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De privéverzameling van Joop Traa
‘Het hoeft niet heel te zijn’
Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER –
Nadat Joop Traa eind jaren
’50 een oude kapotte
koperen moor (theepot)
kreeg, die hij helemaal in
oude glorie herstelde, was
hij verkocht. Vanaf dat
moment verzamelt hij met
veel plezier oude spullen.
Van potten, pannen
en keukenapparatuur
tot gereedschappen.
En eenmaal door hem
gepoetst en indien nodig
gerestaureerd, krijgt
het een plaatsje in zijn
privémuseum.

Liesbeth’s afscheid
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Boek Achterstraat
pag. 5

Joop in zijn mooie museum

Hoewel hij er niet werd geboren en getogen is Joop in Heeswijk-Dinther beslist geen onbekende. Nadat de uit Helvoirt
afkomstige loodgieter met zijn
in Nistelrode geboren grote liefde Mia trouwde, verkaste het
jonge stel uiteindelijk naar Heeswijk-Dinther, om daar eind jaren
‘60 een eigen zaak te beginnen.
Zijn werk maakte dat Joop overal kwam en zodoende ook met
enige regelmaat oude spulletjes
vond die, omdat het vaak kapot
of versleten was, klaar stonden
voor de ‘stort’. “Dan ging het
mee naar huis. Mia vond mijn
collectie prima. Hoewel we dat
niet wekelijks deden, bezochten
we ook wel eens een rommelmarkt”, blikt Joop terug. Mia
overleed in 2019. Joop mist haar
nog dagelijks.
In verloop van decennia bouwde
Joop een enorme verzameling
oude spullen op. “We hebben
niet veel gekocht. Mia en ik waren scharrelaars”, memoreert hij.
Veel van op de kop getikt werd,
was versleten of kapot.

‘Was’ is in deze de goede term,
want meteen werd en wordt het
door Joop onder handen genomen en in oude glorie hersteld.

Bernheze sportief
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‘Bij elk item hoort
een verhaal’

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

Hij is een vaardig klusser met, zoals hij zelf stelt, tijd genoeg om
het op zijn gemak helemaal in
orde te maken. Koper of ander
materiaal snijden, lassen, solderen, lakken; Joop trekt er al zijn
vakmanschap voor uit de kast.
Ouderwetse
keukenmachines
die aan tafel geklemd moesten
worden om groenten te snijden,
‘worstmachines’, zeven, scharen,
hamers, tuin- en ander gereedschap. Zijn collectie is niet onder
één noemer te vangen waarbij
er zelfs plakboeken met sigarenbandjes te bespeuren zijn, een
omvangrijke collectie grammofoonplaten, cd’s en een compleet
uitgezette spoorbaan met treintjes die hij ook zelf vervaardigde.

Joop heeft zijn eigen privémuseum waarbij het erop lijkt dat er
veel dubbel is maar: “Het is allemaal verschillend.
Ik heb bijvoorbeeld wel acht
worstmachines. Elke is anders”,
laat Joop weten. Alles wat hij
heeft, staat en hangt keurig gerangschikt en goed uitgelicht. Bij
elk item hoort een verhaal wat
met liefde opgedist wordt.

Mia en
ik waren
scharrelaars

Dat doet Joop over zijn eigen
spullen, maar kan hij ook over
alles dat bij de Meierijsche Museumboerderij te vinden is: voor
Joop eigenlijk een feest van herkenning. Joop is daar actief als
vrijwilliger en wekelijks te vinden
in de tuin en voor klusjes in en
rondom de boerderij.
Hoewel zijn ‘museum’ behoorlijk
vol is, blijft Joop verzamelen. “Ik
ben er altijd blij mee”, meldt hij
om te besluiten: “Het hoeft niet
heel te zijn, want het mooiste
vind ik eigenlijk om het te maken
en vervolgens is het weer leuk
om er dan iets over te vertellen.”

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

WONING VERKOPEN?

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

WWW.KOM-WONEN.NL
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Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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ETEN, DRINKEN EN UITGAAN
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COLUMN
Ton Bens

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.100 stuks
Bezorgdag: woensdag/donderdag

Wat een jaar! Vorig jaar op 8 juli 2019
stonden we tussen alle mooie bossen
bloemen, vele attenties en cadeau ter
gelegenheid van de opening van de
nieuwe winkel in Winkelcentrum De
Ruwert in Oss. Samen met de Bakkers
Lamers zitten we nu al weer een jaar
op een prachtige locatie en weten
veel klanten ons te vinden.
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GROENTETIP

Radijs

FILMHUIS DE PAS:
Mi Vida

De afgelopen - best hele bijzondere - periode mochten we ook
veel pakketten maken voor bedrijven die hun medewerkers
graag wilden bedanken voor hun inzet en support. Er was ook
een jarige job die ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag zijn
gasten in de regio verraste met een heerlijk borrelpakket. We zijn
flexibel en creatief en denken heel graag met u mee om leuke
ideeën verder uit te werken. Ook voor het komende jaar blijven
we - samen met de Bakkers Lamers - kijken naar uw wensen
en wat wij voor u kunnen betekenen om het winkelbezoek zo
prettig mogelijk te maken. In Heesch gaan we op 20 juli ook het
een en ander veranderen, maar we blijven gewoon geopend
gedurende de vakantie voor onze klanten die dicht bij huis of
zelfs thuis blijven, maar wel lekker willen genieten van een wijntje
en een kaasje. Misschien toch eens wat themaweken plannen, uw
suggesties zijn natuurlijk ook altijd welkom, maar thuis hebben
we de Italiaanse avond al met een goed gevoel afgesloten.
Wij ontmoeten u graag in onze winkels in Heesch en Oss.
Proost op het 1e jaar in de Ruwert, (al) bijna 14 jaar Heesch en op
uw en onze gezondheid!
Met vriendelijke groet,
Bon Fromage Team Oss - Heesch
Ton en Elly Bens

Mi Vida is een film over het realiseren van je dromen en over de
verwachtingen die we hebben
van ons leven, onze toekomst en
onze vriendschappen.
En over de bereidheid en durf
van een dappere, 63-jarige

Maandag 13 juli,
20.00 uur, € 6,2019, 88 minuten,
drama/komedie.

deze gastvrije stad aan zee kan
ze haar zorgende rol loslaten en
over haar toekomst nadenken.
Als Lou’s lerares Andrea haar

‘Over het realiseren van je dromen
en de verwachting van ons leven’
Radijs is lang te
bewaren in de
koelkast. Knip het
loof eraf, maar laat de
worteltjes zitten. Doe
ze vervolgens in een
bakje water en je hebt
er langer plezier van!

WERK AAN DE WINKEL

vrouw om die verwachtingen en
dromen waar te maken.
Kapster Lou (63) koestert een
heimelijke droom; ze zou wel in
Spanje willen wonen. Ze gaat een
cursus Spaans volgen in Cádiz. In

aanmoedigt om haar dromen serieus te nemen en een kapsalon
in Spanje te beginnen, komen
Lou’s kinderen in opstand.
Zie ook de website voor het
coronaprotocol.

Kaartjes alléén te bestellen via www.de-pas.nl

Peer Verkuijlen maakt winnaars bekend op Markt HD
HEESWIJK-DINTHER - De actie
op de Markt Heeswijk-Dinther
loopt ten einde en aanstaande vrijdag komt Peer Verkuijlen namens Aktief Burgerschap
Heeswijk-Dinther de winnaars
bekend maken.
Omstreeks 10.30 uur zal hij
enkele van de 42 enveloppen
uit de tombola halen. De aanwezigen worden uitgenodigd bij

‘Lunch en Eetcafé Naast’ voor
een kop koffie en thee en een
consumptie. De kinderen krijgen
een ijsje.
Aktief Burgerschap vindt de
markt een belangrijke aanvulling in de dorpen als hart van de
gemeenschap, en ondersteunt
de marktkraamhouders die deze
zomeractie met de gemeente op
touw hebben gezet.

Van den Broek Kleinfruit
Ze zijn er weer... vanaf
heden blauwe bessen
Diverse soorten fruit 7 dagen per
week verkrijgbaar via de automaat.
Kleine Bosweg 5
5473 ND Dinther
06-11372396
info@vandenbroekkleinfruit.nl

Fruit voor het maken van jam en saus
graag telefonisch bestellen.
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Een hele karavaan ging
op de fiets naar het
Titus Brandsmalyceum

Lees- en
luistertips!

van Agnes Setrojojan, Bibliotheek Bernheze

Hoe duur was de suiker – Cynthia Mcleod
“Dit boek intrigeerde me omdat ik
zelf ook uit Suriname kom.”

Tip 1

Boek +
e-book +
luisterboek

Master Your Mindset – Michael Pilarczyk
“Leer positief te denken en te doen.”

Tip 2

Boek

Foto’s: Marcel van der Steen

NISTELRODE/OSS - Een hele karavaan fietsers trok op 6 juli vanuit Nistelrode naar het Titus Brandsmalyceum in Oss om Liesbeth Vlind-Wouters te begeleiden. Liesbeth zelf houdt niet écht van fietsen en
die werd dus vervoerd per koets!

Liesbeth
was
blij
verrast

Maandag 6 juli nam het TBL afscheid van Liesbeth. 47 jaar lang
heeft zij met hart en ziel gewerkt
op de administratie en gedurende die jaren duizenden jongeren
uit de omgeving ingeschreven
én uitgezwaaid. Collega’s en een
aantal oud-collega’s zetten Liesbeth op 6 juli uitgebreid in het
zonnetje tijdens een schitterende
afscheidsdag. En daarna zal het
TBL de trouwe Liesbeth met haar
betrokkenheid maar vooral ook
met haar humor en aanstekelijke
lach moeten missen.
Maar… voor Nistelrode betekent
het pensioen van Liesbeth dat ze
‘thuiskomt’. Een aantal vrienden

vond dat dit niet zomaar voorbij
kon gaan en op een bijzondere
manier gemarkeerd moest worden. In overleg met de naaste
collega van Liesbeth, besloten
familie, vrienden en kennissen
om Liesbeth te verrassen door
op haar (bijna) laatste werkdag,
6 juli, met z’n allen mee te fietsen. Op verschillende plaatsen
op de route van haar huis naar
de school, sloten kleine groepjes fietsers aan om tenslotte met
zo’n veertig mensen de feestelinge te escorteren. Het leverde
een mooi plaatje op en vooral
vreselijk veel plezier bij Liesbeth!
En daar was het de fietsers om
begonnen.

“Dit boek hielp me om na te denken over wat
ik écht wil met mijn leven en om positief te
denken. Door vragen te beantwoorden zoals
‘Waarom doe je wat je doet?’ wordt steeds
helderder wat je zelf kunt veranderen. Met het
praktische stappenplan leer je positief denken
en handelen. Echt een aanrader.”
De vrouw na mij – Sarah Pekkanen en
Greer Hendricks
“Een spannend boek om te ontspannen van
alle dagelijkse beslommeringen.”

Tip 3
Liesbeth werd op bijzondere wijze naar school gebracht

“De bloeitijd van de suikercultuur in
Suriname staat centraal in dit boek. Tussen
1765 en 1779 voerden gevluchte slaven
(marrons) oorlog met de slaven die op de
plantages werkten. De slaven werden slecht
behandeld, waardoor volgens de marrons de
suiker veel te duur betaald werd. Daarnaast
lees je ook het verhaal van de Joodse zusjes
Elza en Sarith. Een belangrijk boek over de
koloniale tijd dat meer mensen moeten lezen.”

Boek +
e-book

“In deze thriller gaat het over huwelijk en
verraad. Je denkt dat Richard en Nellie een fijn
leven samen hebben. Maar dan wordt Nellie
gewaarschuwd voor Richard door Vanessa. Een
vrouw die beweert dat zij Nellies voorgangster
is. Bovendien beweert ze dat Nellie in groot
gevaar is…”

BBQ ALL-IN
€ 14,- P.P.
(MIN. 4 PERS)

WIJ VERZORGEN UW COMPLETE
BARBECUE EN BEZORGEN AAN HUIS
OF OP LOCATIE. ZIE DE VOORWAARDEN
OP ONZE WEBSITE OF BEL GERUST.
DE COMPLETE BBQ-FOLDER VINDT U
IN DE WINKEL EN OP ONZE WEBSITE

- 5 stuks vlees p.p.
- diverse soorten rauwkost
- diverse soorten saus
- koude schotel
- kartoffelsalade
- stokbrood
- kruidencrème

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

ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
ONS WELZIJN
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
www.thuiszorgpantein.nl
BRABANTZORG
www.brabantzorg.eu
LAVERHOF
www.laverhof.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vorssel
Cereslaan 2A, Heesch
0412-453798
Spoed overdag: 0412-453798
toets 1
Huisartsenpraktijk De Zwaan en
van Sonsbeek
Cereslaan 2X, Heesch
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
toets 1
Huisartsenpraktijk van Cruchten
Cereslaan 2C, Heesch
0412-451355
Spoed overdag: 0412-451355
toets 1
Mw. N.A.M. Hiemstra
Gildestraat 1, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 10.00 - 11.00 uur
Hoogstraat 53, 0412-451971
Gildestraat 1a, 0412-253158
Apotheek Ceres
Cereslaan 2B, Heesch
Open maandag t/m vrijdag
8.00-18.00 uur
0412-744227
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vorssel
Beekgraaf 58a, 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
Open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11.00-12.00 uur.
0412-614035
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
APOTHEKEN BERNHEZE
BUITEN OPENINGSTIJDEN
Voor spoedeisende recepten
bij de Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
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Nieuws van de Horizon

PUZZEL MEE EN WIN EEN

HERÔME

HEESCH - Al sinds het begin van de coronacrisis is ziekenvereniging
Horizon uit veiligheid gestopt met het brengen van ziekenbezoeken.
Voorlopig zullen de ziekenbezoeken ook niet hervat worden. Toch
stelt de Horizon het zeer op prijs dat iedereen die iemand kent die
ziek is, dit aan de Horizon doorgeeft. Zo kan er door middel van het
sturen van een kaartje toch aandacht aan geschonken worden. Ken
jij iemand? Geef het door aan Ria van den Berg, 0412-452219.

In ‘De Horizon-taal’, dat zojuist
verschenen is, staat in de activiteitenkalender een aantal evenementen onder voorbehoud
aangekondigd. Inmiddels heeft
het bestuur besloten al deze activiteiten dit jaar niet door te laten gaan.

Helaas dit jaar dus geen rondritten en kaartmiddagen meer.
Ook gaan de busreis, disco-avond, ontspanningsmiddag
en handwerkverkoop niet door.
Als extraatje in deze rare tijd, is
bij ‘De Horizon-taal’ iets lekkers
toegevoegd.
De Horizon hoopt dat 2021 een
jaar gaat worden waarin alle activiteiten weer kunnen worden
hervat en dat zij weer een bijdrage kan leveren aan het welzijn
van alle dorpsgenoten.

Nagelverzorgingspakket

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

t.w.v.

€ 35,-

TIP: sommige antwoorden zijn terug te vinden op
www.sparkling-nistelrode.nl. Stuur een mail met het juiste antwoord naar
Feel Good
Store13 -julipuzzel
info@demooibernhezekrant.nl
voor maandag
12.00 uur.8 juli
Oplossing:

Vertikaal
1. Welk merk hand- en
nagelverzorging heeft
Feel Good Store?
3. Hoe heet de eigenaresse
(voornaam)?
Horizontaal
2. Wat verkoopt Feel Good Store
Sparkling ‘uit de tap’?
4. In welke plaats is Feel Good Store
Sparkling gevestigd?
5. Hoeveel dagen per week is
Feel Good Store Sparkling open?
6. Hoeveel jaar bestaat deze winkel al?

Bloedprikken en ophalen materialen Bernhoven
voortaan na digitale afspraak
UDEN - Met ingang van 13 juli
kunnen patiënten voor bloedafname bij een van de prikposten
van Bernhoven alleen nog terecht na een digitale afspraak.
Hoe werkt het?
Via de knop ‘bloedafname’
op
https://afspraakbloedafname.bernhoven.nl komt de
patiënt terecht op de juiste pagina. Hier kiest de patiënt waar
hij een afspraak voor wil maken (bloedafname of materiaal
ophalen), de locatie waar hij de
afspraak wil (dat kan namelijk
behalve in Oss en Uden nog

op zeven andere locaties in de
regio), kiest vervolgens een beschikbare datum en tijd, vult
daarna enkele persoonsgegevens in zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres en na
een klik op de knop ‘bevestigen’
is de afspraak gemaakt. De bevestiging krijgt de patiënt via
e-mail toegestuurd.
Telefonische hulp
Natuurlijk is deze nieuwe manier van werken even wennen,
zeker voor patiënten die vaker
naar een van de prikposten komen. Even naar binnen lopen

Across
Down
2. Wat verkoopt Feel Good Store Sparkling ‘uit de
1. Welk merk hand- en nagelve
tap’?
Good Store
4. In welke plaats is Feel Good Store Sparkling
3. Hoe heet de eigenaresse (vo
gevestigd?
kan
straks niet meer. Om men- afspraak naar de prikpost komt,
5. sen
Hoeveel
dagen per
FeelnieuGood Store
te helpen
omweek
metishet
moet wel met een wachttijd reSparkling
open?
we
systeem
vertrouwd te raken, kening houden. Ook kan een
6. richt
Hoeveel
jaar bestaateen
dezetelefonisch
winkel al?
Bernhoven
van de medewerkers de pati-

hulpteam in. Patiënten die het
lastig vinden om een digitale afspraak te maken, kunnen bellen
naar 0413–401908 en een van
de medewerkers helpt de patient dan mee om digitaal een afspraak te maken.

ent ter plekke helpen om een
afspraak te maken. Digitaal afspreken geldt niet alleen voor
bloedprikken. Ook wie materiaal
komt ophalen, bijvoorbeeld om
thuis urine te verzamelen, moet
hiervoor een afspraak maken.

Even wennen
Om mensen te laten wennen
houdt Bernhoven rekening met
een overgangsperiode. Wie in
de komende tijd zonder digitale

Om materiaal weer in te leveren
is een afspraak niet nodig, dit
kan gewoon door even binnen
te lopen en de spullen af te leveren.

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

1. Hoe heet het asieldier van de week?

Winnaar vorige week:
Rien en Trudie van Houtum
Het antwoord was:
RADIO

2. Wat werd afgelopen vrijdag alsnog uitgereikt aan 15 inwoners van Bernheze?

Bos bloemen
t.w.v. € 15,-

3. Wat heeft Buurtvereniging Achterstraat uitgebracht?

4. Hoeveel procent reductie belooft men met Alliantie Klimaatactie?

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

5. Hoe heet de film die 13 juli gedraaid wordt bij filmhuis De Pas?
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Buurtvereniging Achterstraat viert 50-jarig bestaan
met historisch boek vol informatie vanaf 1830
Tekst: Carlijn van de Ven Foto’s: Marcel van der Steen

NISTELRODE – Meer dan een jaar lang zijn voorzitter Ton Vorstenbosch en zijn hulptroepen bezig geweest om álle informatie van
buurtvereniging Achterstraat uit te zoeken. Het op zaterdag 4 juli
onthulde boek bevat 120 bladzijden aan informatie van nu én vroeger vanaf het jaar 1830. Ter ere van het 50-jarige jubileum van de
buurtvereniging is dit bijzondere project tot een succes gebracht.
Zaterdag 4 juli was dé dag voor
buurtvereniging
Achterstraat.
Het boek werd onthuld en ook
werden twee beelden van saamhorigheid uitgereikt aan de oprichters van de buurtvereniging.
In 1970 werd de buurtvereniging
opgericht door de heren Piet van
Hintum en Jan van Pinxteren.
Piet nam het beeldje zelf in ontvangst. Jan is helaas overleden
en dus nam zijn zoon Eric het
beeldje voor zijn vaders’ prestatie
in ontvangst. Hetzelfde beeldje
pronkt op de kaft van het boek:
“Het staat voor de verbonden
samenleving in onze buurt”, legt
Ton trots uit.
Al 80 jaar in de Achterstraat
Ton heeft het ‘hele geknobbel’,
zoals hij het zelf noemt, niet alleen gedaan. Jan van den Broek
heeft een grote bijdrage geleverd

Ton Vorstenbosch

In 1970 acht
operationele
boerderijen
en nu
maar één
aan het boek. Vanaf 1900 tot de
oorlogstijd heeft hij alle informatie uitgepluisd. “Ik woon al 80
jaar in de Achterstraat. Ik ben er
geboren en zelfs tijdens de oorlog blijven wonen. Het is altijd
een mooie straat geweest, dus ik
hielp er graag aan mee”, vertelt
Jan.
Ook Lam van den Bogaart heeft
behoorlijk wat uren gestoken in
het uitspitten van informatie voor
de buurtvereniging. Al in 1832
waren er kadasterkaarten van
de straten, dus Van den Bogaart
nam de jaren 1830 tot en met
1900 voor zijn verantwoording.
Veel te ontdekken
In al die jaren tijd is er behoorlijk
veel veranderd in de straten van
de buurtvereniging. Zo waren er
in 1970 acht operationele boerderijen en nu maar één. Meer
grote veranderingen houden de
mannen graag als verrassing. “Er
is veel te lezen en te ontdekken in
het boek met ruim honderd bladzijden.” Wél vertellen ze trots
dat de tevredenheid in de buurt
altijd hetzelfde is gebleven en dat

Een gezellige ‘buurt’middag waarbij het boek onthuld werd

meer dan de helft van de woningen nog door nieuwe generaties
van dezelfde families als vroeger
wordt bewoond. De oudste bewoner van de buurtvereniging is
onlangs 91 jaar geworden en de
jongste is slechts vier maanden.

Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl/albums

John Cuisinier is maanden zoet
geweest met het indelen van het
boek. Veel foto’s van vroeger en
heden maken de verhalen per
huisnummer in het boek compleet.

Iedereen die interesse
heeft in het boek, kan het
bestellen via een mail naar
b.v.achterstraat@gmail.com.
Op dit moment wordt het
boek voor de speciale prijs
van € 30,- aangeboden.
Zolang de voorraad strekt.
De zoon van Jan van Pinxteren, Eric en Piet van Hintum
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COLUMN
Schuldhulpmaatje
Bernheze vertelt...’
VICIEUZE CIRKEL

Puzzel ontworpen door Gilde Nistelrode
NISTELRODE - Naar een idee
van Cees Becht heeft het Nistelrodese gilde St. Antonius AbtSt. Catharina een puzzel laten
ontwerpen.

derij te zien. De leuke puzzel is
een aangename manier om gezellige uurtjes door te brengen.
Het gilde bekijkt hoe groot de
belangstelling is om deze puzzel aan te schaffen. Afhankelijk
daarvan kan een definitieve prijs
worden gemaakt. Publicatie ervan zal na de vakantieperiode
plaatsvinden.

Anneke van 27 jaar komt er na een echtscheiding alleen voor
te staan met drie kinderen. Zij meldt zich bij de Sociale Dienst
voor een uitkering, maar die krijgt zij niet. De boodschap is dat
zij aan de studie moet, dat zal haar kans op werk vergroten.
Daarvoor moet ze studiefinanciering aanvragen.

Op de puzzel, die uit 500 stukjes
bestaat, worden op de plattegrond van de gemeente Bernheze zeven fraaie afbeeldingen
getoond. Van ieder van de zes
kernen is een karakteristiek object afgebeeld en verwijzend

Dat doet Anneke en ze gaat hard aan het werk. Maar ze heeft
ook flinke schulden. Wanneer zij zich opnieuw bij de Sociale
Dienst meldt voor schuldhulp wordt deze haar geweigerd,
vanwege de studiefinanciering. Die bestaat namelijk voor
een deel uit een lening en schuldhulpverleners kunnen geen
schulden oplossen met nieuwe schulden.

Overdracht secretariaat van
Gildenkring ‘Hoge Schuts’

Helpen de schulden in kaart te brengen
De maatschappelijk werker van Anneke vraagt om hulp bij
SchuldHulpMaatje. Voor het maatje zit er niet veel anders
op dan helpen de schulden in kaart te brengen. Ook helpt
hij Anneke met brieven schrijven naar de schuldeisers,
waarin zij haar situatie uitlegt. De meesten van hen parkeren
de vordering tot het einde van het studiejaar. Maar de
woningcorporatie is daar niet gevoelig voor en spant een
procedure tegen haar aan. Anneke verliest de rechtszaak.
“Gelukkig duurde de procedure zo lang dat zij haar studie kort
na dit vonnis kon afronden”, vertelt haar maatje. “Toen kon zij
weer een uitkering aanvragen en zich melden bij de afdeling
schuldhulp van de Sociale Dienst.”
Voor meer informatie:
SchuldHulpMaatjeBernheze@gmail.com
www.schuldhulpmaatje.nl
(voor maatjes en algemene informatie)
www.uitdeschulden.nu (voor hulpvragers)
www.geldfit.nl (voor voorkomen van geldproblemen)
www.moneyfit.nl (voor jongeren met geldvragen)
www.eerstehulpbijschulden.nl
(voor herkennen van geldzorgen)

naar het agrarisch verleden, is
bovendien een afbeelding van
een uit 1875 stammende boer-

Zie ook www.gildenistelrode.nl.

HEESWIJK-DINTHER - Jan Schakenraad, dekenschrijver van de
Gildenkring, draagt na twintig
jaar het secretariaat over aan Simone van de Wijgert uit Heeswijk.
Gildenkring Hoge Schuts is ontstaan in 1926 in Berlicum. Het
is de oudste kring van gilden
in Nederland. Een zeer actieve
kring van dertien aangesloten
gilden uit Rosmalen, Berlicum,
Dinther, Nuland, Maren-Kessel,
Vorstenbosch, Heeswijk, Erp,
Veghel, Nistelrode, Oss, Geffen
en Uden.
Dekenschrijfster Simone en haar voorganger Jan

Elk jaar organiseren zij om toerbeurt een Kaderdag voor de
jeugd, een Kringgildendag met
een optocht en alle daarbij behorende wedstrijden. In de zomer
worden er op zaterdag tien geweerwedstrijden georganiseerd
en in de winter worden er vijf
kruisboogwedstrijden georganiseerd. In de zomeravonden een
spannende jeu de boulescompetitie waarbij steeds ongeveer 100
deelnemers de strijd met elkaar
aangaan. Altijd weer zijn het
spannende, gezellige wedstrij-

den met als beloning een mooi
zilveren schild. Broeder- en zusterschap houden deze kring al
bijna 100 jaar levend, in 2026 zal
dan ook het 100-jarig bestaan
groots gevierd gaan worden.
Vorige week donderdagavond
heeft de overdracht van het secretariaat van de kring bij Simone van de Wijgert in Heeswijk
plaatsgevonden. Vanwege het
coronavirus moest dit op een
sobere manier gebeuren, maar

Hoofdman Hans de Visser gaf
aan dat Jan Schakenraad zeker
nog een keer - wanneer corona
het toelaat - voor zijn vele werkzaamheden beloond zal worden.
Jan bedankte iedereen en gaf
aan: “Denk eraan, jullie moeten
het samen gezellig en opbouwend in de kring doen én houden. Ik heb hiervan die laatste
twintig jaar samen met jullie erg
van genoten. Simone, bij deze
veel succes als dekenschrijfster.”

Het was een stille bedoening
St. Barbara Gilde Dinther
HEESWIJK-DINTHER - Eindelijk is het weer zover, de deuren mogen weer open, maar... wel rekening
houdend met de regels van de overheid! Sinds begin maart zijn de deuren van het gildehuis St. Barbara
in Dinther gesloten vanwege het coronavirus. Een zeer groot gemis, vooral voor de ouderen van het
gilde. Abrupt werden alle rik- en keezavonden gestopt en ook de jaarlijkse contactavond kon helaas
niet doorgaan. Toch iets waar veel gildeleden naar uitkijken. Geen repetities van het gildekoor, geen
geweer-, kruisboog- en jeu de bouleswedstrijden. Het was stil in en om het gildehuis!
De aubade tijdens Koningsdag
werd afgelast. Op die dag kregen drie leden van het gilde een
koninklijke onderscheiding. Jan
van Eerd, Harrie van de Ven en
Kees Kuijpers werden persoonlijk
gebeld door de burgemeester
voor hun vele verdiensten, maar
het opspelden van het lintje gebeurde pas vorige week vrijdag.
Ook enkele gildedagen, waaronder de kringdag in Nuland, zijn
uitgesteld.

wachten. Maar dit alles viel in
het niet bij het droevige nieuws
dat gildebroeder Piet van Zutphen op 22 maart, op 79-jarige
leeftijd, vrij onverwacht is heen
gegaan. Een man die zeer ac-

was dit helaas niet mogelijk. Later dit jaar zal, op een nader bekend tijdstip, een herdenkingsviering gehouden worden. Piet
was Koning in 2010. Het gilde
mist in hem een waardige en
verdienstelijke gildebroeder.

De huidige Gildekoning
blijft een jaar langer
koning van het Gilde

De jaarlijkse opluistering, in de
meimaand in de St. Jan in Den
Bosch, kon niet doorgaan. Vele
gildebroeders wandelden of
fietsten naar Den Bosch, waar na
afloop van de viering de heerlijke Bossche bollen al stonden te

tief was bij het gilde, in diverse
commissies heeft gezeten en fotograaf was van de mooie plaatjes op de website en in de jaarverslagen. Hoewel Piet altijd de
wens had uitgesproken om met
gilde-eer begraven te worden,

Door al deze omstandigheden is
door de overheid besloten om
het Koningsschieten dit jaar niet
door te laten gaan. De huidige
Gildekoning blijft daarom nog
een jaar langer Koning van het
gilde.
Tot slot wenst de overheid iedereen het beste toe en hopelijk kan iedereen elkaar dit jaar
elkaar nog vele malen, in goede
gezondheid, ontmoeten.
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Vorstenbosch herdenkt
slachtoffers van coronavirus
tijdens openluchtmis op ‘t Gildebergske

Aanbiedingen geldig van
9 tot en met 15 juli
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Kipcordon
bleu

Pastoor Ouwens staat met aanwezigen stil bij wat er is gebeurd

VORSTENBOSCH - Deze traditionele openluchtviering werd voorgegaan door Pastoor Ouwens en had
een extra tintje omdat er werd stilgestaan bij de gebeurtenissen die het coronavirus met zich meebracht.
Jan van Grunsven las een brief
voor met daarin: “In zeer korte tijd verloor ons dorp vijf bekende dorpsgenoten. Er werden
kaarsen ontstoken voor Toos
Timmers, Piet Timmers, Jan Lucius, Maria Lucius en Sam Ramadanovic. We hebben een zware
tijd achter de rug met z’n allen.
En we hopen vurig dat er geen
tweede golf van het coronavirus
de kop opsteekt. Wij zijn hier in
oostelijk Brabant hard getroffen
en nog altijd zijn er mensen onder ons die worstelen met de gevolgen van deze verschrikkelijke
ziekte.
Wereldwijd slaat de pandemie
nog altijd hard toe. Terwijl wij
hier voorzichtig aan vakantie
denken, zijn vele honderddui-

zenden mensen in de rest van de
wereld doodsbang. En wij hier in
Vorstenbosch hebben de afgelopen maanden laten zien dat we
achter onze mensen staan: We
leefden mee, waren op straat
aanwezig bij weer zo’n akelige
uitvaartstoet en we probeerden
nabestaanden van getroffen families een hart onder de riem te
steken. Inmiddels is er iets meer
rust gekomen, iets minder angst,
wat minder bezorgdheid. En als ik
wat positiefs van deze crisis mag
noemen; de gejaagdheid onder
velen van ons is iets gekrompen:
we hebben wat afstand kunnen
nemen van wat ons dagelijks
voortdrijft. En voor velen onder
ons staat vast dat we voortaan
niet meer zo driftig door het leven moeten razen en meer stil

Nistelrode
0412-611282

moeten staan bij vandaag. De
mensen om ons heen verdienen
aandacht en daar moeten we
meer tijd voor maken.
Bezinning dus. We hebben in
dit deel van de wereld en ook in
Vorstenbosch de afgelopen jaren
met hard werken een hoge mate
van welvaart bereikt. We moeten nu wat meer tijd gaan steken
in meer welzijn voor iedereen.
Dat moeten we niet aan de gemeente of politiek overlaten, dat
moeten we zélf doen. Ik hoop
op gezondheid voor iedereen
en laten we de overtuiging vasthouden, dat het best wat minder
gejaagd kan allemaal.”
Tijdens deze viering hebben leden van de fanfare enkele stukken gespeeld die in het teken
stonden van het overlijden van
dorpsgenoten aan de gevolgen
van corona. Ook heeft Annemieke Post uit Veghel enkele liederen ten gehore gebracht.
Tijdens de consecratie heeft
vaandrig het vaandel genegen
en werd op de trom geroffeld
uit eerbied voor God en voor de
overledenen die ons ontvallen
zijn.

We zijn op
zoek naar een
4+1 gratis zaterdaghulp
in Nistelrode,
Eigen gemaakte vanaf 16 jaar.

gerookte
kipfilet

Boterhamworst

100 gram

100 gram

€ 1,50

€ 1,10

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

ACTIE DANK JE WEL

GRATIS BROCCOLI
Bij besteding van € 10,- of meer
Geldig van13 tot en met 18 juli 2020

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

Met dank aan eenieder voor
deze inspirerende viering.

PROPAAN | LPG | INDUSTRIËLE GASSEN | FLESSEN | TANKS

GASSERVICE OSS
Galliersweg 45- Oss
0412-748888 - www.gasserviceoss.nl

GASHANDEL WILLEMSEN
Kerkstraat 117 - Zeeland
06-54650715 - www.gashandelwillemsen.nl

7,95

7,95

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

8 mini witte bolletjes
Van Mook
4 krentenbollen

De
Echte4 mini
Bakker
croissants
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277

Molenweg
3 - 5351 ES
Berghem - 0412-745380
Deze box is
gevuld
met:
www.vanmook.echtebakker.nl
8 mini witte bolletjes
4 krentenbollen
4 mini croissants

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN
Je kunt geen grote dingen doen.
Je kunt alleen kleine dingen doen met grote liefde.

Helaas heeft HVCH afgelopen weekend
het zeer slechte nieuws ontvangen dat
de secretaris van onze voetbalvereniging

Petra van Zoggel

Wij zijn bedroefd dat wij afscheid moeten nemen van onze
lieve moeder, schoonmoeder en trotse oma, maar ook
dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden hebben gehad.

na een kort ziekbed is overleden.

Annie Ketelaars-van de Rijdt

Ze is slechts 54 jaar geworden.

echtgenote van

Petra is in vele functies binnen onze vereniging van onschatbare
waarde geweest. Het laatste jaar was ze secretaris, daarvoor
jarenlang lid van ons jeugdbestuur en ook heeft ze vele jaren
(al vanaf heel jonge leeftijd) in Vrouwen 1 gespeeld.
Het gezin van Petra is een echt HVCH-gezin, want ook haar man
Jan en de kinderen Luuk, Rik en Tom zijn allemaal lid en op de een
of andere manier actief binnen HVCH. We zullen Petra natuurlijk
ontzettend gaan missen binnen HVCH, maar haar gezin zal haar
nog meer missen. We wensen Jan en de kinderen dan ook alle
sterkte om dit afschuwelijke verlies te kunnen dragen.
Petra, bedankt voor al jouw inzet en betrokkenheid
bij onze vereniging! We missen je nu al.

Wim Ketelaars †
Veghel, 17 juli 1933

Dinther, 3 juli 2020
Maarten †
Gerdie en Eus
Anna
Willem en Eva
Maarten en Gaia

Aanstaande donderdag 9 juli kan eenieder die dat wil een
persoonlijk bericht achterlaten in het condoleanceregister bij
HVCH. Ons clubhuis zal daarvoor geopend zijn van 19.30 uur
tot 21.30 uur.
Op vrijdag 10 juli wordt in besloten kring afscheid genomen
van Petra. Echter, ze zal nog om 9.45 uur kort bij HVCH zijn.
Wie haar een laatste eer wil bewijzen, is van harte welkom op
ons sportpark.

Wim en Ineke
Erwin en Janneke
Jeroen en Alessa

Anne-Marie en Jan
Thomas en Chau
Stefan
Maarten en Ingrid
Olaf
Simone

Vanwege de huidige omstandigheden vindt de uitvaart in
besloten kring plaats op donderdag 9 juli 2020.

Dankbetuiging

Jan van Gorp

Graag willen we iedereen bedanken voor alle aandacht,
lieve woorden, vele kaarten, de bijzondere erehaag
en medeleven voor en na het overlijden van
onze lieve moeder, oma en superoma

verliest Sociëteit Sportief de Hoef haar oprichter
en haar jarenlang prominente voorzitter.

Cor Verstegen-van den Broek

Wij wensen José en familie veel sterkte.
Bestuur en leden SSH

Graag attendeert parochie De
Goede Herder je op de fiets- en
wandelroutes die te verkrijgen
zijn bij VVV Oss. Spring op de
fiets en verken 23 kilometer aan
religieus erfgoed met de fietsroute ‘Dwars door de Overlaat’. Bezoek met de kerkenroute ‘Heilige
Muren’ alle kerken in Ravenstein
en omgeving, wandel met de
route ‘Megen op de Kaart’ langs
de Broeder Everhardus Kapel,
het Hof van Lof en het Antonius
Klooster. Of neem de route Effe
door Geffen die je langs de Maria
Magdalena kerk voert. Je kunt
ook het Brabants Kerkenboekske
downloaden met auto- en fietsroutes langs tientallen andere
kerken.
Wil je met een groep een rondleiding krijgen in één van de zes
kerken die behoren tot parochie
De Goede Herder?

Correspondentieadres:
Schoolstraat 1
5473 GD Heeswijk-Dinther

Met het overlijden van

Heesch

Speciale dank voor de fijne begeleiding
van thuiszorgteam Maxzorg,
De Wellen en huisartsenpraktijk dr. van Cruchten.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Heesch, 14 juni 2020

Informeer dan naar de mogelijkheden in Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch via 0412-451215 of
a.bergsma@parochiedgh.nl.

Speciale viering
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Nu de kerken weer open
zijn en er rond de 100 personen
tegelijkertijd binnen mogen, wil
de parochie Heilige Augustinus
in een speciale viering stilstaan
bij de velen die in de afgelopen
maanden overleden zijn.

en met hen bidden. Dat is het
doel van deze speciale viering op
zondag 12 juli. Om 9.30 uur zijn
er vieringen in Middelrode (Sacramentskerk) en in Loosbroek
(Sint Antoniuskerk). Om 10.45
uur is de viering in Dinther, in de
Sint Servatiuskerk.

Het coronavirus heeft een behoorlijke impact gehad op onze
samenleving en we zijn er nog
niet van af. Lange tijd nog zullen
we met beperkingen moeten leven. Beperkingen zorgen er echter ook voor dat we elkaar meer
nodig hebben (met anderhalve
meter afstand!).

Wil je een speciale intentie opgeven? Dan kan dit via de eigen
geloofsgemeenschap, zie
www.parochieheiligeaugustinus.nl.

Afstand en nabijheid; in dat
spanningsveld leven we. Afstand is er ook ten aanzien van
de overledenen: zij zijn elders.
Nabijheid met hen kunnen we
vieren als we samen voor hen

HEESCH/NISTELRODE/
VORSTENBOSCH - Dit jaar zullen zeker meer mensen erachter
komen dat niet alleen in verre
vakantielanden, maar ook in Nederland talloze kerkgebouwen
van buiten én binnen te bewonderen zijn.
In heel ons land zijn routes uitgezet langs al het moois dat
Nederland op religieus erfgoedgebied te bieden heeft. Kerken
en torens overal in stad, dorp of
buitengebied rijzen op. Ze vertellen zonder woorden het verhaal
van hun geschiedenis, van de
bouwperiode, van de kunsten en
vooral van de gemeenschappen
die deze kerken en torens ooit
hebben gebouwd. Ook nu bieden kerkgebouwen ruimte voor
de ontmoeting met God en komen gelovigen er samen.

Eric en Gerlinde
Sanne en Geert
Lieke en Damian

Leden en bestuur HVCH

Fiets- en
autoroutes
langs
Brabantse
kerken

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

Vanwege het kanaliseren van
het aantal kerkgangers is het
verplicht om een ticket te reserveren. Dit kan via
https://eventix.shop/qy924wvm
Voor wie geen computer, tablet
of smartphone heeft bel 0735031215 op maandag, dinsdag,
donderdag of vrijdag tussen
9.30 en 11.30 uur.

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

Voor u, naast u, met u

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1

20/04/16 10:25
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Ludieke diploma-uitreiking voor Dani Bulte vanuit Fioretti

Een fotocollage van de uitreiking van Dani Bulte uit Vorstenbosch, klas b4hzc, afdeling Horeca, Bakkerij en Recreatie
VORSTENBOSCH/VEGHEL - In
deze coronatijd, met al z’n beperkingen, koos het Fioretti College in Veghel voor een ludieke
diploma-uitreiking.
Alle geslaagde leerlingen - dit
jaar slaagde wederom 99 procent
van de examenleerlingen - werden individueel bezocht door de
mentoren in een bijzonder voertuig. Een flinke operatie, als je
bedenkt dat de school ruim 300
geslaagden telt!
In vier ploegen, verdeeld over vijf
dagen, werd er rondgetrokken
door de dorpen en steden waar
de leerlingen wonen, dus ook

De rode loper
werd uitgerold

Bernheze kwam aan de beurt.
Voor de leerlingen betekende dit:
Even tien minuten alle aandacht
voor hen, hun ouders en genodigden, die uiteraard op gepaste afstand mochten toekijken.
De rode loper werd uitgerold,
er werd een tafeltje en stoeltje

neergezet, er werd een felicitatiefilmpje getoond en uiteraard
werd het felbegeerde diploma
ondertekend. Natuurlijk hadden
alle leerlingen uitgekeken naar
een grootse diploma-uitreiking
op school en een galafeest op de
Noordkade, maar deze ludieke
persoonlijke actie konden ze allemaal toch zeer waarderen!
Meer foto’s op
www.mooibernheze.nl/albums

Workshop vlindersafari
Super om te doen, ook met anderhalve meter afstand!

Mooie foto’s maken met oog voor detail
en plezier in het fotograferen zijn de rode
draad van deze workshop. Met maximaal
vier andere personen ga je mee voor een
workshop fotograferen bij Vlindersafari
in Gemert. In deze workshop krijg je kort
uitleg over de verschillende vlinders en
hun gedrag. Daarna kan iedereen aan de
slag om de vlinders te fotograferen.
Tijdens het fotograferen is er voldoende
tijd en aandacht voor iedereen om vragen
te stellen. Op deze manier zie je zowel de
kennis die je opdoet over vlinders als de
kennis van het fotograferen terugkomen
in de foto’s.
De workshops worden door mij, Edwin
Hendriks, verzorgd op de volgende dagen:
• Dinsdag 21 juli
• Vrijdag 24 juli
• Maandag 27 juli
• Vrijdag 31 juli
• Maandag 31 augustus
• Vrijdag 4 september
• Woensdag 9 september

• Maandag 14 september
• Vrijdag 18 september
• Dinsdag 22 september
Steeds van 10.00 tot ongeveer 12.30 uur.
We verzamelen rond 9.50 uur in Gemert.
De kosten voor deze workshop zijn slechts
€ 15,- per persoon en dit is inclusief entree en een drankje. Mocht je interesse hebben, dan kun je je aanmelden via
www.anderzendichtbij.nl/workshops of
via info@anderzendichtbij.nl.

Graag tot ziens!
Anderz & Dichtbij, Edwin Hendriks
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Word jij vrijwilliger
social media?

BOBZ vrijwilligers bedankt en
nieuwe vrijwilligers gezocht
NISTELRODE - BOBZ wil graag alle vrijwilligers bedanken die het afgelopen jaar een bijdrage hebben
geleverd aan de activiteiten. Dankzij hen heeft BOBZ in het begin van het seizoen gezellige avonden
voor de jeugd kunnen organiseren. Natuurlijk ook een bedankje aan de jeugd die iedere keer van de
partij was!
In het begin van het nieuwe
schooljaar komt BOBZ met de
planning voor het komende seizoen. Als er ouders of jongeren
(vanaf de tweede klas van het
voorgezet onderwijs) zijn die een

HEESCH - Ben jij regelmatig te
vinden op Facebook en Instagram? Vind jij het leuk om de
allerlaatste nieuwtjes te delen?
Ook Stichting WIJ,HEESCH
vindt dit belangrijk.

tijd om namens WIJ,HEESCH
berichten te delen en te posten
op onze Facebookpagina en Instagram? Word jij onze social
media beheerder? Daar worden
wij blij van!

Berichten over wat de stichting bezighoudt, activiteiten,
succesmomentjes en ook heel
belangrijk zijn de gedeelde berichten en activiteiten van onze
netwerkpartners. Heb jij zin en

Heb je vragen of wil je je aanmelden? Mail dan naar
info@wijheesch.nl.
Bellen mag natuurlijk ook:
06-12997409.
www.wijheesch.nl.

of twee keer per jaar iets willen
betekenen voor de jeugd van
groep 7 en 8, dan kunnen zij zich
laten informeren door Marieke
Coppens via
bobznistelrode@gmail.com,

BEZORGER
GEZOCHT!
Een baantje met
lichaamsbeweging
Niet alleen jongeren vanaf 13 jaar maar
ook volwassenen kunnen natuurlijk
wekelijks op pad met
DeMooiBernhezeKrant.
Bijlages worden extra vergoed!

via dit mailadres kun je je natuurlijk ook meteen aanmelden!
Het bestuur van BOBZ wenst iedereen een fijne vakantie!

Bijlage
s en
folders
worde
n ext
vergoe ra
d
NISTELRODE - 190 kranten
€ 8,08 per week
Bedrijvenweg, Canadabaan,
De Oude Ros, Dijkstraat, gedeelte
Donzel, Gildenweg, Het Korteveld,
Het Runneke, Hoogbroeksesteeg,
Kleinwijk, Kievitsweg, Noorderbaan,
Vendelweg, Waardsestraat en
Weverstraat.

INTERESSE?

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

Betolinq
Aannemers B.V.
Betolinq Aannemers B.V.
Bosschebaan
Bosschebaan 37 37
5384 VX
5384
VXHeesch
Heesch
T:
T: 0412-745052
0412-745052

het fundament onder uw bouwplannen

het fundament onder uw bouwplannen

www.betolinq.nl
www.betolinq.nl
info@betolinq.nl

info@betolinq.nl

GEZOCHT

ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER
32-40 uur (deeltijd mogelijk)

BetoLinQ Aannemers B.V. is op zoek naar geschikte kandidaten
voor de functie van Administratief medewerkster.
Als administratief medewerkster heb je een zeer gevarieerd takenpakket binnen ons
bedrijf. Deze taken zullen bestaan uit oa:
- Controleren van inkoopfacturen;
- In samenwerking met personeelszaken gegevens up-to-date houden.
Personeel aanmelden op projecten;
- Administratieve ondersteuning van VCA en ISO certificering;
- Ontvangen van bezoekers;
- Interne en externe communicatie; eerste aanspreekpunt van telefoon,
verder helpen van klanten en leveranciers;
- Aanspreekpunt voor collega’s, betreft werkkleding, administratieve vragen
zoals reisuren etc.;
- Beheren van mailbox, behandelen van binnenkomende post;
- Beheren van kantoorartikelen- en kantinevoorraad.

Stichting R.K. begraafplaats
Parochie Emmaus Heesch
zoekt vrijwilligers

Spreekt de functie je aan?
Ben jij iemand die flexibel en nauwkeurig is ingesteld?
En kun je werken met Office programma’s?
Dan zouden we heel graag jouw reactie ontvangen.
Wij bieden een zeer zelfstandige fulltime (deeltijd mogelijk) functie met goede
arbeidsvoorwaarden binnen een gezonde en stabiele onderneming die continu in
ontwikkeling is.

Heb je het gevoel dat deze functie bij jou past?

Stuur een reactie met CV naar po@betolinq.nl t.a.v. Marianka Dominicus

HEESCH - Voor het aankomende seizoen
worden er ter ondersteuning van de professionele hovenier enkele mannen of
vrouwen met groene vingers gezocht.
Mensen die het leuk vinden om enkele
uren per week op een respectvolle manier
lichte onderhoudswerkzaamheden te verrichten op onze begraafplaats.

De uren en tijden zijn in overleg.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Adrie van de Pas, voorzitter,
0412-451175 of amvanderpas@home.nl
of Martin Verhagen, bestuur/
onderhoud, 0412-453432 of
verhagen.martin@hetnet.nl.
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tfoto
Stran a
de week
va

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

Stefano, Sylvano en Joyce
Ik fiets naar Heesch, zet mijn fiets bij de bushalte. Ik wacht een
tijdje. Aan de overkant stopt een bus en daar stapt een moeder
met twee kinderen uit. Ik besluit als ze mijn kant op komt dat ik
hen ga vragen voor Straatfoto van de week. Ze lopen over het
zebrapad. De moeder gooit haar linkerbeen vrolijk de lucht in, en
als die landt, ook de rechter en zo door. Ze probeert er duidelijk
iets leuks van te maken. De kinderen dartelen actief om haar
heen. Dus ik spreek hen aan, stel me voor en vraag of ze in de
krant willen. “Is goed”, zegt Joyce. Want zo heet ze. Ik vraag
wat ze eerst wil, de foto of het verhaal? “Oh dat maakt me niet
uit.” Dus zeg ik: “Dan doen we eerst het verhaal.” “Nou, dat
heb ik wel”, zegt Joyce.
Ik vraag ze waar ze geweest zijn met de bus. Joyce: “Ik heb
Stefano (8) en Sylvano (3) net opgehaald bij het tussengezin
(tijdelijk pleeggezin). Het zijn de biologische kinderen van mijn
man en zijn vorige relatie. Mijn man en ik zijn een jaar geleden
getrouwd. Omdat de kinderen een tijdje terug door omstandigheden bij de moeder weg moesten en in een pleeggezin terechtkwamen, zijn wij nu bezig om de voogdij te krijgen. We hebben
ze nu elk weekend ‘op proef’ en volgende week komen ze tien
dagen bij ons. Als het allemaal goed gaat, wijzen de instanties
ons de voogdij toe.” Ik ben onder de indruk van haar verhaal.
“Met corona hebben we de jongens drie maanden niet kunnen
zien omdat ze niet van het ene gezin naar het andere mochten.
Vóór corona heeft de rechter al bepaald dat er een beslissing
moet komen voor de kinderen, maar dat werd uitgesteld.” We
maken nog een foto, mét mondkapje, en zeggen elkaar gedag.

De Waan gaat door
Bailey
Deze knappe poes is Bailey, geschatte geboortedatum 1 juni 2017.
Bailey is een lieve poes, maar je
moet haar wel kunnen lezen. Ze
is een speelse, vrolijke en vooral knappe poes. Maar aan één
ding heeft Bailey een hekel, en
dan komt er een minder lieve
Bailey voor de dag: haar soortgenootjes.

Een verwenmens
voor haar alleen
Daar heeft ze niks mee en die kunnen haar zelfs irriteren. Zelfs haar eigen zoon zag ze liever gaan uit haar verblijf. Deze kleine diva wil graag
aandacht van een verwenmens voor haar alleen. Natuurlijk mag dat Bailey, als je dan een relaxte, speelse en lieve poes bent. Krijg jij een huisje voor jou helemaal alleen. Waar je alle aandacht krijgt die je graag wil
en dat je nieuwe baasje kan genieten van je speelse karakter.

Kun jij Bailey een warm huisje geven?
Mail dan naar admin@hokazo.nl.

BERNHEZE - De tweede Waan was opnieuw succesvol en daarmee een opmaat
naar de derde versie.
Door corona is iedereen wat meer aan huis
gebonden en daarom verzorgt de Bernhezer Kunstkring (BKK) een online talkshow
die jij thuis op de tv, pc, tablet of smartphone kunt volgen. Één tafel, twee presentatoren, zeven spraakmakende gasten uit
Bernheze, gepaste afstand en een goed
gesprek dat rechtstreeks wordt gestreamd
vanuit Lunenburg Events & More. De
Waan dus, met nieuws en bijzondere verhalen van én door mensen uit Bernheze.

Opnieuw keken er onlangs naar schatting
1.000 mensen, uit Bernheze maar ook ver
daarbuiten. Emigranten in Australië waanden zich weer thuis en vakantiegangers in
Spanje en Frankrijk zagen in hun caravan
of hotel hoe Roelof Hemmen, Sanne van
Dijke, Kirsten van de Ven, Melanie Bross,
Bob Hutten, Piet van Grunsven en Mick
Stenders hun verhaal deden.
De BKK gaat weer op zoek naar spraakmakende gasten voor de volgende editie.
Tips zijn welkom via info@debkk.nl.
De Waan is nog terug te zien op
www.debkk.nl en op de Facebookpagina.

12
COLUMN

Woensdag 8 juli 2020

Reacties ‘Wa’n Skôn foto’

WEIDEVOGELS

In tegenstelling tot de laatste twee foto’s zijn op deze klassenfoto
vele reacties binnengekomen. Hierdoor zijn alle namen inmiddels
van deze foto bekend. Opvallend is dat er zelfs van buiten Nistelrode gereageerd wordt. Toos Sterken-Geurden, Mientje Koenenvan der Heijden, Jeannie Cuijpers en Broer van Gestel hebben de
volgende namen doorgegeven:

Wat wil een vogel nog meer

Achter v.l.n.r.: Joke van de Akker, Dinie van Beek, Toos Geurden,
Marietje Verstegen, Toos van de Rakt, Marietje van de Akker,
Gerda Hanegraaf, Nelly Cuijpers en Ria Sommers.
Midden: Corrie van de Donk en Bertha Klink.
Zittend v.l.n.r.: Bennie Verwijst, Mies Kerkhof, Julia van der Wielen, Nel Zegers, Christel van Gestel,
Mientje van der Heijden, Sjaan van der Heijden en Sjaantje van de Akker.
De foto is van de huishoudschool (VGLO) schooljaar 1953/1954. 
Rien van de Graaf

Wie, wat, waar
en wanneer
Met enige weemoed schrijf ik deze laatste column, want
het weidevogelseizoen zit erop. De mais staat ineens hoog
op de akkers, de effen lichtgroene weiden zijn weer bemest, op naar een volgende maaironde. Goudgele bloemenranden lichten op tussen grote vlakken groen. Is er
nog wat te beleven of is alle ruimte nu beschikbaar en opgeslokt voor groei en efficiëntie?
Het Waterschap heeft zijn slootranden gemaaid, de waterlopen liggen kaal en stil in het land. Geen watervogel en
rietvogel meer te bekennen, alle beschutting is verdwenen
en daarmee ook al die fijne vogelgeluiden. In het zandpad,
ons ‘koffiestraatje’ is nog genoeg te beleven, veel kleine
zangvogels hebben in de dichte begroeiing van struiken
en riet gebroed. De blauwborst hebben we meerdere keren ademloos bewonderd. Wat een vogel, in het bijna metallic blauw op zijn borst zit een witte vlek, waardoor hij
bijna licht geeft, zijn staart een waaier van warm oranje.
Bosrietzangers, grasmussen en karekiet; genoten hebben
we van hun zang en aanwezigheid.
De wulpen zijn stilletjes in kleine groepjes weggetrokken,
we hebben ze niet meer gezien. Heel jammer dat deze
prachtige, grote weidevogel weer niet succesvol gebroed
heeft dit jaar. Deze meester in afleidings- en camouflagetechniek sluipt door hoog gras, en met deze kwaliteiten
zet hij zijn hele voortbestaan op het spel. Ondanks de vele
observatie-uren hebben we de nesten die er toch moesten
zijn, niet op tijd kunnen vinden voor de maairondes. Niets
is meer frustrerend voor een weidevogelbeschermer.
Fijn dat er nu drie agrariërs zijn die hun koeien buiten
hebben lopen. Er is meer voedsel voor de vogels, je ziet
de gele kwikstaarten, kieviten en spreeuwen altijd vlakbij
een grazende koe. Insecten worden uit hun schuilplaats
in het gras gejaagd, en direct verorberd door de dichtstbijzijnde snavel.
In een wei die begraasd wordt zijn er altijd eilandjes van
wat hoger gras, vaak zie je die dichte pollen naast mestplakkaten. Dat zijn prima schuilplaatsen om een dutje te
doen om als windvanger te dienen als het weer beroerd is.
De drie grote kievitkuikens in de droge koeienwei gebruikten vandaag zo’n pol, om hun bijna volgroeide verenpak te
poetsen.
Met grote tevredenheid zien we dit schouwspel aan, na
een weidevogelseizoen dat uiteindelijk toch weer geen
goede resultaten laat zien. In totaal zijn er vier kievitkuikens aan het opgroeien van twee verschillende ouderparen. Dit kleine koeienweitje bij Halley bleek uiteindelijk
de meest ideale plek binnen het hele weidevogelgebied
te zijn: een dichtbegroeide slootkant om in te duiken als
er gevaar is, wat water, koeienvlaaien, insecten en bijna
geen grondpredatoren, wellicht omdat er koeien grazen.
Wat wil een vogel nog meer.

hypotheken - verzekeren
vermogen - pensioenen

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.

Soulzanger Steffen Morrison opent
alternatief zomerprogramma ‘Kersouwe Klein’
HEESWIJK-DINTHER - Vanaf aanstaande zaterdag gaan de poorten van Natuurtheater de Kersouwe
weer een beetje open. In tegenstelling tot voorgaande jaren was het openluchttheater de afgelopen
maanden, in verband met corona, gesloten voor spelers en publiek. Een vreemde gewaarwording. Maar
met een focus op wat wél kan en inzet van vrijwilligers is het gelukt om in luttele weken een nieuw,
aangepast ‘coronaproof’ theaterprogramma in elkaar te draaien. Aankomend weekend bijt Steffen Morrison met zijn band de muzikale spits af.
Soul met Steffen
Steffen Morrison groeide op met
de tunes, moves & grooves van
James Brown, Otis Redding en
Marvin Gaye, maar óók met de
harmonieuze klanken van The
Crystals, de rock van The Rolling
Stones en de teksten van Lou
Reed.
Zijn muzikale bagage kent een
bonte mix van invloeden waar
hij zijn eigen ingrediënten aan
heeft toegevoegd. Hij geeft zijn
eigen draai aan het kleurrijke
soulgenre.
Kersouwe Klein
In juli en augustus zal binnen
hetzelfde concept ‘Kersouwe
Klein’ een gevarieerde rits aan
artiesten het openluchtpodium
van De Kersouwe nog betreden:
Tim Knol en Jett Rebel op respectievelijk 17 en 19 juli, coverband Baby Blue op 25 juli, Het

Een bonte mix
van invloeden,
met eigen
ingrediënten

Grote Piratenavontuur voor kids
vanaf 4 jaar op zondagmiddag
2 augustus, Paul Sinha & Hannah
Mae op 8 augustus en cabaretière Kirsten van Teijn op
22 augustus.
Meestal zijn er twee optredens
op een avond van elk 75 minuten en is een drankje bij het
kaartje inbegrepen.

De kaartverkoop loopt uitsluitend online via de website van
het theater (www.kersouwe.nl).
De verkoop van kaartjes gaat als
een tierelier, maar voor een aantal optredens zijn nog kaartjes
beschikbaar.
De Kersouwe kijkt ernaar uit om
met ‘Kersouwe Klein’ deze zomer bezoekers te ontvangen en
hen ‘alle ruimte’ te geven om
weer van het theater te genieten!

Bezoek
Voor Bernheze ontwikkeld:
www.mooibernheze.nl
INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

www.hulpwijzer-bernheze.nl
Voor vragen op maatschappelijk, educatief terrein, zorg en welzijn
www.samsambernheze.nl
Gratis diensten voor en door dorpsgenoten
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PRAKTISCHE INFORMATIE
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 0412-45 88 88
Voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06-53 94 65 69
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdagavond: 17.00-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 0412-45 88 88
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur
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Tips voor barbecueën en hout stoken in de zomer
In de zomer is barbecueën of
een vuurtje stoken een geliefde
bezigheid. Helaas heeft dit wel
impact op de luchtkwaliteit.
Het stoken van hout en houtskool kan gezondheidsklachten
en klachten over stank veroorzaken. Zeker in dichtbebouwde
gebieden. Vooral mensen met
gevoelige luchtwegen kunnen
veel last hebben van rook en
(onzichtbare) verbrandingsgassen.
Wat kunt u als stoker doen om
de overlast te beperken:
- Stook niet bij windstil of mistig weer. De rook kan dan
niet goed weg en veroorzaakt
smog.
- Houd rekening met je omgeving en waarschuw je buren
vooraf.

- Heeft u een allesbrander?
Neem dit niet letterlijk en
stook geen afval.
- Veroorzaak minder rook met
de Zwitserse methode. Steek
blokken in de vuurkorf of terrashaard van bovenaf aan.
Zo ontstaat er minder rook.
- Gebruik droog hout voor de
vuurkorf. Dit zorgt voor minder uitstoot en minder gezondheidsrisico’s dan het stoken
van vochtig hout. Droog hout
herkent u aan een loszittende
schors en scheuren aan de
zijkant. U kunt het ook controleren met een vochtmeter.
- Gebruik geen papier of karton. Het geeft veel rook en
vliegas en is daarom zelfs verboden als brandstof.
- Stook niet iedere dag en zeker
niet langer dan 4 uur op één
dag.

Meer informatie over verstandig
stoken vindt u op
www.milieucentraal,

www.stookwijzer.nu of
www.rijksoverheid.nl.

kend gemeente Heesch, sectie F,
de nummers 471 ged., 930 ged.
en 1124 ged. plaatselijk bekend
De Erven te Heesch.
Inzage: De zakelijke beschrijving
van deze overeenkomst ligt op
grond van het bepaalde in artikel
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke
ordening gedurende 6 weken,
vanaf donderdag na de publicatie, op afspraak, ter inzage in
het gemeentehuis, De Misse 6 te
Heesch.
Domein: Leefomgeving / Beleid
Uitvoering

Vastgesteld bestemmingsplan
Schaapsdijk fase 2 Loosbroek
Het college van burgemeester
en wethouders maakt bekend
dat de gemeenteraad in de vergadering van 25 juni 2020 het
bestemmingsplan ‘Schaapsdijk
fase 2’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het plan is te raadplegen
op
www.ruimteljikeplannen.nl
onder code NL.IMRO.1721.BPSchaapsdijk-vg01.
Inhoud: Het plan behelst het toevoegen van 30 sociale huur- en
koopwoningen in Loosbroek.
Inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in
werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

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.

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens
De volgende personen wonen
niet meer op het adres waar zij
volgens de Wet basisregistratie
personen staan ingeschreven.
Dit blijkt uit het adresonderzoek
van de afdeling Burgerzaken.
Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Bernheze heeft daarom besloten
om hun persoonsgegevens niet
meer bij te houden en hen uit te
schrijven uit Nederland. Hierop
volgt een inschrijving in het RNI
(Registratie Niet Ingezetenen)
met onbekende verblijfplaats.
- Mãncilã, Daniela,
geboren op: 31-01-1971
Besluitdatum: 02-07-2020
- Pisãu, Laurenţiu-Marian,
geboren op: 16-06-1974
Besluitdatum: 02-07-2020
- Lipski, Tomasz Kornel,
geboren op: 16-09-1979
Besluitdatum: 02-07-2020
- Kaśkiewicz, Paweł,
geboren op: 26-01-1990

Besluitdatum: 02-07-2020
- Didier, Matthieu Emmanuel
Jean-François,
geboren op: 07-11-1989
Besluitdatum: 02-07-2020
- Nieszczerzewski, Bartosz,
geboren op: 16-10-1987
Besluitdatum: 03-07-2020
- Zandvoort van, Adrianus Johannes, geboren op: 17-08-1967
Besluitdatum: 03-07-2020
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing.
Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze,
telefoon 0412-45 88 88 of gemeente@bernheze.org.

Wet ruimtelijke ordening
Vastgesteld bestemmingsplan
Laar-Achterstraat, fase 2
Nistelrode
Het college van burgemeester
en wethouders maakt bekend
dat de gemeenteraad in de vergadering van 25 juni 2020 het
bestemmingsplan ‘Laar-Achter-

straat, fase 2 Nistelrode’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het plan
is te raadplegen op www.ruimteljikeplannen.nl onder code
NL.IMRO.1721.BPLaar-AchterstNist-vg01.
Inhoud: Deze uitbreidingslocatie
ligt aan de zuidzijde van Nistelrode - direct achter de lintbebouwing aan de Lindestraat, Laar
en Achterstraat. Hier wordt een
nieuw woongebied gerealiseerd.
De eerste fase van dit nieuwe
woongebied is grotendeels gerealiseerd. Voorliggend bestemmingsplan faciliteert de ontwikkeling van fase 2, te weten 6
rijwoningen, 8 twee-onder-eenkappers en 6 vrijstaande woningen.
Inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in
werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing
Kennisgeving overeenkomst
over grondexploitatie
Het college van burgemeester
en wethouders van Bernheze
maakt op grond van artikel 6.24
lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 1 juli
2020 een overeenkomst heeft
gesloten waarin een onderdeel
over grondexploitatie is opgenomen. Dit in het kader van de ontwikkeling van bestemmingsplan
“Woningbouw De Erven”. De
overeenkomst heeft betrekking
op de percelen kadastraal be-

Vastgesteld bestemmingsplan
Heuvelstraat 82 Nistelrode
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat
de gemeenteraad in de vergadering van 25 juni 2020 het bestemmingsplan ‘Heuvelstraat 82
Nistelrode’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het plan is te raadplegen
op
www.ruimteljikeplannen.nl
onder code NL.IMRO.1721.BPHeuvelstr82-vg01.
Inhoud: Het plan behelst het
toevoegen van een ruimte-voor-ruimtewoning en het
vestigen van vakantiewoningen
onder gelijktijdige beëindiging
van een veehouderij.
Inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in
werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing

Vastgesteld bestemmingsplan
Wijststraat 21 Heesch
Het college van burgemeester
en wethouders maakt bekend
dat de gemeenteraad in de vergadering van 25 juni 2020 het
bestemmingsplan ‘Wijststraat 21
Heesch’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Het plan is te raadplegen
op
www.ruimteljikeplannen.nl
onder code NL.IMRO.1721.BPWijststraat21-vg01.
Inhoud: Het plan behelst het
toevoegen van een ruimte-voor-ruimtewoning.
Inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag
na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de
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beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Wet milieubeheer

Reguliere procedure

Algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 10.52 van de Wet
milieubeheer is ingekomen:
- Van Schaijk Sloop- en Grondwerken heeft een melding op
grond van het Besluit mobiel
breken ingediend. De melding
richt zich op het breken van in
totaal 1.200 ton steenachtige
materialen op het adres Vinkelsestraat 50 in Vinkel. De melding is geldig vanaf 10 juli 2020
tot uiterlijk 10 januari 2021 en
geldt in deze periode gedurende ten hoogste 12 werkdagen.
De verwachte startdatum 10

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

juli 2020. Bronsterkte mobiele
breker is 113 dB(A).
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
- Liniedijk 5
Slopen op grond van ruimtelijke regels
Datum ontvangst: 27-06-2020
- Nieuwlandsestraat 37
Bouw overkapping
Datum ontvangst: 01-07-2020
- Kanaaldijk-Noord 40
Oprichten GSM mast-reclame
Datum ontvangst: 29-06-2020
Heesch
- Kruishoekstraat 13
Opslag roerende zaken en be-

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.
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perkte milieutoets
Datum ontvangst: 30-06-2020
- Hooge Wijststraat 5
Kappen 5 kastanjebomen
(dood en omgewaaid)
Datum ontvangst: 02-07-2020
Nistelrode
- Centrumplan Achterstraat
Oprichten 14 woningen
Datum ontvangst: 30-06-2020
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Heilige Stokstraat 39
Plaatsen erfafscheiding/schutting
Verzenddatum: 27-06-2020
- Plein 1969 nr.21
Verbouw woonhuis

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 bestuurs-

Verzenddatum: 27-06-2020
Nistelrode
- Plan Zwarte Molen kavel K04
Oprichten woning
Verzenddatum: 27-06-2020
Nistelrode
- Plan Zwarte Molen kavel K03
Oprichten woning
Verzenddatum: 27-06-2020
Heesch
- ’t Dorp 126a
Realisatie aanbouw en carport
en handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 30-06-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
De volgende omgevingsvergunningen zijn ingetrokken. Deze
besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Nistelrode
- ’t Hoekske 8
OBM van 05-03-2015
Verzenddatum: 29-.6-2020

recht van de rechtbank, Postbus 90125,
5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep
heeft geen schorsende werking. Er zijn
griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit 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

Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Door De Provincie afgegeven
vergunning voor:
Heeswijk-Dinther
- Heeswijksesweg 7
Uitbreiden inrichting
Verzenddatum: 29-06-2020
Voor alle vragen kunt u bellen
naar de Omgevingsdienst Brabant Noord: 0485-33 83 00.
Besluit Verdagen beslistermijn
Voor onderstaande omgevingsvergunning is de beslistermijn
verlengd met 6 weken. Dit besluit zal daags na verzending in
werking treden.
Vorstenbosch
- Kerkstraat 2
Het moderniseren van de antenne-installatie
Verzenddatum: 03-07-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

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.

WWW.BERNHEZE.ORG

Postbezorgers: I AM HADEE
HEESWIJK-DINTHER - Toen na een eerste aarzeling eind februari
al snel duidelijk werd dat COVID-19 een zeer ernstige ziekte is,
had dit voor ons als postbezorgers in Heeswijk-Dinther ook snel
gevolgen.
De maatregelen van PostNL lieten
niet lang op zich wachten: slechts
één persoon in het depot en anderhalve meter afstand houden
van elkaar en desinfecterende gel
voor onderweg. Geen fysiek contact met de mensen wat betreft
het overhandigen van de post.
Dit hield in: niet in de hand, wél
in de bus. Deze laatste opdracht
was en is nog steeds een lastige.

De postbezorgers als één teamFoto: Peter Kriele

Mensen hebben vaak de neiging
als ze toch buiten zijn de post
van ons aan te nemen. Wij moeten dan vriendelijk doch beslist
uitleggen dat dat niet de bedoeling is.

Opvallend in de eerste maanden
was de flinke toename van briefen wenskaarten. Ook het aantal
brievenbuspakketjes steeg explosief. Door de vele thuiswerkers konden we deze pakketjes
vaak wel kwijt.
Ik denk dat we de afgelopen periode als team extra gemotiveerd
zijn geweest om alle post op tijd
en correct te bezorgen, ook al
betekende dat dat we soms extra moesten fietsen.
We zijn er trots op om in deze
moeilijke tijd te kunnen zeggen:
I AM HADEE.
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Is de woondoos de oplossing?
Toon van Vugt, SP Ruimtelijke zaken
Kan Bernheze het tekort aan starterswoningen oplossen door duurzame woningen die voldoen aan het bouwbesluit? Een vraag waar een nieuw antwoord op is! De StartBlock-woning is een nieuw concept. In de volksmond
wordt het ook wel een bouwdoos genoemd. Een turn-key woning voor eenof tweepersoons huishoudens. Met deze woning kan voorzien worden in een
grote behoefte aan kleinschalige en betaalbare woonruimte. Dit wordt gerealiseerd door seriematig te bouwen aan de hand van een modern en duurzaam
ontwerp.
De Bouwdoos voor Bernheze
De SP Bernheze is al ruim tien
jaar actief om betaalbare woningen te realiseren. Het gaat
vooral om woningen die duurzaam geschikt blijven voor starters. Dat betekent dat deze woningen niet door verbouwen
en uitbreiden duurder worden.
Het principe van de StartBlockwoning sluit hier nauw op aan.
Op kleine percelen kunnen deze

woningen snel gebouwd worden. Dit omdat ze kant-en-klaar
uit de bouwdoos komen. Een
uniek concept, dat de SP voor
Bernheze zeker wil onderzoeken.
Doordat deze woningen fabrieksmatig gebouwd worden, aan
de hand van een doordacht ontwerp, kunnen er grotere aantallen
in korte tijd worden geproduceerd. Zo draagt een StartBlockwoning bij aan de oplossing voor

het tekort aan betaalbare woningen. Het concept biedt ook
mogelijkheden voor de woningbouwcorporaties. Dan kan er
volgens hetzelfde principe ook
gewerkt worden aan betaalbare huurwoningen. Dit voor de
mensen met een kleine beurs
die nooit een hypotheek kunnen
krijgen. De SP blijft voortdurend
zoeken naar betaalbare huizen
voor de inwoners van Bernheze.

Terug naar normaal
John v.d. Akker, bestuurslid Lokaal
Dat is hopelijk waar we met z’n allen naar op weg zijn. Het gewone normaal
wat we allemaal nog kennen van voor de tijd dat het leek of ons leven door
maar één ding beheerst werd. Het ‘nieuwe normaal’ werd ons voorgesteld,
maar dat was nog zo nieuw dat we het nog niet echt normaal konden vinden. Intussen wennen we er aan. Maar normaal? Nog steeds niet. Het is nog
steeds te veel rekening houden mét. Met alles en met iedereen. Terwijl we
gewoon terug willen naar de tijd dat we onbekommerd konden doen wat we
gewend waren.
Nieuwe manieren werden er gevonden om te kunnen doen wat
we wilden of moesten doen. Veel
nieuwe initiatieven en mogelijkheden die we soms al lang kenden maar nog nooit echt hadden
hoeven gebruiken. Een heleboel
dingen blijken gewoon te kun-

nen maar helemaal hetzelfde was
het niet. Het voelde ook niet hetzelfde, niet normaal.
En nu eerst vakantie binnen dat
nieuwe normaal. Grootse plannen voor ver weg die noodgedwongen teruggebracht worden
tot mogelijkheden dichtbij huis.

Wat wel normaal is gebleven is
dat er genoeg gewoon door kan
gaan en dat er hier vlakbij genoeg te genieten valt waar we
normaal gesproken al lang aan
voorbij waren gegaan.

Word actief in de
politiek!
Marijke van Gestel, Burgerlid Commissie
Bestuur en Strategie
Door deze kreet in een artikel in DeMooiBernhezeKrant werd de aandacht van mijn
man getrokken. Het bleek een oproep te
zijn om deel te nemen aan een cursus over
de politiek. Hij, Ludwig van der Pas, geboren en getogen in Heeswijk-Dinther, weet
dat ik al jaren roep dat ik ‘iets in de politiek’
wil gaan doen. Maar ja: druk, druk, druk.
Manlief heeft het artikel uitgeknipt en onder mijn neus geschoven met de woorden: “Hier,
ga het nu maar eens doen.” Zo’n
uitdaging kun je natuurlijk niet
weerstaan. En zo is het begonnen….
Ludwig en ik hebben samengewoond in Heeswijk en zijn daar
getrouwd, daarna heel even
in Veghel gewoond, maar inmiddels alweer veertien jaar in
Heesch.
Ik werk al twintig jaar in de verzekeringsbranche en ben sinds
december 2019 werkzaam als
volmachtmanager bij een volmachtbedrijf. Ongeveer drie jaar
geleden ben ik wat minder gaan
werken om wat terug te doen

voor ‘de gemeenschap’. Dat doe
ik onder andere als bloeddonor
en Bondsraadslid bij de ANWB
voor de provincie Noord-Brabant.
Ik heb gekozen voor de gemeentepolitiek omdat de gemeenteraad een bestuursorgaan is vóór
inwoners dóór inwoners. Op 20
mei ben ik benoemd tot burgerlid voor de VVD in de Raadscommissie Bestuur en Strategie.
Ik verheug mij er op mijn steentje
bij te kunnen dragen, zowel binnen de VVD-Bernheze als in de
commissie. Heb je vragen, opmerkingen, suggesties of wil je
ook actief worden in de politiek?
Er zijn uitdagingen genoeg! Laat
het mij weten via
info@vvdbernheze.nl

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

Fijne zomer, ook namens Lokaal.

Horen, zien en...

ZOTTE

ZATERDAG

Ellen Neelen, gemeenteraadslid Progressief Bernheze
In mijn vorige artikel in DeMooiBernhezeKrant schreef ik over CC De Pas
en deed ik een oproep aan iedereen om te reageren. Bijna twintig reacties
kwamen binnen via onze website. Dank daarvoor! Daarnaast zijn er bij de
gemeenteraad verschillende reacties binnengekomen. De strekking is duidelijk: CC De Pas is belangrijk voor veel van onze inwoners en andere partners.
Maar hoe nu verder? Want, laten we eerlijk zijn, er is veel verschil van mening.

op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Noem mij een idealist of zelfs naïef. Maar je zou toch zeggen dat
er bij zoveel betrokkenheid bij ons
gemeenschapshuis, een plan gemaakt moet kunnen worden wat
haalbaar is. En dan is het zo raar
dat eigenlijk iedereen, inclusief
de gemeenteraad, zegt dat een
gemeenschapshuis belangrijk is.
Nagenoeg iedereen vindt het een
goed idee om CC De Pas, de Eijnderic en de bibliotheek samen te
voegen in één gebouw. En toch

zetten we geen stappen vooruit
en is er gedoe over de aankoop

‘Belangrijk voor veel
van onze inwoners’
van het gebouw, openheid in het
proces en samenwerking met het
bestuur van de nieuwe instelling.
Dat is zo jammer. Zoveel verspilde energie...

Terwijl ik zou zeggen: Laat zien
wat de plannen zijn, laat horen
wat de wensen zijn van de gebruikers, en breng in beeld wat
de mogelijkheden én onmogelijkheden zijn. In alle openheid.
Praat erover met elkaar, want
niet alles zal kunnen. Maar kijk
samen wat echt nodig is om van
CC De Pas weer een fijn, open en
gastvrij gebouw te maken.
reactie@progressiefbernheze.nl
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OOGcontact

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

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

Oplossing
vorige week:
John van der Wijst
uit Heeswijk-Dinther

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Winnaar:
Jos van den Braak
kan de staatsloten
ophalen bij
Kantoorboekhandel
Paperpoint
Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.

MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP
OP ZOEK NAAR EEN GOEDE
ELEKTRISCHE FIETS?

Te koop wegens omstandigheden deze KOGA E-NOVA
hoogte 59 cm. Van mei 2018.
Accu 500 watt. Slechts 1.900
km gelopen.
Prijs n.o.t.k. tel.: 06-11387372.
NIEUWE
DESSO TAPIJTTEGELS
In allerlei kleuren/soorten. Grote
voorraad, scherpe meeneemprijs.
Vanaf € 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Ma-wo-do-vrij-za open,
di-, en za-middag op afspraak.

TE HUUR
BEDRIJFSRUIMTE
Van 50, 100, 150, 170 en 255 m2,
voorzien van overhead en loop-

deur. Meer informatie: neem
gerust contact op met Sijme
Smits 06-46111667 of kijk op
opslagunit.eu.
KANTOORRUIMTE
VAN 41m²
BIJ PAKHUYS 35
De Morgenstond 35
Heeswijk-Dinther
Jan en Antonet van Gerwen
06-21666128
www.pakhuys35.nl
info@pakhuys35.nl

AANGEBODEN
PEDICURE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6, Nistelrode.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
FRIETKRAAM VOOR
UW EVENT OF FEEST
Voor info/boekingen:
0413-292911 of 06-25416954.
Mario en Christa Bok.
ZOMERCURSUS FRANS
à 10 UUR OF NEDERLANDS
à 5 UUR VOLGEN IN
HEESCH-VINKEL?
www.ikspreekfrans.nl/nieuws of
www.nederlandsopmaat.nl
Evelyne van Uden
06-53 97 56 76.

.

GEVRAAGD

BIDPRENTJES
H. Leeijen, John F.
Kennedystraat 90 Heesch.
0412-451357.
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik haal
ze graag bij u thuis op.
ANSICHTKAARTEN VAN
HEESWIJK-DINTHER EN
LOOSBROEK
Dick van de Leest 06-55325484.
LEGE TONERS
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode.
Steun hiermee het goede doel
Hulphond.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.
KERKELIJKE BEELDEN,
ROZENKRANSEN EN
DEVOTIEPRENTJES ENZ.
Albert Dominicus, Vorstenbosch
0413-362343.
OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.
Of Bunderstraat 1 in Heesch en
steun hiermee het goede doel
Stichting Opkikker.

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

Gastgezin voor de Belgische Emilie
Gastgezin gezocht in regio Oss voor belgische Emilie (18 jaar)
BERNHEZE - Via het High School Holland-programma komt Emilie vanuit België naar Nederland om
voor een schooljaar naar de middelbare school te gaan. Om dit mogelijk te maken, zoekt zij een warm
thuis bij een leuke familie. Kunt u een student een gezellig onderkomen bieden en wilt u een cultureel
avontuur tegemoet gaan?
Emilie (18 jaar) is nu al enthousiast om haar gastgezin te ontmoeten. “Ik heb ervoor gekozen
om naar Nederland te gaan door
mijn interesse in talen.
Dit zou mij helpen bij mijn droom
om vertaalster te worden.”

Emilie doet graag aan scouting
en muziek maken is een van haar
passies. “In mijn vrije tijd speel ik
op mijn gitaar of lees ik graag.
Muziek is één van mijn grootste
hobby’s.” Bekijk Emilie’s profiel
op www.travelactive.nl/
emilie-uit-belgie, of neem direct

HIGH SCHOOL HOLLAND
GASTGEZIN VAN AYAME UIT JAPAN

“Door een internationale blik
contact
het High School
hebben we heelop
wat meer met
van
ons eigen land gezien en geleerd”
Holland team via
thea.van.leeuwen@travelactive.org
of 06-28883138.
Familie van Balk

Rita’s Naaischuurke stopt
HOUD AFSTAND!

Zie oplossing pagina 26

Open je wereld

haal de wereld in huis, word gastgezin

Tekst?

HEESWIJK-DINTHER - Na 21 jaar Rita’s Naaischuurke heb ik besloten te stoppen. De corona heeft bijgedragen aan deze beslissing.
De tijd om volop van de kinderen en kleinkinderen te genieten is nu
aangebroken. Per 1 oktober sluit ik daarom de deuren.
De opheffingsuitverkoop gaat
per direct in. Op alle stoffen,
fournituren en wol zit 50% korting. U bent welkom tijdens de
normale openingstijden, maar
van 25 juli t/m 24 augustus is de
winkel wegens vakantie geslo-

ten. Ook sta ik open voor overname van de complete winkel.
Bedankt voor het vertrouwen,
en een fijne vakantie!
Groetjes Rita
0413-291997

ONTDEK EEN ANDERE CULTUUR | ALTI JD E EN VAST AANSPR E EKPU NT | AL MOGELIJK VANAF TWEE MAANDEN
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Heraut en omroeper kondigen
scoutingkamp Heesch aan

CC Servaes gaat weer open

HEESCH - Bij Scouting Heesch kan het je als jeugdlid zomaar overkomen dat je op een mooie zaterdagnamiddag bezoek krijgt van een heraut met trompet en de omroeper van Hare Majesteit Koningin Victoria. De twee gebroers Luuk en Tijn overkwam dit, evenals alle andere leden van de Welpen Giuseppe
toen zij zaterdag thuis aan het spelen waren.
Ringsteken op huispaard
De twee welpen konden gelijk in
actie komen. De omroeper gaf
aan dat ze als voorwaarde voor
deelname aan het riddertoernooi
van de Koningin Victoria moesten tonen dat zij, gezeten op
hun huispaard en met een fraai
hoofddeksel op het hoofd, ring
konden steken. Evenals alle andere welpen lieten zij deze kans
niet aan hun neus voorbij gaan.
De ringen vlogen uit de boom
en als beloning ontvingen ze
een perkamenten rol met daarop
de uitnodiging voor het zomerkamp.

AVIA
Nistelrode
Vanaf 1 juli
onbemand

CC Servaes zal in de komende
vakantieperiode open zijn als er
groepsactiviteiten plaatsvinden.
Tijdens deze openingstijden kan
er ook gebruikgemaakt worden
van de VVV. Er zijn weer nieuwe recente wandel-/fietsroutes
te koop, VVV-bonnen en andere (Brabantse) artikelen. Als er
geen bezoekers/activiteiten zijn,
wordt CC Servaes tijdens de vakantieperiode (week 31,32 en
33) gesloten.

‘De ringen vlogen uit de boom en als
beloning ontvingen ze een perkamenten rol’

Iedereen is weer van harte welkom met inachtneming van de
RIVM-maatregelen en het coronaprotocol van CC Servaes.
Dit protocol kun je vinden op
www.ccservaes.nl.
Daarnaast
zullen er flyers worden opgehangen waarop in grote lijnen
de RIVM-maatregelen worden
aangegeven. Er zullen middelen
zijn om de handen te desinfecteren en er zal een bezoekerslijst
worden bijgehouden.

Coronaprotocol als uitdaging
Aan een Scoutingzomerkamp
gaan ontelbare voorbereidingsuren vooraf. Dit jaar met een extra verantwoordelijkheid: de zorg
voor een coronaproof kamp.
Hiervoor dient de organisatie
te voldoen aan een 25 pagina’s
tellend Coronaprotocol met extra regeltjes en voorschriften.
Terecht vanwege de coronadreiging - de veiligheid staat immers
altijd voorop bij de scoutingactiviteiten - maar tegelijkertijd een
extra uitdaging voor ieder stafteam.

HEESWIJK-DINTHER - Vanwege de versoepeling van de coronamaatregelen heeft het bestuur van CC Servaes besloten om niet te
wachten tot 1 september om open te gaan maar op maandag 20 juli
de deuren weer te openen.

V.l.n.r.: heraut, welp te paard, welp met uitrusting en omroeper

Kampen van start
Van die extra zorg en taken zullen de leden weinig merken,
want ieder stafteam wil het eigen
kamp, mét coronavoorschriften,
tot een grandioos succes maken.
De komende weken gaan de

kampavonturen voor de diverse leeftijdgroepen van start. Als
kinderen belangstelling hebben
voor de scoutingactiviteiten, dan
staat daarover op de site van
Scouting Heesch de benodigde
informatie.

De prikpost en de GGD zullen nog niet starten in CC Servaes. Voor de andere clubs/
organisaties kun je contact
opnemen met het bestuur of
de verantwoordelijke van de
groep. Nog niet alle activiteiten
kunnen gerealiseerd worden
binnen de anderhalve meter.

Aandacht voor het
coronaprotocol
Voor de bezoekers die vrij komen
biljarten is het verzoek om vooraf te reserveren: via CC Servaes
(0413-294077). Als dit nummer
niet bereikbaar is dan kun je contact opnemen met Fred van den
Berg, 06-10535470.
Nogmaals aandacht voor het coronaprotocol. Iedereen die CC
Servaes binnenkomt is persoonlijk verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol!
CC Servaes hoopt velen van jullie, na een afwezigheid van ruim
vier maanden, weer te kunnen
verwelkomen. CC Servaes is er
klaar voor!

Openingactie!

Kom voordelig tanken...

20

cent
korting

op élke liter *
benzine & diesel

Alléén van woensdag 8 t/m zondag 12 juli
* De korting geldt op de landelijke AVIA adviesprijs

AVIA Nistelrode, Maxend 20
www.avia.nl/vollenhoven
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Vijftien vrijwilligers blin
‘Je wordt beloond voor iets wat je altijd al doet, en wat je zelf heel normaal vindt’
BERNHEZE - De Grote Zaal van CC De Pas stroomde vrijdagmiddag vol met feestelijk geklede families. Opgetogenheid én een lichte spanning was voelbaar bij de genodigden die in een halve cirkel plaatsnamen op het podium. Keurig uiteraard op anderhalve meter afstand van elkaar. Ook aan de ‘aanhang’ was gedacht: in geel-met-zwart
afgezette vloervlakken stonden gezellige tafeltjes opgesteld, inclusief voor iedereen een gebakje in koninklijk oranje.
De opmerking van burgemeester Moorman was veelzeggend: “Wat fijn om eindelijk weer eens wat vrolijks te mogen doen, nadat Bernheze zo ontzettend zwaar is getroffen.”
Haar lovende woorden liepen over van een welgemeende trots: “Het valt nu te meer op hoeveel activiteiten door corona zijn stilgevallen. Activiteiten die door vrijwilligers
mogelijk worden gemaakt.”

TINEKE OOMEN-VAN MOERGESTEL - HEESCH
Ze vermoedde niets toen alle vier haar dochters ‘heel toevallig’ tegelijkertijd bij haar aanwezig waren op de dag
dat de burgemeester zou bellen met het mooie nieuws.
Moorman: “Haar passie en enthousiasme voor de Wereldwinkel heeft Tineke overgebracht aan het hele gezin;
allemaal hielpen ze mee. Ook komt ze al sinds 1988 op
voor de mensenrechten, door brieven te schrijven voor
Amnesty International.”

Als iedereen
probeert bij zijn
eigen kracht te
blijven, dan maken
we samen de
gemeenschap

MIENTJE GEVERS-DE VEER - HEESCH
Zich inzettend voor de eenzame ouderen en het gehandicaptenvervoer, staat Mientje bekend als een lieve,
wijze en begripvolle vrouw. Ze heeft voor iedereen een
luisterend oor en is zeer geliefd. Na het aannemen van
de versierselen, jubelt ze naar de burgemeester: “Komt
u nog maar eens een keer op de koffie!” waarop Moorman antwoord: “Geen probleem, ik kom op de fiets!”

BERT WIJNEN - HEESCH
Als kartrekker van de Nordic Walking-groep, voorzitter
van volkstuinvereniging Het Akkerveldje, als PR-man
van Ziekenvereniging Horizon en taalcoach voor VluchtelingenWerk in Bernheze, zette de oud-docent zich
jarenlang actief in. Bert: “Mijn vrouw staat letterlijk en
figuurlijk achter mij”, en dat kon de burgemeester tijdens het beeldbellen ook zien. “Het is bijzonder, omdat
je wordt beloond voor iets wat je eigenlijk altijd al doet,
en heel normaal vindt.”

ANTONIEN VAN ORSOUW-VAN VENROOIJ
HEESCH
Toen burgemeester Moorman belde, was ze pas net één
dag thuis uit het ziekenhuis. Ze had daar gelegen met
corona. Ook haar broer Jo verloor ze nog. Dat maakte
het telefoontje, waarmee haar tomeloze inzet voor de
dementerenden bij Brabantzorg werd gehuldigd, extra
bijzonder.

TRUUS VAN OORT-VAN BERGEN - HEESCH
Toen Marieke Moorman haar belde, had ze verwonderd
gereageerd: “Wat bent u toch goed geïnformeerd, burgemeester.” “Ja, dat komt omdat heel veel mensen in
uw omgeving oog en oor hebben voor al uw vrijwilligerswerk”, bevestigde de burgemeester tijdens de plechtigheid. Truus zet zich al jaren in voor onder andere Ziekenvereniging Horizon, PEP en KBO.

JAN VAN DEN AKKER - NISTELRODE
“Heeft de Koning zich er nu ook al mee bemoeid?” riep
hij uit toen het nieuws bekend werd. Volgens burgemeester Moorman heeft Jan slechts één tekortkoming:
Hij kan géén nee zeggen. En dat blijkt ook wel uit de
enorme lijst aan activiteiten. Al 20 jaar is Jan een onmisbare kracht in geloofsgemeenschap Nistelrode. Geduldig, bescheiden en prettig in de omgang: een voorbeeld.

WIM TIMMERS - NISTELRODE
Hij was zelf verrast toen hij van haar hoorde al meer dan
25 jaar actief te zijn als bestuurslid en raadslid bij een
eindeloze lijst van instellingen en verenigingen. ‘De man
met tomeloze inzet’, onderstreepte de burgemeester,
en: “Wim’s grondige financiële kennis en ondersteuning
mag genoemd en geroemd worden.”
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ken uit in bescheidenheid
Vanwege de beperkte aantallen werd de Lintjesregen opgeknipt in twee groepen: Eerst Heesch en Nistelrode, later
die middag kwamen Heeswijk-Dinther en Vorstenbosch aan bod. Loosbroek werd dit jaar niet vertegenwoordigd.
Peer Verkuijlen, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, besloot de middag met een betekenisvolle boodschap: “Als
iedereen probeert bij zijn eigen kracht te blijven, dan maken we samen de gemeenschap.”
Aan het einde van de plechtigheid werden met een knipoog ‘de twee beste leden van de fanfare’ aangekondigd.
Ook de fanfare kon vanwege de coronaregels immers niet op volle kracht verschijnen. Desondanks werd een prachtig tweestemmig ‘Wilhelmus’ en ‘Lang Zullen Ze Leven’ ten gehore gebracht. Tijdens het Wilhelmus resoneerde het
zachte meezingen van de aanwezigen, die waardig in de houding gingen staan. Daarna werd feestelijk meegeklapt en
uitbundig ‘Lang Zullen Ze Leven’ gezongen. Driemaal hoera!
Foto’s: Marcel van der Steen

KATJA BROOIJMANS-HABRAKEN
HEESWIJK-DINTHER
“Een vrouw die mensen benadert, uitdaagt en verbindt.
Bevlogen en betrokken - daar vind je geen tweede van.”
Luidde de mooie woorden over deze muzikale duizendpoot en ‘leading lady’ van de fanfare, die zich al sinds
1998 belangeloos inzet voor de samenleving. Ze heeft
een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderdeel
kunst bij de herontwikkeling van Plein 1969.

RIET VAN DER POL-VAN DEN HURK
HEESWIJK-DINTHER
Al meer dan 50 jaar zet Riet zich in voor de medemens,
van EHBO in Vinkel en de Meijerijsche museumboerderij tot de Brandwonden Stichting en SOS Kinderdorpen
in Paraguay, waar ze tweeënhalve maand per jaar haar
hulp en ondersteuning biedt. Burgemeester Moorman
weet: “Men kan op u rekenen.”

HARRY VAN DE VEN - HEESWIJK-DINTHER
“Wat in ’t vat zit, verzuurt niet”, zei hij tegen de burgemeester, die aangaf dat de onderscheiding dit jaar anders
verliep dan gebruikelijk. Harry staat naast de mensen en
verzet bergen werk, maar in bescheidenheid. Hij voert de
dankbare taak van kruisdrager bij uitvaarten uit, is ouderenadviseur bij ONS welzijn en medeoprichter van d’n
HaDeejer. “Het werk is te mooi om er mee te stoppen.”

KEES KUIJPERS - HEESWIJK-DINTHER
Hij had zelf iemand voorgedragen voor een lintje, dus
was wel héél erg verrast toen de burgemeester juist hém
belde met het heuglijke nieuws. Medeoprichter, secretaris, voorzitter, adviseur, redacteur, scheidsrechter, trainer,
coach… Kees heeft veel betekend voor (zaal)voetbal en
KBO. Een emotionele happening, omdat Kees is voorgedragen door zijn inmiddels overleden broer.

JAN VAN EERD - HEESWIJK-DINTHER
Met zijn positieve houding en omgang met mensen, vervult ‘Prins Jan d’n Derde’ (niet d’n Twidde!) een voorbeeldrol voor de gemeenschap. Hij heeft samen met zijn
vrouw een pittige tijd achter de rug, maar is sinds 1999
nog altijd actief als veelzijdige vrijwilliger in Nistelrode,
door onder andere als oud-rijinstructeur de verkeerstheorie voor senioren en vervoersdienst te organiseren.

PEER VERKUIJLEN - HEESWIJK-DINTHER
Hij zette zich vooral in voor de jongeren in de gemeente,
en ook de Maashorst zit in zijn hart. ”Peter is met recht
een geliefde voorzitter: hij zou al eerder aftreden, maar
vanwege de lastige coronatijd, is dat opgeschort. Burgemeester Moorman: “Pionier, verbinder, initiator; U bent
de sleutel tot succes.” Peter: “Ik ervaar het niet zo dat
het allemaal op mij neerkomt, je doet het samen met
vele anderen.”

Pionier,
verbinder
initiator;
U bent de sleutel
tot succes
PIET VAN KESSEL - VORSTENBOSCH
Piet ontpopt zich al snel als vrijwilliger met tomeloze inzet. Als 11-jarige werd hij lid van wat toen Vorstia was nu De Vorstenbossche Boys. Nog altijd steekt hij daar
graag de handen uit de mouwen. Maar ook als medeoprichter van TVV’82 en bestuurslid van De Stuik betekent hij veel voor de gemeenschap in Vorstenbosch.

JAN DORTMANS - VORSTENBOSCH
Deze natuurliefhebber is gids op de fluisterboot tussen
de Kilsdonkse Molen en Kasteel Heeswijk. Maar ook
voor C.V. De Piereslikkers, het pastoraat van geloofsgemeenschap Heilige Lambertus én de ToerWielerClub was
hij jarenlang actief in Vorstenbosch. Veelzeggend toont
‘Prins Jan d’n Vierde’ zijn dank en bescheidenheid aan
de gemeenschap met een buiging richting het publiek.
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Bevers Steencentrum
op mooie zichtlocatie pal aan de A50 in Nistelrode,
groeit uit zijn jasje en gaat verhuizen:
naar het naastgelegen grotere pand
NISTELRODE - Mark Exters en William van Katwijk werken al jarenlang samen; voorheen bij Bevers Steencentrum in Veghel, en sinds
2007 als compagnons aan de Canadabaan in Nistelrode. Die eerste
jaren stond er alleen een blokhut, van waaruit zij hun steencentrum
gestaag opbouwden. Na zo’n vier jaar betrokken zij het grote pand
op dezelfde locatie, terwijl de showtuin alsmaar groter werd en het
aanbod groeide. Die groei, die zet zich stevig voort. Ook in coronatijd. Want ook bij Bevers zagen ze dat mensen massaal aan de slag
gingen met huis en tuin. En voor dat laatste, die tuin en tuinbestrating en alles wat erbij hoort, ben je bij Bevers aan het juiste adres.

De nieuwe locatie

‘Alles voor je tuin,
behalve het groen’

Grind in alle soorten en afmetingen

Keuze
Want er valt nogal wat te kiezen
bij Bevers Steencentrum. Honderden soorten tegels, maar ook
grind, voegmiddelen, afrasteringen en nog veel meer. Kortom:
alles voor je tuin, behalve het
groen. De voorraad is enorm.
Want behalve het pand aan de
Canadabaan hebben de heren
ook nog een opslagruimte in
Heesch. En in het aangekochte grotere pand kunnen ze nóg
meer voorraad kwijt. Ook komen
er kantoorruimtes en in de enorme loods wordt behalve opslag
ook een showroom gerealiseerd.
Maar de voornaamste showroom
speelt zich in de buitenlucht af.
Op een totaal oppervlak van
zo’n 3.000 vierkante meter kan
de klant alles bekijken, bevoelen en testen om uiteindelijk een
weloverwogen keuze te maken.
Bovendien werkt Bevers samen
met zo’n zeventig vaklieden als
hoveniers, stratenmakers, metselaars en elektriciens: altijd de
juiste persoon voor de juiste klus.
Ontwikkelingen
Bevers gaat met zijn tijd mee.
Om verdroging van de natuur
tegen te gaan leveren zij ook

De heren van Bevers Steencentrum

Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Marcel van der Steen

tegels die waterdoorlatend zijn,
en zelfs voegenmiddel dat wel
water doorlaat maar waar geen
onkruid of mier doorheen komt.

‘DE JUISTE PERSOON
VOOR DE JUISTE KLUS’
Nu alleen die verhuisklus nog. De
heren willen graag over enkele
weken overgehuisd zijn. En dan
nog de showtuin uitbreiden, de
binnenshowroom in orde brengen, de kantoorruimtes inrichten
en de voorraad in de loods gestructureerd opbergen. Intussen
helpt verkoper Geert Hommeles
weer een klant. En de telefoon

gaat, alweer. Eerst maar eens de
klant door de kluszomer helpen.
Het wordt vanzelf weer winter,
straks. En daarmee tijd om het
pand helemaal op orde te krijgen.
Intussen blijven klanten gewoon
welkom. Graag tot ziens!

Canadabaan 10, Nistelrode
0412-613320
info@steencentrum.nl
www.steencentrum.nl

Gé-Dé
KEUKENS
Kwaliteit keukens voor
betaalbare prijzen

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Ruim 30 jaar ervaring
• Flexibel en klantgericht
- advies op maat
• Renovatie van bestaande keuken
• Bezoek op afspraak
De oude Ros • Nistelrode • 0412-612231
06-25241269 • info@gedekeukens.nl

www.gedekeukens.nl

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411

• Kozijnen Deuren Ramen
Hondstraat 3 - 5476 KT Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl - www.addonkers.nl
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.
Handige verftips

PIETBOON by
DOUGLES
& JONES

Buiten verven

• Ga niet verven als het kouder dan 5 graden is buiten.
• Voor éénpotsverf heb je geen eerdere verflaag nodig, deze kun je
direct aanbrengen.
• Gebruik je lakverf dan moet de ondergrond met primer behandeld zijn.
• Zorg ervoor dat het oppervlak helemaal glad en stofvrij is.

Kozijnen verven
•
•
•
•

Zorg ook hier dat de ondergrond goed schoon en geschuurd is.
Ontvet het kozijn, hierdoor hecht de verf beter.
Lak de verf in drie lagen op het kozijn.
Als de verf druipt gebruik je teveel verf, gebruik dus minder verf!

Behang verven
•
•
•
•

Verven over behang heen kan lastig zijn.
Zorg dat het behang goed vastzit, als het los zit is het misschien beter om het behang te verwijderen.
Maak de muur schoon en ontvet het oppervlak.
Gebruik latex of lichte verf. Je zult ook hier waarschijnlijk meerdere lagen nodig hebben voordat alles
goed dekkend is.
Bron: www.klustips.nl

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

Regelmatig te zien bij RTL 4

Uw adres voor houten kozijnen, ramen en deuren

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

Uw adres voor houten kozijnen, ramen en deuren

www.van-heertum.nl

Vorstenbosch - 0413-35 09 92

Vorstenbosch - Tel.: (0413) 35 09 92

Vorstenbosch - Tel.: (0413) 35 09 92

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking
Vinkelsestraat 22 - 5384 SG Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl
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en
Uw wens
Uw thuis!

www.jmeulendijk.nl

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

Hoe kun je veilig klussen
veiligheidsbril voor je ogen,
een stofmasker tegen het
stof in je longen en gehoorbeschermers om je gehoor te
beschermen.
STAP 2: Veilig gereedschap
• Werk met scherp gereedschap. Dat werkt fijner, sneller
en veel veiliger.
• Als je zelf slijpt, doe dit dan
onder een hoek van 250 graden.

Meulendijk

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

MEER INFO

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

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

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

Hoe raar het ook klinkt, scherp
gereedschap is veilig! Met bot
gereedschap moet je veel meer
kracht zetten, waardoor de kans
dat je uitschiet groter is.
Met alle mogelijke verwondingen en EHBO-bezoekjes van
dien. Dit gebeurt nog veel te
vaak, constateerde Consument
en Veiligheid al eerder. Enkele
tips voor om dit voorkomen:
STAP 1: Bescherming tijdens
het klussen
• Verstandige klussers beschermen zichzelf drievoudig: een

STAP 3: Ladder in de hoogte
• Als je in de hoogte werkt, gebruik dan een ladder (geen
bureaustoel of krukje). Zorg
dat je ladder lang genoeg is.
• Gebruik niet het platform van
een trap om op te staan en ga
niet op een van de laatste 4
treden van een ladder staan.
STAP 4: Volledige focus op het
klussen, let op materialen
• Check altijd even of de kop
van een hamer of bijl goed
vast zit, voordat je helemaal
los gaat met één van beiden.
• Het zou zonde zijn van je vers
geschilderde muur als er iets
tegenaan vliegt.

STAP 5: Mooie ketting
• Niet iedereen vindt het fijn
om met een kettingzaag in de
weer te gaan. Doe je dit wel,
zorg dan in ieder geval dat de
zaagketting scherp is en met
name juist gespannen is!
• De ketting moet je ongeveer
een 0,5 centimeter uit het
zwaard kunnen tillen.
• Houd de motor altijd zo dicht
mogelijk bij het hout voor een
optimale controle van de machine.
Bron: www.klustips.nl
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DUURZAAM BOUWEN
DUURZAAMHEIDTIP

Organisaties beloven met Alliantie Klimaatactie
40 procent CO2-reductie in 5 jaar
BERNHEZE - Nederland pleit in Europa voor een CO2-reductie van 55 procent in 2030. De Nederlandse
Alliantie voor Klimaatactie draagt hieraan bij door bedrijven en instellingen te helpen zich te committeren aan deze doelstelling. Samen werken zij aan een tussendoel van 40 procent minder CO2-uitstoot
binnen de eigen organisatie in 2025. Organisaties die zich aansluiten worden kosteloos begeleid.
Dankzij die deelname wordt voldaan aan wet- en regelgeving,
is een organisatie in lijn met het
Klimaatakkoord van Parijs en
krijgt het een streepje voor bij
grote duurzame inkopers. Deelname aan de alliantie is dus goed

men, het handboek ‘CO2-neutraal ondernemen – Zo doe je
dat!’ en veel praktische tips en
voorbeelden, worden bedrijven
en instellingen geholpen om te
besparen. Samen komen zij zo
groen en toekomstbestendig de

‘De gevolgen van de opwarming van de aarde
zijn zichtbaar en hebben nu al invloed op de
toekomst van onze kinderen’
voor het klimaat, goed voor een
bedrijf en noodzakelijk voor toekomstige generaties. Als deelnemer van de Alliantie Klimaatactie
start een organisatie met een
globale 0-meting van de eigen
CO2-voetafdruk. Met de hulp
van het online vijfstappenplan
naar CO2-neutraal onderne-

coronacrisis uit. Aan de belofte om 40 procent CO2-reductie
te realiseren in de komende vijf
jaar hangen veel voordelen. Het
helpt organisaties te voldoen aan
de Wet Milieubeheer voor energiebesparing. Het biedt verder
kansen om fors en met korte terugverdientijden te besparen op

energieverbruik. Het geeft bovendien concreet invulling aan
het verantwoordelijkheidsgevoel:
de gevolgen van de opwarming
van de aarde zijn zichtbaar en
hebben nu al invloed op de toekomst van onze kinderen. En
tenslotte onderscheidt een organisatie zich positief in de markt,
en dat loont bij het duurzame
inkoopgedrag van overheden en
multinationals.
Ga naar www.klimaatplein.com/
alliantie-klimaatactie-40-procent-co2-reductie-bedrijf-en-instelling-in-5-jaar en neem deel.

Waterbesparende kranen
De gemiddelde Nederlander doucht 8 à 10 minuten
per dag. Per minuut onder de douche verbruik je
ongeveer tien liter water. Door een waterbesparende
douchekop te installeren, kun je dit halveren. Ook
door korter te douchen, namelijk zo’n vijf minuten,
bespaar je ruim 30 liter warm water per douchebeurt.
Het is zelfs zo dat als elke Nederlander één minuut
korter doucht, we jaarlijks 28 miljard liter water
besparen! Het uitproberen waard dus.

Laadpalen

Meer info of aanmelden op
www.onsbeco.nl
Kies voor duurzame energie
www.vanbakeleco.nl
Installatiepartner
van Beco

Wie kent ons nog niet?
We zijn al meer dan 25 jaar
een begrip in Heesch!
SLA JE SLAG!

Deurmatten ± 60/90 vanaf € 1,-.
Karpetten ± 160/230 vanaf € 15,-.
Bij aankoop van zelfgemaakte kleden
is het festonneren gratis.

Graag tot zie
in onze showns
room

Let op!

Ook voor nieuwbouwers en
verbouwers hebben we alles
te bieden voor de inrichting
onder andere:
* Tapijt – vinyl en PVC
* Aluminium of houten
jaloezieën
* Plissées en duettes
* Rolgordijnen en duorolgordijnen
* Horren en hordeuren

Dit tegen scherpe prijzen.
Door ons gratis ingemeten en een
vrijblijvende offerte gemaakt.

Broekhoek 52 Heesch • 0412-451394 - info@festontapijtenheesch.nl - www.festontapijtenheesch.nl

Geen btw voor particulieren

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

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

Noorderbaan
- Nistelrode
T. 0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl
Noorderbaan
8-8
Nistelrode
- T. -0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl
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Seizoensafsluiting Special Gym
HEESCH - Het eerste seizoen van
sportvereniging Special Gym zit
erop. Nadat de lessen vanwege
corona vier maanden hebben
stilgelegen, zijn de leden op
zondag 5 juli nog één keer met
z’n allen de zaal in geweest. En
wat had iedereen er zin in!
De coaches hadden een leuke les
voorbereid en iedereen vond het
fijn om elkaar weer te zien en samen te kunnen sporten. Er stond
een blokkenbaan met een touwbrug waar iedereen overheen
kon kruipen. Alle sporters durfden in plaats van kruipen ook te

DE OPLOSSING

lopen, sommigen zelfs achteruit!
Na de touwbrug kwamen ze aan
bij een wiebelmat waar ze op

‘Het was fijn om
weer écht les te
mogen geven’
verschillende manieren overheen
gingen. Na een keer springen op
de plankoline waren de sporters
weer bij het begin.
De les werd afgesloten met verstoppertje in het donker, een fa-

voriet bij allemaal! Ook voor de
coaches, die tijdens de coronatijd
online opdrachten hebben verzorgd, was het fijn om weer écht
les te mogen geven en te kunnen genieten van alle stralende
sporters!
Special Gym heeft nu vakantie en zal vanaf 24 augustus de
lessen weer starten. Wil jij een
proefles volgen?
Kijk op www.specialgym.nl voor
meer informatie of neem contact
op met
specialgymvicky@gmail.com

Wandelmaand juni
NISTELRODE - Wat hebben we
genoten in juni van het mooie
weer. Omdat er nog geen evenementen plaats mochten vinden, kwam SJB Nistelrode wandel3daagse met een alternatief.
Als eerste brainstormde we via
videobellen over de mogelijkheden. ‘Wat kan wel?’ ‘Hoe krijgen
we de mensen in Nistelrode aan
de wandel?’ Na wat brainstormen kwam er de wandelmaand
uit. Er werden twee routes uitgezet; vijf en tien kilometer. Op de
vijf kilometer konden kinderen
de smurfen op de paddenstoelen
zoeken of op welke volgorde zijn
de foto’s gemaakt? Voor elk wat
wils dus. Toen aan de slag; paddenstoelen zagen en schilderen,
routes uitzetten, foto’s maken.

Mensen benaderen op de route
of de paddenstoel een maand in
hun tuin mocht. Hierbij een grote dank aan hen, want zonder
deze mensen had het niet door
kunnen gaan. En nog een fotomoment creëren, door middel
van het grote smurfenbord.

SJB Nistelrode heeft vele positieve reacties hierop gekregen en
kan dan ook trots hierop terugkijken. De winnaars hebben ondertussen hun prijs in ontvangst
mogen nemen. Dit gebeurde
met een big smile. Het motto
van SJB Nistelrode:
Het is belangrijk om in deze tijd
niet te denken in problemen,maar in uitdagingen. Er kan en
mag nog heel veel. De kindervakantieweek heeft ook iets
voor alle basisschoolkinderen
bedacht.
Kijk op www.sjbnistelrode.nl en
doe mee! Samen maken we er
toch een mooi jaar van.
Groetjes Bianca, Janet, Katica en
Edith

BERNHEZE SPORTIEF
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Gerard Gabriëls kampioen bij Royal
HEESWIJK-DINTHER - Na enkele maanden stil te hebben gelegen is het weer zover: er kan weer gebiljard worden. Met enkele weken tegen elkaar geoefend te hebben, stond vorige week het minitoernooi
van Royal op het programma. De voorwedstrijden waren heel spannend en van hoog nivo. Eén carambole meer of minder betekende een finaleplaats of niet...
van der Pas niet opgewassen
tegen de kampioen, maar het
scheelde heel weinig.

V.l.n.r.: Ad, Jan en Toon

Enkele leden hadden graag aan
die finaledag mee willen doen,
maar een zogenaamd kampioensfeestje gooide roet in het
eten.
Zaterdag speelden de laatste
acht tegen elkaar. Er kwam zelfs

een barrage aan te pas die Theo
de Visser had afgedwongen
tegen de latere kampioen. De
spanning was om te snijden in
het lokaal, maar de frikandellen
brachten de nodige rust terug!
In de finale was aspirant-lid Toon

Na een korte nagedachtenis
over het verlies (tijdens de coronatijd) van enkele vrienden, te
weten Ad van Esch en oprichter
van de club Asperia, Simon van
Steenbergen, werden de prijzen
verdeeld:
1. Gerard Gabriëls
2. Toon van der Pas
3. Ad van der Pas
4. Arjan van Helvoirt.
Een verdiend kampioen voor
2020. Nog een week oefenen,
dan vakantie en de voorbereiding op hopelijk een mooi seizoen kan beginnen.
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Clubkampioenschappen
jeugd TC Telro 2020
NISTELRODE - Ook dit jaar kunnen de clubkampioenschappen
voor de jeugd van TC Telro gelukkig toch doorgaan.
Vanaf 11 juli tot en met 18 juli
gaan er weer veel wedstrijden
gespeeld worden, waarbij op zaterdag 11 juli met de voorrondes
wordt gestart in de categorieën
rood, oranje, groen en geel. De
kinderen kunnen meedoen aan
het enkelspel, het dubbelspel en
het gemengd dubbelspel.
De gehele week worden er door
de kinderen in alle categorieën
wedstrijden gespeeld en zaterdag 18 juli is dan de finaledag!

Dankzij de versoepelingen van
de overheid in verband met het
coronavirus, is iedereen van harte welkom die het leuk vindt om
te komen kijken en de jeugdspelers aan te komen moedigen!
Tot ziens bij de tennisvelden van
TC Telro!

Eindsprint gestreden

Bijzondere seizoenafsluiting
voor D-team MHC Heesch
HEESCH - Omdat het D-kamp dit jaar niet doorging vanwege de corona-uitbraak, organiseerde MHC
Heesch een speciaal spel voor de D-teams om het seizoen toch op een leuke manier af te sluiten. Het
werd de coronamissie: een soort outdoor escape met veel hockeyspellen én een zoektocht naar hints
om de missie te kunnen voltooien.
Eén voor één gingen de D-teams
nieuwsgierig aan de slag met de
opdracht om een vaccin te maken, waarmee de moeder van
de professor beter gemaakt kon
worden. Dat ging natuurlijk niet
zomaar. Hoe dat wel moest, daar
kwamen de pientere teams al
snel achter.
Eerst moesten de teams bijvoorbeeld achterhalen wie van
de tien oude dames de moeder
van de professor was en welke
grondstoffen gebruikt moesten worden om het vaccin te
maken. Om hints te verzamelen, moesten er allerlei hockey-

HEESCH - In mei en juni hebben jeugdleden van de Heesche Badminton Vereniging in de buitenlucht getraind. Elke vrijdagavond
troffen jeugdspelers van de Heesche vereniging elkaar op het sportpark van Mixed Hockey Club Heesch om daar samen aan de slag te
gaan en te werken aan kracht, conditie en techniek.

luisterden de D-teams vol spanning toen zij het telefoonnummer van de professor hadden

‘Rick vond het einde van het spel het leukst:
Dat was een beetje escape room-achtig’
opdrachten gedaan worden.
Maar er moest bijvoorbeeld
ook een wachtwoord gevonden worden met behulp van de
scheikundige elementen, en ook

gevonden en hij werd gebeld.
Stijn: “Ik vond het omver slaan
van de blokken het leukst.” In
een mum van tijd gingen de
blokken om en met het vallen

van het bovenste blok werd er
automatisch een pijltje afgeschoten met daarop een aanwijzing.”
Rick vond het einde van het spel
het leukst: “Dat was een beetje
escape room-achtig.”
Alles bij elkaar was het een geslaagde dag, waarbij het alle
teams uiteindelijk is gelukt om
de opdracht te voltooien.
Missie geslaagd! Op naar een
nieuw seizoen!

Vast onderdeel van de training
in de buitenlucht was een interne competitie: de ‘Eindsprint’. In
de Eindsprint namen jeugdspelers het wekelijks tegen elkaar
op in sprintwedstrijden, behendigheidscircuits en andere snelle spellen. Met het winnen of
succesvol voltooien van een spel
konden punten verdiend worden.
Vol enthousiasme stortten de
Heesche badmintonners zich
op de verschillende onderdelen
van de eindsprint. Weer of geen
weer, hitte of kou; de spelers
renden zich rot om de hoogste

trede van de ranglijst te bereiken.
Met de terugkeer van de badmintonners naar hun thuishonk,
sporthal ’t Vijfeiken, was ook het
moment daar om de Eindsprint
af te sluiten en een winnaar uit
te roepen.
Lange tijd was het een spannende strijd, en leek een echte eindsprint nodig om een winnaar te
bepalen! Maar vlak voor de finish wist Janita de Leijer het lot
in haar voordeel te beslechten,
en de voorsprong op concurrent
Sjin Jacobs, flink uit te bouwen.
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Fotograaf:
Marcel van der Steen
Uitreiking Lintjes

DONDERDAG 9 JULI
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Film: Mi Vida
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 2

ZONDAG 19 JULI
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

ZATERDAG 25 JULI
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek

Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther

DINSDAG 14 JULI
Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Jett Rebel
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
PAGINA 12

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek

WOENSDAG 15 JULI
Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther

MAANDAG 20 JULI
Poedja-Visualisaties-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Baby Blue
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
PAGINA 12

Vipassyana
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Film: Fisherman’s Friends
Filmhuis De Pas Heesch

DONDERDAG 16 JULI
Workshop Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

CC Servaes weer open
Heeswijk-Dinther
PAGINA 19

ZONDAG 26 JULI
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

DINSDAG 21 JULI
Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek

Onbeperkt spareribs
Partycentrum ‘t Maxend
Nistelrode

Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

MAANDAG 27 JULI
Poedja-Bardo onderricht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

HEESCH • HEESWIJK-DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

Evenementen

Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
VRIJDAG 10 JULI
Zomeractie weekmarkt
Heeswijk-Dinther
PAGINA 2
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Concert: Pasta!
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
ZATERDAG 11 JULI
Start: Clubkampioenschappen jeugd
T.C. Telro Nistelrode
PAGINA 27

Ophalen oud papier
buitenbied
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg
en Plan de Zwarte Molen
Nistelrode
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Open dag Voetbal BSO
HVCH Heesch

VRIJDAG 17 JULI
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek
Steffen Morrison
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
PAGINA 12
ZONDAG 12 JULI
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Speciale viering
Parochie Heilige Augustinus
PAGINA 8
Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther
MAANDAG 13 JULI
Poedja-Bardo onderricht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek
Tim Knol
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
PAGINA 12
Lezing door Lama Karma
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
ZATERDAG 18 JULI
Finale: Clubkampioenschappen jeugd
T.C. Telro Nistelrode
PAGINA 27
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek

Workshop Vlindersafari
www.anderzendichtbij.nl
PAGINA 9
WOENSDAG 22 JULI
Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DONDERDAG 23 JULI
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek
Studiegroep Nagarjuna,
Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
VRIJDAG 24 JULI
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek
Workshop Vlindersafari
www.anderzendichtbij.nl
PAGINA 9
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther

Workshop Vlindersafari
www.anderzendichtbij.nl
PAGINA 9
DINSDAG 28 JULI
Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
WOENSDAG 29 JULI
Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther
Vipassyana
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DONDERDAG 30 JULI
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek
Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
VRIJDAG 31 JULI
Workshop Vlindersafari
www.anderzendichtbij.nl
PAGINA 9
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a
Loosbroek

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

