloopspreekuur:
Maandag- en woensdagavond:
19.00-20.00 uur. 1e woensdag-ochtend
van de maand: 11.00-12.00 uur.

Burgemeester Marieke Moorman, Dineke en Marinus

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Edwin Hendriks

LOOSBROEK – Toen Dineke Marinus leerde kennen, was haar achternaam nog van Niftrik. Inmiddels
draagt ze alweer 60 jaar lang zijn achternaam. Marinus en Dineke hebben drie jaar verkering gehad voor
zij op 4 november trouwden, nu 60 jaar geleden.
en gingen ze allebei op de fiets
weer naar huis. Twee maanden later, op 4 november 1959,
trouwden ze voor de kerk.
Marinus is een echte Loosbroekenaar. “Geboren en getogen”,
zegt hij trots. Dineke komt uit
Vinkel en ging met een vriendin
naar een feest in Loosbroek. “Ik
was nog nooit in Loosbroek geweest. Er was een feest van de

“Ik moest op herhaling, dus
trouwden we op 3 september
vast voor de wet”, vertelt Marinus. “Pas toen we voor de
kerk getrouwd waren, telde het
echt.” Ze woonden in de Voorstraat terwijl hun huis aan de Hanenbergstraat gebouwd werd. In

Elf kleinkinderen die allemaal in een
tijdsbestek van vijf jaar geboren zijn
Harmonie waar ik samen met
mijn vriendin naartoe ging.” En
daar leerden Marinus en Dineke
elkaar kennen. Op 3 september
1959 trouwden ze voor de wet

de Voorstraat werd hun dochter
geboren, in de Hanenbergstraat
kwamen daar nog drie zonen bij.
Na zijn diensttijd heeft Marinus
een tijd op de boerderij gewerkt,

totdat zijn broer het werk van
hem overnam. Marinus begon
bij De Meijerij Veghel, tegenwoordig Campina, waar hij veertig jaar heeft gewerkt. Voor het
trouwen was Dineke werkzaam
als ‘dagmeisje’. “We gingen op
de fiets naar Den Bosch, door
weer en wind. Daar hielpen we
in het huishouden, poetsen,
wassen, koken.”
Naast zijn baan was Marinus
graag bezig in de groentetuin.
“We hadden 1.000 m2 aan
groentetuin. Dat doe ik nog
steeds graag, bij onze zoon heb
ik nu een groentetuin van 100
m2”, vertelt hij daarover. En als
hij niet buiten in de tuin bezig is,
is Marinus druk met vrijwilligerswerk. Hij is actief bij twee koren,
maakt fietsen, helpt bij Laverhof,
de Museumboerderij en het toneel. Dineke hoeft zich ook niet
te vervelen. Voorheen breide ze
graag en ze heeft zo’n dertig
jaar vrijwilligerswerk bij Cunera
gedaan. “Nu puzzel ik veel en
kijk ik graag actualiteitenprogramma’s, daar kan ik nog wat
van leren”, zegt Dineke. Daarnaast leggen ze allebei graag
een kaartje.
Dineke en Marinus hebben elf
kleinkinderen die allemaal in een
tijdsbestek van vijf jaar geboren
zijn. “Toen ze klein waren, krioelde het hier ooit van de kinderen”, lacht Marinus. Met haar
mobieltje heeft Dineke regelmatig contact met de kleinkinderen.
“Als ze bijvoorbeeld een belangrijk tentamen hebben wens ik ze
via WhatsApp succes”, zegt ze
trots. De kleinkinderen zoeken
elkaar en hun opa en oma graag
op. Dineke en Marinus hebben
in oktober hun 60-jarig huwelijk gevierd en genoten van een
mooi en gezellig feest.
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Zes nieuwe leden
Sint-Willebrordusgilde

FILMHUIS DE PAS:
Capharnaüm

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zaterdag zijn voorafgaand
aan het koningschieten zes aspirant-leden geïnstalleerd als
volwaardig lid van het Heeswijkse gilde door het afleggen
van de eed van trouw.
De eerste is de 18-jarige Nicole
Broeren, die als aspirant-jeugdlid
al vele prijzen heeft behaald met
vendelen. Als tweede is Johan
van der Straten (42) geïnstalleerd; hij houdt zich bezig met
geweer- en kruisboogschieten.
Rieky Gevers-Jansen was als
derde aan de beurt om de eed
van trouw af te leggen. Rieky
doet veel klein onderhoud aan
bijvoorbeeld de kostbare kostuums.
De vierde is Angelie Buren (56).
Zij schiet met zowel het geweer
als de kruisboog èn ze zit ook

in de werkgroep die nieuwe
kostuums maakt voor de gildeleden. Haar man Alex (54) was
de volgende; hij werkt veel aan
de elektrische installaties van het
gilde en is tevens geweerschutter. Zoon Florian (20) was als
laatste geïnstalleerd en ook hij

schiet met het geweer. Op de
foto staan ze van rechts naar
links bij het ‘invendelen’.
Het zijn allemaal zeer actieve leden en we wensen ze veel plezier en succes bij ons bloeiende
gilde!

Maarten Gevers Koning
Sint-Willebrordusgilde

Volgens de arts moet Zain een
jaar of twaalf zijn, maar niemand
kent zijn precieze leeftijd want
hij is bij zijn geboorte niet aangemeld. Zo zijn er meer basale
zaken die in het chaotische leven van Zain en zijn broertjes en
zusjes ontbreken: een leefbaar
onderkomen, voldoende eten,
bescherming en liefde. Daarom
daagt Zain zijn ouders voor de
rechter. Zijn aanklacht is dat ze
hem op de wereld hebben gezet.

Maandag 11 november,
20.00 uur, € 6,-.
Dinsdag 12 november,
20.00 uur, € 6,-.
Een opvallend drama over een
keiharde samenleving
2018, 120 minuten, drama.
Wil je meer? Vooraf een lekkere
maaltijd in het filmthema van die
avond voor € 12,50.

Zie www.de-pas.nl

Keezavond in CC Servaes

HEESWIJK-DINTHER - Na een
spannende strijd met 540 schoten viel op 2 november eindelijk
de houten vogel naar beneden
en was de dolgelukkige Maarten Gevers de nieuwe koning
van het Sint-Willebrordusgilde.
Maarten is op 24 januari 1980
geboren in Uden, maar woont al
vanaf zijn zesde jaar in Heeswijk.
Hij is ook sinds zijn jeugd al 31
jaar lid van het gilde en begon als
tamboer en vendelier. De laatste
jaren vendelt hij niet meer, alleen
als er een invaller nodig is.
Maarten is getrouwd met Rieky
Jansen en samen hebben ze
twee dochters, Floortje (10) en
Sjors (7). Floortje en Sjors zijn
allebei al een paar jaar jeugdlid,
worden opgeleid tot tamboer en
treden zo in de voetsporen van
hun vader. Ook Rieky heeft zich
vorig jaar aangemeld als lid en is
dit jaar ingevendeld.
Maarten is van beroep autotechnicus en bekleedt de functie
voorman/ondersteuning
chef

werkplaats bij Rüttchen Mercedes-Benz Bedrijfswagens in
Veghel. Behalve het gilde en natuurlijk zijn gezin, die beide heel
belangrijk voor hem zijn, heeft
Maarten ook nog als hobby
rondtoeren met de motor over
de Nederlandse wegen. Sinds
twee jaar is hij bij het gilde bestuurslid en hij hoort ook bij de
werkgroep onderhoud materiaal (vendels, stokken, trommen
et cetera). Rieky doet wat klein
onderhoud aan de gildepakken.

Een echt gildegezin dus en nu
Maarten koning is, is dat ook
echt een hoogtepunt binnen dit
gezin.
Maarten is op 3 november in de
Heeswijkse kerk geïnstalleerd en
na deze hoogmis vond er een
gezellige receptie plaats op De
Schuttershof.
Het
Sint-Willebrordusgilde
wenst hem en zijn gezin veel
succes en plezier met het behaalde koningschap.

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen oktober is er weer enthousiast
gespeeld. Op de 18de van die maand gingen Bart en Connie met
de hoofdprijs naar huis: een mooi pakket boodschappen van Plus
supermarkt. De eerstvolgende keezavond is gepland op vrijdag 15
november. Daarna zal op 20 december de laatste keezavond van dit
kalenderjaar worden georganiseerd. In 2020 zullen deze keezavonden een vervolg krijgen. De precieze data kun je dan weer lezen in
DeMooiBernhezeKrant.
De organisatie is in vertrouwde
handen van SEM events. Hebben jij en je teamgenoot zin in
een gezellige keezavond met
leuke prijzen? Schrijf je dan snel
in als koppel door te mailen naar
info@sem-events.nl.
Je ontvangt dan per mail een bevestiging met een betalingslink
voor het inschrijfgeld dat € 10,per koppel bedraagt.

Vrijdagavond 15 november zal
de zaal open zijn om 19.00 uur
en wordt er om 19.30 uur gestart in vijf ronden. Mocht je op
het laatste moment nog besluiten om mee te spelen dan kun je
je om 19.00 uur aanmelden bij
de spelleider van die avond.
Tot ziens op vrijdag 15 november in CC Servaes en alvast veel
plezier!
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voetbal

Heeswijk
strijdend naar zege

Goedkope
lening voor
sportaccommodaties Bernheze
BERNHEZE - De gemeente
Bernheze stelt een stimuleringslening sportaccommodaties ter beschikking waarmee
sportverenigingen op een
goedkope manier energiebesparende maatregelen kunnen
treffen in en aan hun sportaccommodatie.

Er werden veel duels uitgevochten,
waarbij Heeswijk toch net wat scherper
oogde dan de mannen uit Volkel
HEESWIJK-DINTHER - Door het natte veld en door stuiterende ballen was het in het begin vooral veel strijd van twee kanten. In de
25ste minuut konden de handen van de Heeswijk support voor het
eerst op elkaar. Danny Aarts draaide goed open en speelde links Stef
Adank aan. De behendige dribbelaar kapte naar binnen en schoot
vanaf zo’n 18 meter de bal strak in de verre hoek, 1-0.
In de tweede helft eigenlijk geen
ander wedstrijdbeeld. Er werden
veel duels uitgevochten, waarbij
Heeswijk toch net wat scherper
oogde dan de mannen uit Volkel. In de 51ste minuut kwam
Heeswijk dan ook terecht op
2-0 door Jules Heerkens. Een
kwartier voor tijd werd Volkel
wat sterker. De eerste kans in de
tweede helft was meteen raak.
Bob Linders werd weggestuurd

en schoot in de korte hoek binnen. Toch viel de uiteindelijk terechte 3-1. Stef Adank werd op
links diep gestuurd en gaf strak
voor op de inlopende Terry van
Steenbergen. De ingevallen aanvaller sloot goed bij en gleed het
leer achter keeper Kuijpers.
Na 94 minuten en een beetje
floot de goed leidende Opsteen
voor het laatst.

Toewijzing gebeurt via het
principe ‘wie het eerst komt…’
Landelijk is er al een subsidieregeling (BOSA) en daar
bovenop biedt de gemeente
Bernheze nu de mogelijkheid
om de investering voor duurzame maatregelen te financieren. Dankzij de energiebesparende maatregelen dalen
de jaarlijkse energiekosten
voor de clubs. Dit voordeel
kan zelfs groter zijn dan de
last van de stimuleringslening.
Verenigingen kunnen minimaal € 10.000,- en maximaal
€ 50.000,- lenen tegen een
rentepercentage van 0,5%.
De rente en aflossingen van
de leningen komen terug in
een fonds, waaruit weer nieuwe leningen kunnen worden
verstrekt. In totaal is een subsidiebedrag beschikbaar van
€ 300.000,-.
Meer informatie en voorwaarden: www.bernheze.org

golf

HDL-Golf-UIT

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Vrijdag 1 november werd voor
de achtste keer de jaarlijkse HDL-Golf-UIT georganiseerd door de
stichting Golf HDL. Dit jaar zijn we naar onze oosterburen gegaan,
Moyland international was onze gastheer voor de 34 golfers.

Na de opening met een kopje
koffie en iets lekkers, startten 9
flights aan de HDL-Golftrophy.
Het weer was niet al te best, echter met de slechte voorspellingen
in het achterhoofd was het weer
toch nog redelijk goed! Na af-

‘Dit jaar zijn we
naar onze
oosterburen gegaan’
loop was er natuurlijk gelegenheid voor een lekker drankje, gevolgd door de prijsuitreiking, met
als afsluiting een buffet. Hierna
ging iedereen moe maar voldaan
huiswaarts.
De achtste HDL-Golf-UIT werd
met ballen gesteund door Rabobank Oss–Bernheze!
De uitslag was als volgt. Dames:
1ste prijs Mieke van der Linden,
2de prijs Lies van Boven, 3de
prijs Anneke Bommelijn, 4de

Nico van Heesch en Jo Rijkers

prijs Dorit van de Veerdonk. Heren strokeplay hcp 0-24 Bruto:
1ste prijs Nico van Heesch, 2de
prijs Jo Rijkers, 3de prijs Jeffrey
Hensen, 4de prijs Frans Langenhuizen. Heren hcp 24-36: 1ste
prijs Leo van Uden, 2de prijs Erik
Dobbelsteen, 3de prijs Ben van
de Wetering, 4de prijs Pierre van
den Helm.
Vrijdag 5 Juni 2020 is de HDL
Golfthrophy.
Heb je ook je GVB, ben je inwoner van HDL en wil je ook meedoen aan deze gezellige golfdagen? Meld je dan aan via
pierrevandenhelm@gmail.com.

BERNHEZE SPORTIEF

Woensdag 6 november 2019

Van Uden Bouwservice B.V. sponsort
Prinses Irene Heren 6

NISTELRODE - De sportvereniging leeft natuurlijk van haar leden. Elk weekend spelen velen hun korfbal- of voetbalwedstrijd. Er zijn gelukkig vrijwilligers die ervoor zorgen dat alles op rolletjes loopt,
maar ook financiële ondersteuning is nodig. Gelukkig zijn er in de omgeving van Nistelrode veel gulle
sponsoren die hun steentje bijdragen in allerlei vormen, zoals bijvoorbeeld het sponsoren van een team.
Van Uden Bouwservice B.V. is zo’n onderneming die onze vereniging steunt: onlangs is heren 6 door
haar in het nieuw gestoken!
Sinds 1999 timmert Van Uden
Bouwservice letterlijk en figuurlijk al hard aan de weg. Ton van
Uden, al 35 jaar lid en spelend
in heren 6, is in 1999 begonnen
als zzp’er en het bedrijf is inmiddels gegroeid tot een team
van tien personen. In januari
2019 is Twan Corsten, zijn eerste medewerker, mede-eigenaar
geworden en de onderneming
beschikt over een groot netwerk

van vakmensen, zodat zij iedere
opdracht succesvol uit kan voeren. Er wordt samengewerkt met
onderaannemers die zich in het
verleden op een goede manier
bewezen hebben.
Van Uden Bouwservice kan jou
helpen bij al jouw woonwensen! Van een kleinere aanpassing, zoals het realiseren van een
dakkapel, tot het bouwen van je
woonwens.

Wil jij ook graag iets betekenen
voor de club? Dat horen we natuurlijk graag! In het geval van
sponsoring kun je hiervoor contact opnemen met de sponsorcommissie.
Benieuwd op wat voor manieren je de vereniging financieel
kunt ondersteunen? Kijk dan op
www.rksvprinsesirene.nl/
sponsoren.

...ook voor

OOK VOOR UW POSTNL
PAKKETSERVICE
...even naar Primera Heesch

Schoonstraat 2A-01 - 5384 AN Heesch (naast de Hema)

33

gym

Twaalf
medailles voor Special Gym!

BERNHEZE - Afgelopen zaterdag vonden de Special Olympics Regionale Spelen plaats in Almere, waaraan Special Gym heeft deelgenomen. Om 7.00 uur vertrokken de coaches Vicky, Demi en Dana met
de sporters Mark, Josefien, Nienke, Esther en Kyara naar Almere,
om vervolgens om 9.00 uur de dag te openen met een fantastische
openingsceremonie met veel muziek, het aansteken van het olympisch vuur en natuurlijk het afleggen van de olympische eed.
Een uur later begon de divisioningswedstrijd. De sporters
lieten fantastische oefeningen
zien, moedigden elkaar aan en
klapten voor alle turn(st)ers.
Na de eerste wedstrijd hebben
zij een heerlijke lunch gehad,
gesponsord door Jumbo Wiegmans Heesch! Special Olympics verzorgde lekkere ijsjes en
daarna was het tijd voor de finalewedstrijden. De punten uit
deze wedstrijden zouden tellen
voor de uiteindelijke prijsuitreiking. Ondanks dat meedoen belangrijker is dan winnen, was de
spanning tijdens de finalewedstrijden bij sommige sporters te

voelen. Maar de sporters lieten
ook deze wedstrijd mooie oefeningen zien die beloond werden
met een groot applaus!
En toen was het om 17.00 uur
dan eindelijk tijd voor de prijsuitreiking. Het regende prijzen voor
Special Gym! In totaal hebben
de sporters drie gouden, zeven
zilveren en drie bronzen medailles behaald. Daarnaast nog
drie keer een vierde plaats, drie
keer een vijfde plaats, drie keer
een zesde plaats en twee keer
een zevende plaats. Een hele geslaagde dag met allemaal winnaars!

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

1. Wat is de voornaam van de nieuwe heerser van het Weversrijk?

2. Hoe heet het boek van José van den Helm?

3. Hoe heet Heeswijk-Dinther tijdens de carnaval?

Bos bloemen
t.w.v. € 15,-

4. Welke cursus start Marcel van der Steen?

5. Wat is Marianne voor haar man Tom?

6. Waar knutselde de scouting Heesch voor?
Weijen 7 - Nistelrode
0412-611397 - nistelrode@ari-jenne.nl
‘t Dorp 13 - Heesch
0412-451848 - heesch@ari-jenne.nl

Winnaar vorige week:
Diny Lunenburg
Het antwoord was:
MUZIEK
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BERNHEZE SPORTIEF
jeu de boules

handbal

Jeu de boules- en
schiettoernooi

V.l.n.r.: Rien, Jos en Piet

NISTELRODE - Zondag 3 november was het tijd voor de traditionele
gezamenlijke activiteit van de jeu de boulesclub Die Lé en het gilde
St. Anthonius Abt-St. Catharina; het jaarlijkse door beide verenigingen georganiseerde jeu de boules- en luchtbuksschiettoernooi. De
weergoden waren de deelnemers op deze herfstdag goed gezind
en met 31 deelnemers was het aantal deelnemende leden weer iets
hoger dan vorig jaar.
Het werd een gezellig toernooi
met afwisselend jeu de boulen
en schieten met de luchtbuks.
Werd Jos van der Heijden vorig
jaar nog op doelsaldo geklopt,
deze keer werd hij de overall
winnaar en mocht hij uit handen
van hoofdman van het gilde Paul
Altorf de eerste prijs in ontvangst
nemen.
De einduitslag (plaats 1 tot en
met 5) ziet er als volgt uit:
Eerste plaats: Jos van der Heijden
met 11 punten (schieten 70)
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Tweede plaats: Piet van de Ven
met 11 punten (schieten 61)
Derde plaats: Rien van de Akker
met 10 punten (schieten 60)
Vierde plaats: Rien Verstegen
met 10 punten (schieten 58)
Vijfde plaats: Justina van der
Heijden met 10 punten (schieten
56).
Hierna werd er nog geruime tijd
gezellig nagepraat en kan teruggekeken worden op een gezellig
en geslaagd toernooi.

Dames Dos’80/Olympia’89
boeken ruime zege
DONGEN/HEESCH - Afgelopen zondagmiddag speelden de handbaldames van DOS’80 in en tegen
Dongen. De dames wisten, na vorige week, ook dit keer er met de punten vandoor te gaan. Met name
in de tweede helft werd het verschil gemaakt, de eerste helft hielden beide partijen elkaar aardig in
evenwicht. Eindstand 20-27.
Uitstekende aanvallen
Lieke van den Akker en Lieke
van Iperen ontpopten zich als
ware topscoorders in deze wedstrijd. Samen wisten zij in de eerste helft tien keer doel te treffen.
Maar de basis hiervoor werd
door het hele team gelegd in de
verdediging. Daar werden bergen werk verzet, maar Dongen
gaf zich aanvankelijk zeker niet
gewonnen.
Het was juist Dongen dat het
voortouw nam en in de beginfase uitliep naar een 5-3 voorsprong. In de aanval kon Lieke
van Iperen op de cirkel verschillende keren bereikt worden en zij
had geen moeite om de keepster
van Dongen te verschalken. Zo
stond er met de rust een mooie

Debutante scoort
In de tweede helft dacht Dongen
zich terug gevochten te hebben
in de wedstrijd. Met een 1313 tussenstand was het enkel
DOS’80 dat de klok sloeg. Met
maar liefst een serie van zeven
doelpunten achter elkaar, zonder
ook maar één tegentreffer te incasseren, liep de ploeg van trainer/coach Paul Schobbers gemakkelijk weg. De verdediging
stond als een huis en bij Dongen
zakte langzamerhand de moed
in de schoenen. Mirne Hoeks,
die deze wedstrijd debuteerde in
de hoofdmacht, wist haar doelpuntje mee te pikken.

Lieke van Iperen
Foto: Ruud Schobbers

voetbal

Prinses Irene vergeet trekker over te halen
BOXMEER/NISTELRODE - In
een bijzonder aantrekkelijke en
sportieve wedstrijd speelden
Prinses Irene en Olympia ’18 in
Boxmeer met 2-2 gelijk.
De Oranjes hadden in het eerste
deel van de wedstrijd de Boxmeerders al op een hopeloze
achterstand kunnen zetten, nadat Aron van der Rijt in de 17de
minuut de stand al op 0-1 had
gebracht. Dezelfde Van der Rijt
en Tim van den Brand verschenen daarna oog in oog met doelman Jasper Görts, maar haalden
de trekker niet over. Uit het
niets maakte topscorer Douwe
Zwaan alweer zijn zevende doelpunt van het seizoen. Zijn totaal
van afgelopen jaar, (44!), zal hij
waarschijnlijk niet halen maar hij
is een van de beste spitsen die
deze verslaggever de afgelopen
jaren aan het werk heeft gezien

voetbal

DE OPLOSSING

voorsprong van DOS’80 op het
scorebord: 8-11.

in de eerste en tweede klasse!
Altijd in beweging, uit alle standen schietend en sleurend, met
ook oog voor medespelers.
Na rust ging de aantrekkelijke
strijd meer gelijk op en was het
opnieuw Aron van der Rijt die,

na knap voorbereidend werk
van Tim van den Brand, in de
64ste minuut wist te scoren. In
de 80ste minuut werd het 2-2,
na minder ingrijpen van de laatste linie. Zwaan stelde invaller
Bjenze Graat in staat om Pluk
kansloos te laten.

WHV speelt gelijk

LOOSBROEK - In de eerste helft
ging het op en neer met een beter begin voor WHV. In de 7de
minuut opende WHV de score door een mooie aanval over
rechts.
Niels van der Wielen ging vol
door en hij gaf de bal strak voor
en Yorick van de Rakt scoorde;
1-0. Hierna nam Fc Uden het
heft in handen en zette WHV
vast op eigen helft. WHV stond
echter goed en gaf bijna niks
weg. Het loerde op de counter
en het was eenmaal dicht bij de
2-0 maar de goal van Thijs Lunenburg werd onterecht voor
vermeend buitenspel afgekeurd.
Het spel golfde op en neer en
het was een spannend duel.
Na rust kwam Fc Uden beter uit
de startblokken en in de 46ste

minuut scoorde ze al meteen
de 1-1. WHV was niet onder de
indruk en zocht weer de aanval.
Beide teams gingen vol voor de
winst en in de 60ste minuut was
er een mooie aanval van WHV.
Yorick van de Rakt zette goed
voor op links en Bart van der
Wielen scoorde de 2-1. Hierna
zette Fc Uden alles op de aanval
en ging achter één op één spe-

len. WHV loerde op de counter
en was een paar keer dicht bij
de 3-1 maar Thijs Lunenburg
had geen geluk en het bleef lang
spannend. Uiteindelijk viel toch
nog de 2-2, want in de 90ste
minuut was het de spits van Fc
Uden die de 2-2 scoorde. WHV
was dicht bij de overwinning,
maar helaas zat die overwinning
er net niet in.

BERNHEZE SPORTIEF
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badminton

HBV’ers winnen in Gestel

Column

SINT-MICHIELSGESTEL/HEESCH - Dat niet alleen de jeugdspelers van de Heesche Badminton Vereniging weten te scoren op toernooien in de regio bleek afgelopen zondag toen een viertal Heesche badmintonners uit de seniorenafdeling van de vereniging op pad ging om prijzen te winnen op een toernooi
in Sint-Michielsgestel.
meerdere erkennen in de tegenstander. In het dubbelspel lukte
het Tessa met partner Anne Ruijs
wel door te dringen tot de finale
om de podiumplaatsen. In een
spannende driesetter, waarin
het Heesche duo zich meerdere
malen knap terug in de wedstrijd wist te knokken, werd de
beslissende set nipt verloren,
waardoor de dames genoegen
moesten nemen met de tweede
plaats.

Anne Ruijs

Het Gestelse toernooi is voor
de senioren de opening van het
toernooiseizoen en daarmee de
eerste mogelijkheid voor spelers
om punten voor de regionale
toernooikampioenschappen te
scoren.
Van de Vier Heeschenaren wis-

ten de dames het tijdens dit toernooi het verst te schoppen. Tessa
Hoeks drong zowel in het enkel,
dubbel als gemengd dubbelspel
door tot de finalerondes. In het
enkel- en gemengd dubbelspel,
spelend met Jesse Jansen, moest
Tessa in de halve finale haar
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‘Het is leuk, gezellig
en vermoeiend’

Naast de finale in het dubbelspel
wist Anne Ruijs ook de kwartfinale in het enkelspel te bereiken. De
kwartfinale in het enkelspel was
ook voor Jesse het eindstation.
Samen met Thijn Verstegen wist
hij wel de halve finale in het heren dubbelspel te bereiken, maar
dat was, na een bliksemstart van
de wedstrijd, ook het eindpunt
voor de Heesche heren.

VCB1- Vorstenbossche Boys 1

De 55+ beweeggroep op woensdagochtend
HEESWIJK-DINTHER - De 55+ beweeggroep op woensdagochtend
is dertien jaar geleden ontstaan op een initiatief van de gemeente
Bernheze om ouderen meer te laten bewegen. Het was de
bedoeling om de deelnemers in contact te brengen met diverse
sporten. Dat is niet helemaal gelukt. “Het was zo leuk in de Zaert
dat we allemaal daar zijn gebleven”, vertelt Marja de Visser.

‘Het is echt een leuke,
maar ook een fanatieke club’
‘We’ is een groep van elf mannen en negen vrouwen die onder
leiding van Inge Ariaens-Klerkx van MTC op de woensdagochtend
sport van 8.30 tot 9.30 uur en daarna ‘bijbuurt met een bekske
koffie’ bij MTC. “We warmen de spieren op, doen wat rek- en
strekoefeningen en gaan dan stevig aan de slag met verschillende
spelelementen met en zonder bal en doen een circuitje. En daar
krijg je echt een betere conditie van”, weet Marja. “En de derde
helft is ook belangrijk, er is altijd slappe klets.”

BIEZENMORTEL/VORSTENBOSCH - VCB zette meteen volop druk op de verdediging van Vorstenbosch
en kreeg daardoor in de 2de minuut direct een goede kans. Roel van Bakel wist in de 10de minuut op
goal te schieten, waarbij Jordy van Kessel uit de rebound overschoot.
Omdat VCB voorin teveel druk
wilde zetten, moest het in de
12de minuut achterin aan de
noodrem trekken. Marvin van
Heeswijk werd onderuit gehaald.
Deze mocht direct met rood vertrekken. Marvin ging zelf achter
de bal staan, maar schoot de bal
over het doel.
In de 16de minuut kopte Rick
Dortmans de 0-1 binnen vanuit
een vrije trap van Jouk Raijmakers. Iets later schoot Marvin van

Heeswijk prachtig de 0-2 in de
verre hoek binnen. In de 42ste
minuut wist Roel van Bakel zich
fysiek goed los te maken van zijn
directe verdediger, speelde twee
man uit en scoorde de 0-3 voor
Vorstenbosch.
In de rust werd er niet gewisseld.
In de 47ste minuut wist Rick
Dortmans goed druk te zetten
en veroverde de bal. Deze werd
ingespeeld op Jouk Raijmakers
die naast schoot. In de 52ste

minuut werd de geblesseerde
Roel van Bakel vervangen door
Daan de Wit. In de 61ste minuut
scoorde Jordy van Kessel de 0-4
na de goede voorzet van Marvin van Heeswijk. In de 70ste
minuut kwam Rick Dortmans in
een één-tegen-één situatie met
de keeper, maar de bal was net
iets te hard om de keeper goed
te omzeilen. VCB bleef tot het
einde strijden en kreeg in blessuretijd uit het niets de gelegenheid
om de 1-4 binnen te schieten.

“Het is leuk, gezellig en vermoeiend”, vult Nistelrodenaar Theo
Verstraten aan. “En daar kom ik graag voor naar Dinther.” Trainster
Inge is in haar nopjes met de 55-plussers: “Ik train ze heel graag.
Het is echt een leuke, maar ook een fanatieke club. Ik zeg weleens:
ze mogen alles van me afnemen, maar van dit groepje blijven ze
af. De club is heel hecht, er wordt altijd erg meegeleefd als iemand
langdurig uitvalt. Er wordt hard gewerkt, maar er is ook altijd tijd
voor een praatje. Ik kreeg zelfs een fluitje van ze om ze beter stil
te houden. Hopelijk komen ze na de verhuizing van MTC toch naar
onze nieuwe locatie voor ’t ‘bekske’ koffie.”

H. Stokstraat 4 - 5473 GL Heeswijk-Dinther
0413-228509 - info@mtc-bernheze.nl – www.mtc-bernheze.nl

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

voetbal

Eerste tegengoal Avesteyn bezorgt Nulandia overwinning
HEESWIJK-DINTHER - De eerste
helft begon Avesteyn goed en
was het de eerste vijf minuten
de bovenliggende partij. Nulandia werd hierdoor blijkbaar
wakker geschud.

noodgedwongen het veld verlaten wegens een blessure. Bram
Voets was zijn vervanger en hierdoor ging Avesteyn anders spelen. Dit zorgde voor meer grip
op het Nulandse vaandelteam.

De bezoekers begonnen te voetballen en Avesteyn had moeite
met het systeem van Nulandia.
Rens van Vugt moest al vroeg

Het spel was slordig aan de kant
van de gastheren, maar tot echte kansen heeft het niet geleid.
Hierdoor bleef de brilstand op

het scorebord staan na 45 minuten.
De tweede helft was het
Avesteyn dat weer scherper uit
de startblokken schoot. In de periode dat Avesteyn wat meer het
spel ging bepalen was het Nulandia dat toesloeg. Uit een omschakeling zorgde een perfecte
voorzet ervoor dat de vrijstaan-

de Tom van de Ven de bal tegen
de touwen kon koppen, 0-1.
Een bittere pil voor de Dintherse
formatie die hiermee de eerste
tegengoal van het seizoen incasseerde. Avesteyn moest wat
gaan forceren en bracht Nick
van der Heijden in voor extra
stootkracht voorin.
Avesteyn drong steeds meer
aan, maar Nulandia werd nog

een paar keer gevaarlijk via wat
kopkansjes uit de omschakeling.
Avesteyn wist maar geen kansen
te creëren tegen de solide Nulandse formatie. Tot de laatste
paar minuten, waarbij een lange bal ervoor zorgde dat Dries
Heerkens één op één met de
keeper kwam. Helaas kwam die
keeper als winnaar uit de strijd
en klonk het laatste fluitsignaal.
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Fotograaf:
Ruud Schobbers
HVCH

DONDERDAG 7 NOVEMBER
Workshop werken
met de biotensor
Centrum MAIA Nistelrode
Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek
Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

HEESCH • HEESWIJK-DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

Evenementen

Jaarvergadering Kerncommissie Loosbroek
De Wis Loosbroek
Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Boekpresentatie van
José van den Helm
Bibliotheek Heesch
PAGINA 4
VRIJDAG 8 NOVEMBER
Workshop Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Onthulling Jeugdpaar
De BOBZ
Dorpshuis Nistelrode
PAGINA 27
Taizé samenzang
Willibrorduskerk Heeswijk-Dinther
Toneelstuk: Een huis met
gouden balken
CC De Wis Loosbroek
ZATERDAG 9 NOVEMBER
Alpacafarm open
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Familieopstellingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
Dorcas voedselactie
Coop Heeswijk-Dinther
PAGINA 10
Toneelstuk: Een huis met
gouden balken
CC De Wis Loosbroek
Max van den Burg
CC Nesterlé Nistelrode
ZONDAG 10 NOVEMBER
Alpacafarm open
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Rommelmarkt
De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 3
Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Handwerkverkoop Horizon
Petrus’ Bandenkerk Heesch
PAGINA 12
Kinderkerk
Willibrorduskerk Heeswijk-Dinther
PAGINA 8
Spirituele beurs
Centrum MAIA
Partycentrum ‘t Maxend
PAGINA 11
Prinsenreceptie
‘t Tramstation Nistelrode
PAGINA 3
Country line dance middag
Zaal Kerkzicht Loosbroek
PAGINA 10
Expositie: Wim du Maine
Kloosterkapel Vorstenbosch
Lieve Lieven
CC Nesterlé Nistelrode
Concert op zondag
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
MAANDAG 11 NOVEMBER
Computer- en smartphone
inloop
De la Sallestraat 3 Heesch
Mercuriusovergang
Sterrenwacht Halley Heesch
PAGINA 10
Lezing: Roxane van Iperen
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
PAGINA 9
Film: Capharnaüm
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 31

WOENSDAG 13 NOVEMBER
Start: beweegroute ‘TRIM je FIT’
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 13
Kaartmiddag KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Kennismaken: weerbaarheidstraining met honden
Praktijk Brigitte Heesch
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

ZONDAG 17 NOVEMBER
Alpacafarm open
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

DONDERDAG 14 NOVEMBER
Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

Sfeerweekend
Tuincentrum Meijs Heesch
PAGINA 17

Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Intocht Sinterklaas
Vorstenbosch, Heesch en
Heeswijk-Dinther

Dinnershow
Restaurant Smook Vorstenbosch
Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
VRIJDAG 15 NOVEMBER
Reiki 1
Centrum MAIA Nistelrode
Najaarsexpositie
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther
Keezavond
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 31
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Dinnershow
Restaurant Smook Vorstenbosch

DINSDAG 12 NOVEMBER
Zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

Toneelstuk: Een huis met
gouden balken
De Stuik Vorstenbosch

Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

ZATERDAG 16 NOVEMBER
Alpacafarm open
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Informatieavond
eerste communie
Petrus’ BandenKerk Heesch
PAGINA 8

11-11 bal De Kreuge
Kerkzicht Loosbroek
PAGINA 27

Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Keezavond
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Film: Capharnaüm
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 31

Werelddag van de armen
Petrus’ Bandenkerk Heesch

Handanalyse
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Poedja-visualisaties-meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Jazztrio TRIFID
Sterrenwacht Halley Heesch
PAGINA 10

Sfeerweekend
Tuincentrum Meijs Heesch
PAGINA 17

Najaarsexpositie
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther
Uurtje klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther
Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
MAANDAG 18 NOVEMBER
Computer- en smartphone
inloop
De la Sallestraat 3 Heesch
Kaartmiddag
CC De Pas Heesch
Sfeerweekend
Tuincentrum Meijs Heesch
PAGINA 17
Voorlichtingsavond
Fioretti College
Muntelaar 4 Heeswijk-Dinther
PAGINA 16
Poedja-Bardo Onderricht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DINSDAG 19 NOVEMBER
Mantelzorgwandeling & lunch
Vorstenbosch
Senioren-computerhulp
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek

Sponsordiner stichting
Friends of Kurland
Restaurant Wolters Heesch

Intocht Sinterklaas
Nistelrode

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

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

