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Activiteitenagenda
van CC De Pas
HEESCH - De zomervakantie loopt ten einde en dat is een
mooi moment om alvast te kijken naar het nieuwe seizoen
in CC De Pas. Eind augustus vindt er alweer de eerste Pubquiz plaats en begin september draait de film Green Book in
Filmhuis De Pas. Ten slotte wordt in de maand september ook
het theaterseizoen afgetrapt met een voorstelling van Karin
Bruers!
PUBQUIZ
Vrijdagavond 23 augustus vindt er in het café weer een pubquiz plaats.
Een quiz met wisselende categorieën, met open- en meerkeuzevragen,
een finaleronde en uiteindelijk een winnaar. De quiz begint om 20.00 uur
en meedoen is gratis! Je kunt je nog opgeven via info@de-pas.nl.
GREEN BOOK
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info@demooibernhezekrant.nl
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van Bernheze Media.

De twee leven in een totaal andere
wereld, maar krijgen geleidelijk
aan een band met elkaar
Maandagavond 9 en dinsdagavond 10 september draait de film Green
Book in Filmhuis De Pas. Als de Italiaans-Amerikaanse uitsmijter Tony Lip
tijdelijk zonder werk zit, besluit hij als chauffeur te gaan werken voor een
uiterst getalenteerde pianist.
De twee leven in een totaal andere wereld, maar krijgen geleidelijk aan
een band met elkaar. De films beginnen om 20.00 uur en kaarten à € 6,zijn te koop via de website of aan de theaterkassa van CC De Pas.
KARIN BRUERS
Donderdagavond 19 september staat Karin Bruers in CC De Pas met haar
voorstelling ‘Love is Wonderful!’. Tijdens deze
voorstelling verwelkomt Karin haar publiek in
een warm bad van liefde. Maar… niet schrikken als ze je af en toe kopje onder duwt, da’s
lief bedoeld.
De voorstelling begint om 20.15 uur en kaarten
à € 15,- zijn te koop via de website of de theaterkassa van CC De Pas.

Voor meer informatie en kaarten ga naar www.de-pas.nl.

Yoga door Lea
Traditiegetrouw geeft yogadocente Lea van den Bergh op
maandag haar yogalessen. Haar
eerste lesavond zal zijn op maandag 9 september. Deze lessen
van ongeveer een uur beginnen

DE FORMULE 1
BAKKER
U zult wel denken wat heeft
een bakker met Formule 1 te
maken?
Nou, soms voel je je net een
coureur. Bijsturen in bochten,
zoals nieuwe ovens afstellen
om het perfecte brood te krijgen, terwijl je al jaren gewend was
aan die oude oven. Onze ovens en rijskasten werken digitaal,
ze moeten exact afgesteld worden. Alsof je een nieuwe auto
hebt en weer moet wennen aan hoe die zich gedraagt. En op
een nieuw circuit (onze nieuwe bakkerij en nieuwe winkel)
moet je toch weer even de weg leren kennen. Doordat we
er iedere dag op rijden leren we snel de nieuwe bochten en
hobbels. Maar meestal kan het ons niet snel genoeg gaan. Het
bijstellen van de apparatuur kun je vandaag doen, maar je ziet
morgen pas resultaat.

Haar lestijden zijn van 19.00 tot
20.00 uur en van 20.15 tot 21.15
uur. Met haar lessen brengt ze je

Dat bijsturen is niet makkelijk en een echte uitdaging elke keer
weer.
De stap naar onze nieuwe winkel in Winkelcentrum de Ruwert
in Oss is ook een keuze om onze klanten nog beter te kunnen
bedienen. Gemak, alles dichtbij en een winkel waar onze
producten nog beter tot hun recht komen.
En zoals bij Formule 1 is het belangrijk een goed team te
hebben om alles elke keer voor elkaar te krijgen. En net als
Max Verstappen hebben wij dat ook. Een team dat steeds meer
werkt als een goed geoliede machine. Elke nacht gaan ze met
goede zin aan de slag om de race te laten slagen. Het was
een bewogen race voor het bakkers Lamers team, maar wat
geweldig om er onderdeel van te zijn.
Nu hebben we allemaal om beurten even een pitstop. We zien
u graag na uw vakantie weer in één van onze winkels.
Dennie Verhagen, de bakkers lamers.

Openingstijden:
Maandag gesloten
Dinsdag t/m donderdag van 15.00 tot 23.00 uur
Vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 24.00 uur
Zondag van 12.00 tot 22.00 uur.

om respectievelijk 18.45 uur en
20.15 uur. Voor nadere informatie mail naar leabergh@hotmail.
com.
Yoga door Sandra
Na een succesvolle eerste lessenreeks biedt Sandra Botman vanaf dinsdag 3 september nieuwe
yogalessen aan in de Kloosterkapel.

We willen de beste kwaliteit, de lekkerste smaak. Maar u heeft
het vast al eens ondervonden: een gat in het brood. Dan willen
wij weer graag zien waar dat gat zit. Onder de korst? Een
opmaakfout, dus de opmaker weer bijstellen. In het midden?
Waar komt dat nu vandaan? Het is een natuurproduct, om de
perfecte werkwijze te vinden duurt even. Maar we komen er.

facebook.com/
floryaheesch

Kloosterkapel; agenda
De meesten hebben thuis of elders reeds van hun vakantie genoten en langzaam begint het
dagelijkse ritme zich weer af te
tekenen. Ook in de Kloosterkapel staan de eerste activiteiten
weer op de agenda.

COLUMN

En zoals bij Formule 1 is het belangrijk
een goed team te hebben om alles elke
keer voor elkaar te krijgen

Vormgeving/DTP
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud

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

BAKKERIJ

tot meer rust, kracht, en flexibiliteit. Doe je ook weer mee? Geef
dan aan in welke groep je mee
wilt doen óf geef je op voor een
gratis vroege of late proefles op
3 september! Meld je aan via
sandra@uniformyoga.nl
of 06-41209856.

Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl
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NK Miryanne Ruijs

naar het WK voor beroepen
HEESWIJK-DINTHER - Miryanne Ruijs, nationaal kampioen ‘gastheer/gastvrouw (Junior Skills)’, vertrekt op 18 augustus én vertegenwoordigt ons land tijdens de 45ste editie van WorldSkills, het
‘WK voor beroepen’ dat van 22 tot en met 27 augustus plaatsvindt
in Kazan, Rusland. Miryanne maakt deel uit van Team Nederland;
30 talentvolle jongeren, allen nationaal kampioen in hun vak. Op
zaterdag 10 augustus kwamen Team NL en supporters voor de laatste keer voor vertrek bij elkaar in Soest.
Miryanne leert bij het Fioretti College en werkt bij Kasteel
Heeswijk. Zij is de enige vmboleerling in Team NL. De afgelopen maanden werden de overi-

Op zaterdag 10
augustus kwamen
Team NL en supporters
voor de laatste keer
voor vertrek bij elkaar
in Soest
ge winnaars geselecteerd tijdens
voorrondes,
kwalificatiewedstrijden en nationale finalewedstrijden van de mbo-vakwedstrijden Skills Heroes.

In Kazan strijden meer dan 1.600
deelnemers uit ruim 60, bij
WorldSkills International aangesloten landen/regio’s in 56
beroepen, voor een plek op het
erepodium. Ons land doet mee
in 27 vakrichtingen (beroepen),
waaronder patissier, metselaar,
stukadoor, bloembinder, meubelmaker en lasser. Experts, afkomstig uit het bedrijfsleven en
van scholen, trainen en begeleiden de deelnemers. Voor het
eerst doet ook een vmbo-leerling mee aan de WorldSkills
Junior wedstrijd gastheer/gastvrouw. Ook vertegenwoordigen
twee mbo-studenten Nederland
tijdens de Future Skills wedstrijd
Industry 4.0.

Miryanne maakt deel uit van Team
Nederland: 30 talentvolle jongeren

Officiële opening
MFA De Stuik Vorstenbosch
Woensdag 21 augustus 2019 vanaf 19.30 uur

Alle inwoners van Vorstenbosch
zijn hierbij uitgenodigd voor de
officiële opening.
Aansluitend kunnen belangstellenden een kijkje nemen in het
gebouw, zowel voor als achter de schermen. Het adres is
Schoolstraat 14.

sportzaal en andere ruimten met
een muzikale bijdrage van De
Notenkrakers.

In de foyer kunt u gezellig napraten onder de vrolijke klanken
van De Notenkrakers.

Winnaars LEVENSMIDDELENPAKKET van € 50,van Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode
Henriëtte Timmermans en Riekie van Lier
Het antwoord was: ontspanning

Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk
op dagelijkse herkenbare belevenissen.

Gamen
Ik heb pas een kijkje mogen nemen bij een gaming-event. Zo’n
event waarbij bezoekers een week lang, 24 uur per dag, mogen
gamen. Voor de bezoekers betekent dat dus ongeveer dit:
slaapzakje mee, veel Red Bull drinken en onbeperkt naar een
beeldscherm staren. De aankleding van het evenement zorgde niet
voor heel veel verwondering bij me. De aankleding bestond uit een
donkere, lege hal, een paar banken en tafels en verder veel laptops.
Heel veel laptops.
Het waren voornamelijk de bezoekers van dit evenement waar ik
met moeite mijn ogen van af kon houden. Het waren stuk voor stuk
heel lief ogende jongens en meisjes, maar tegelijkertijd had ik ook
met ze te doen. Ze zagen er stuk voor stuk uit alsof ze in hun leven
veel te weinig zonlicht hadden gezien en op korte termijn ook
liever niet naar buiten wilden komen. Hier binnen in de hal achter
het beeldscherm, maar ook met hun mede-game-fanaten waren ze
op hun plek.

‘Het feit dat ik het woord ‘spelcomputer’ gebruik,
zegt wellicht genoeg over de afstand’
Het kan zijn dat ik me gewoon totaal niet kan verplaatsen in deze
wereld. Ik ben afgehaakt na Super Mario van de Nintendo 8-bit en
daarna heb ik nooit meer een spelcomputer aangeraakt. Het feit
dat ik het woord ‘spelcomputer’ gebruik, zegt wellicht al genoeg
over de afstand die ik voel met deze groep jongeren. Ik kan me niet
voorstellen dat je liever 24 uur per dag een spelletje speelt, dan
geniet van de eerste zonnestralen op je huid in de lente. Ik kan me
niet voorstellen dat je de voorkeur geeft aan alleen op je kamer
zitten. Mij lijkt een fysieke ontmoeting met vrienden
altijd beter dan een virtueel gesprek op afstand.
Ik heb het niet aangedurfd een bezoeker aan te
spreken en te vragen of hij vindt dat ik een punt
heb. Ik was er denk ik te bang voor dat hij me
zou zien als een spreekbuis van zijn vader en
zijn hoofd meteen weer zou wegdraaien naar het
beeldscherm. Want die vader van hem zal er ook
wel geen bal van begrijpen.

blieker@bernhezemedia.com

VORSTENBOSCH - De nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) De Stuik is gereed. Vorstenbosch
beschikt hiermee over een prachtige culturele- en sportaccommodatie die voldoet aan alle eisen van
deze moderne tijd. Door samenwerking van alle betrokkenen is dit project tot stand gekomen. Reden
voor een feestelijke opening van het gebouw.

Programma
19.30 tot 20.00 uur: ontvangst
met koffie/thee.
20.00 uur: toespraken met aansluitend officiële opening.
20.30 uur: mogelijkheid om een
kijkje te nemen in de nieuwe

Column D’n Blieker
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GEZONDHEID IN BALANS

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
ONS Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vorssel
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Gildestraat 1, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
Hoogstraat 53, 0412-451971
Gildestraat 1a, 0412-253158
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
Buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten kunt u naar
de Regioapotheek in Bernhoven,
naast de hoofdingang van het
Ziekenhuis Bernhoven Uden.
0413-408780.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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Column
Jeanette Nanne-de Kruijk

Ilona Kling, huidtherapeut
bij Huidgericht

Je huid tijdens de zwangerschap
Een positieve zwangerschapstest, goed nieuws! Maar helaas, de
vermoeidheid en misselijkheid doen vaak niet veel goeds voor
je uiterlijk. Het verhaal gaat rond dat meisjes de schoonheid van
hun moeder stelen. Of dit ook zo is, daar heb ik mijn twijfels over.
Maar het is wel een feit dat iedere huid anders reageert op een
zwangerschap. Zijn de veranderingen bij een zwangere vrouw nu
permanent of tijdelijk? In veel gevallen wordt alles weer ‘normaal’
en verdwijnt een groot gedeelte van de klachten vanzelf, maar soms
heeft de huid wat hulp nodig.
Extra pigment
Meer dan de helft van de vrouwen krijgt na de vierde maand
zwangerschap te maken met extra pigment in het gezicht.
Dit wordt ook wel een zwangerschapsmasker genoemd. Het wordt
veroorzaakt door de verhoogde productie van oestrogenen die
kunnen leiden tot een verhoogde aanmaak van pigment. De zon
vergroot het risico hierop. Vaak zijn deze vlekken zes maanden na de
bevalling weer verdwenen. Maar het is altijd beter om te voorkomen
middels goede zonbescherming en passende huidverzorging! Ben je
bevallen en heb je nog last van pigmentvlekken? Huidgericht kan je
helpen het te verminderen met behulp van lasertherapie en peelings.
Puistjes
Vooral in het eerste periode van de zwangerschap hebben veel
vrouwen last van puistjes. Door je zwangerschap maak je meer talg
aan en hierdoor kunnen je poriën verstopt raken. Ook hierbij geldt dat
passende huidverzorging belangrijk is, maar ook een professionele
gezichtsbehandeling die de kans op blijvende acne-littekens
verkleint.
Spataders en vocht vasthouden
Bijna de helft van de zwangere vrouwen krijgt last van verdikte
enkels door vocht (oedeem) of spataders. Dit wordt als pijnlijk
en vermoeiend ervaren. Regelmatig bewegen is van belang,
maar wanneer dit niet voldoende werkt is oedeemtherapie een
mogelijkheid om klachten te verminderen. Tevens zijn er speciale
zwangerschapspanty’s die ervoor zorgen dat het bloed en het vocht
vanuit de benen makkelijker verder stroomt. Tip: deze panty dient
aangemeten te worden en wordt vergoed door de zorgverzekeraar.
Wil je weten of een behandeling voor jou geschikt is om
‘zwangerschaps-kwaaltjes’ te verminderen of ben je benieuwd welke
producten jij nu het beste kunt gebruiken? Neem gerust vrijblijvend
contact met ons op.
Welkom bij de huidtherapeut, welkom bij Huidgericht.
De Beekgraaf 58a, Nistelrode
Gildestraat 1f, 5384 JC Heesch
073-7113193, info@huidgericht.nl
www.huidgericht.nl
www.facebook.com/huidgericht

Vrijwilligerspunt Bernheze
20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

Samen-UitBus zoekt chauffeurs
In de regio Heesch-Oss en omstreken rijdt de Samen-UitBus.
Als chauffeur van de bus help je mensen die met je mee op
pad gaan. De mensen worden thuis opgehaald. Zodra het
reisgezelschap compleet is, zet de bus koers naar het reisdoel,
een supermarkt, een winkelcentrum, een bezienswaardigheid,
een mooi stadje of een rondrit door een mooi gebied. Na het
boodschappen doen of winkelen gaat het groepje altijd ergens
een kopje koffie drinken, meestal met iets lekkers erbij.
Mocht dit je aanspreken dan nodigen we je uit om contact op
te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch,
Femke Prince: 06-14342428,
vpbernheze@ons-welzijn.nl, www.ons-welzijn.nl

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

Vlindermama
OSS - Je hebt je kindje tijdens of na de zwangerschap verloren
en dat is al langer geleden. In die tijd werd er heel anders met
verdriet en verlies omgegaan. Je kindje werd soms weggehaald
zonder dat jij het gezien had en er werd niet meer over gepraat.
Het verdriet werd weggestopt want je moest door.
Ik heb zelf 21 jaar geleden Fleurtje tijdens de zwangerschap
verloren. Nu ondersteun ik mama’s die dat ook hebben
meegemaakt en hun diepe verdriet en gemis willen verzachten.
Meer informatie vind je op www.vlindermama.nl.
Praktijkadres: Oude Litherweg 2 - Oss
06-30863653 - jeanette@vlindermama.nl

Start het najaar met een
beginnerscursus hardlopen
UDEN - Wil je graag fitter worden en samen met anderen naar een
doel toewerken? Schrijf je dan in voor Start to Run bij De Keien
Atletiek! In zeven weken leer je van deskundige trainers, Intersport
Superstore, Wolbert Fysio en een diëtiste alle ins en outs over de
hardloopsport. Schrijf je nu in via www.yakultstarttorun.nl en vink
bij locatie ‘De Keien Atletiek Sportlaan Uden’ aan. Start to Run gaat
op zaterdag 24 augustus van start.
Samen, maar op je eigen niveau,
ga je met andere Start to Runners op zeven zaterdagochtenden vanaf 9.30 uur hardlopen. Je
traint op de mooie atletiekbaan
van De Keien Atletiek onder begeleiding van ervaren hardlooptrainers.
Na zeven weken ben je in staat
ongeveer 25 minuten aan één
stuk hard te lopen. Wekelijks
zorgt De Keien Atletiek in samenwerking met Intersport Superstore, Wolbert Fysio en een
diëtiste ook voor interessante
voorlichtingsmomenten
over
thema’s als blessurepreventie,
voeding, schoenen en kleding.
Na afloop is het voor deelnemers
mogelijk om zich bij De Keien
Atletiek aan te sluiten bij Run to
the Start, waarbij men in zeven
weken leert zo’n 5 kilometer aan

een stuk te hardlopen.
Behalve een fit lichaam krijg je
nog meer als je meedoet aan
Start to Run! Je ontvangt huiswerkondersteuning via de
app hardlopen.nl met audiocoaching, een aantal edities van het
tijdschrift Runner’s World én een
speciale voedingsgids.
Start to Run is al jaren dé manier voor beginnende lopers om
daadwerkelijk de eerste stap
te zetten. De kosten bedragen
€ 49,50.
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COLUMN
Houtdag met markt bij
Bernadette
Natuurcentrum De Maashorst
ZORGVULDIG

SCHEIDEN HELPT BIJ
EEN NIEUWE START

SLABROEK - Natuurcentrum De
Maashorst organiseert zondag
18 augustus, aan het eind van
de zomervakantie, van 10.30
tot 16.00 uur een houtdag met
een markt op het erf van het natuurcentrum met allerlei leuke
spelletjes en spulletjes op het
gebied van hout.
Er is van alles te doen en te bekijken voor kinderen én voor
volwassenen. Tevens kun je om
10.30 uur met een gids op pad
voor een mooie struintocht door
het bos. Vind je een mooi stukje hout dan mag je daar op het
erf van het natuurcentrum een
kunstwerkje van maken! De
wandeling kost voor een volwassene € 3,50 en € 2,50 per
kind. Om 10.30 uur gaat de

houtmarkt van start. De toegang
hiervoor is gratis. Voor de struintocht door het bos is reserveren

noodzakelijk. Meer informatie is
te vinden op www.natuurcentrumdemaashorst.nl.

BINNENKORT
IN ONS THEATER...

Zaterdag 14 september
20.15 uur
ANGELA
GROOTHUIZEN
LUEKE BINGE

In Lueke Binge bepaalt Angela
haar positie in deze steeds sneller
draaiende wereld. Deze rasverteller pakt je bij de kladden met
een prachtig verhaal en wondermooie nieuwe liedjes die je in je
kern raken.

Zaterdag 28 september
20.15 uur
KARSTEN & ALICE
RECHT DOOR DE WIND

Een voorstelling over vechten
voor je plek in het peloton en in
je bestaan. Over grenzen en daar
ver overheen gaan. Karsten geeft

een kijkje in de ziel van topsporter.
In haar liedjes zet Alice kracht bij
de verhalen van Karsten en zingt
ze recht bij je hart naar binnen.

Meedoe-voorstelling
voor kinderen
Zaterdag 9 november
20.15 uur
MAX VAN DEN BURG
PAASBEST

In zijn jubileumshow laat podiumbeest Max je alle hoeken van
het cabaretpodium zien. In sneltreinvaart strijden de (goed) foute types, kleurrijke verhalen en
gekke muziekjes om voorrang.
Dynamisch, fantasievol en muzikaal maar bovenal hilarisch.

Zondag 10 november
14.30 uur
DAAN DRAAIT
LIEVE LIEVEN

(5 tot en met 10 jaar)
Feestelijke meedoe-voorstelling
voor kinderen en hun ouders.
Wat zou er gebeuren als een
boek echt tot leven komt? Met
behulp van onzichtbare Fantasy
Reality helmen en speciale koptelefoons brengt Daan je naar
werelden die je niet voor mogelijk had gehouden.

Na de zomervakantie is het vaak extra
druk in de scheidingspraktijk. Intensief
samenzijn tijdens de vakantie leidt - als het
al langer niet goed zit - tot een toename
van irritaties en stress, die dan het begin
van de scheiding veroorzaakt. Volgens de
statistieken ligt het aantal scheidingen
eind augustus/begin september 20 tot 30
procent hoger dan in andere maanden.
Na het besluit om te gaan scheiden, breekt een onzekere
fase aan. Want of je getrouwd bent of samenwoont, op
emotioneel en financieel gebied komt er een heleboel op je
af. Er moet van alles geregeld worden: rond de kinderen, het
huis, het geld, de pensioenen et cetera. En dat terwijl je in een
‘emotionele achtbaan’ zit, zoals veel mensen het ervaren.
Juist in deze moeilijke fase is het verstandig om erbij stil te
staan dat je al deze zaken zorgvuldig moet regelen. Het is
goed om daar een juridisch deskundige bij te halen. Er spelen
immers vaak grote (financiële) belangen en soms ingewikkelde
juridische vragen. Ook gelden er allerlei wettelijke regels.
Het lastige is, zo weet ik uit de praktijk, dat ex-partners
niet altijd meer dezelfde belangen hebben. Soms staan ze
lijnrecht tegenover elkaar. Bijvoorbeeld over het betalen van
partneralimentatie of het wel of niet delen van erfenis.
Over zulke kwesties lopen de spanningen vaak hoog op. En
voor je het weet is er ruzie, wat een goede omgang met elkaar
in de toekomst kan belemmeren. Zeker als er kinderen zijn,
is het heel belangrijk om als ouders met elkaar in gesprek te
blijven.
Deskundige begeleiding om je scheiding zorgvuldig te regelen,
kan helpen. Het kan een hoop ellende en juridische strijd in
de toekomst voorkomen.
Als jurist familierecht en scheidingsbemiddelaar help ik expartners om hun zaken samen te regelen. In goed overleg. De
afspraken worden vastgelegd in een scheidingsconvenant dat
door advocaat Rob Haakmeester uit Heesch bij de Rechtbank
wordt ingediend.
Met aandacht voor de emoties, zet ik mijn juridische en
financiële kennis in voor mijn cliënten. Zodat ze werkbare
oplossingen krijgen. Dat geeft rust en vertrouwen om na je
scheiding weer te werken aan een nieuwe start.
Voor meer informatie of een intake-gesprek, neem gerust
contact op.
Bernadette Dijk - 06-39563131 - bdijk@mrbd.nl
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KBO BERNHEZE

KBO Bernheze

Op z’n Brabants
weer voor je klaar van 9.30 tot
11.30 uur om de aangeboden
spullen te repareren. Als er nieuwe onderdelen nodig zijn helpen
de vrijwilligers hierbij.

Moeilijke voeten?
HEESWIJK-DINTHER - In Laverhof zal op vrijdag 16 augustus een
bijeenkomst worden gehouden speciaal bedoeld voor mensen met
moeilijke voeten. In de centrale hal van Laverhof, gevestigd aan de
Zijlstraat 1, zal van 10.00 tot 12.00 uur een verkoopmorgen worden
gehouden. De bijeenkomst zal worden verzorgd door Jonker Speciaal Schoeisel vof uit Wadenoijen.

Ze kunnen je tuingereedschap
slijpen en denk bijvoorbeeld eens
aan speelgoed dat nog gerepareerd kan worden. Problemen
met je fiets proberen de vrijwilligers van het kluscafé ook op te
lossen. Weggooien is zonde voor
het milieu én voor je portemonnee.

Hans Claassen

Biljarten volgens
Hans
HEESCH - Biljarten is een populaire activiteit bij leden van KBO
Heesch. Onder meer voor Hans
Claassen (70) die niet alleen zelf
graag een balletje stoot, maar
ook zorgt dat anderen een potje
kunnen spelen. Al jaren is hij de
drijvende kracht achter het clubkampioenschap.
Hans: “Wij spelen het spel libre.
Voor een carambole moet jouw
speelbal eerst de rode raken en
dan de andere kleur. En als dat
net niet lukt - als een bal net te
dik of te dun gespeeld is - dan
baal je als een stekker! De uitdaging om zuiver te spelen vind
ik mooi, dat je geen cadeautjes
weggeeft. Sommigen zijn heel
goed in het korte spel, ik gebruik

zelf liever de hele tafel. Maar ik
ben zeker niet de beste, hoor.
Anderen biljarten bijna elke dag
en hebben hoge gemiddelde scores. Ik kan alleen wel praten als
de beste. Je kunt iemand echt op
z’n Brabants uit de wedstrijd lullen. Bijvoorbeeld als een bal net
niet aankomt, dan zeggen we:
‘Die is te lui, net als z’n baasje’. Dat psychologische spelletje
hoort er ook een beetje bij. Ach,
ze weten wie het zegt!”

KBO kluscafé
Loosbroek
LOOSBROEK - De vrijwilligers
van het kluscafé zijn zaterdag
17 augustus weer aanwezig bij
Harrie en Rien van Zoggel in de
Achterdonksestraat 7. Al is het
nog vakantietijd, toch staan ze

Het kluscafé is voor alle inwoners van Bernheze. Elke derde
zaterdag van de maand staan de
mensen van het kluscafé voor je
klaar. Alle data van het kluscafé
voor 2019 worden vermeld op
de evenementenkalender op de
achterzijde van DeMooiBernhezeKrant en op www.loosbroek.nl,
de website van Loosbroek.
Voor meer informatie of vragen
kun je altijd terecht bij Henk de
Mol (0413-229619), Jan van
Eerd (0412-480658) of bij Betsie
van Zutphen (0413-229692).
Geef je apparaten een tweede
kans, weggooien kan altijd nog.

Zomermarkt

Deze firma levert al ruim vijftien
jaar schoenen en pantoffels, zowel voor dames als heren, in veel
verschillende lengte- en wijdtematen. De ideale oplossing

Speciale collectie
stretchschoenen
voor mensen met gevoelige of
opgezwollen voeten of enkels,
steunkousen, zwachtels, beugels,
steunzolen, hallux valgus (knobbels), likdoorns, eksterogen, hamertenen, diabetes en reumatische aandoeningen.

materiaal, speciaal bedoeld voor
mensen met (erg) gevoelige voeten. Jonker Speciaal Schoeisel
heeft zich toegelegd op brede
en zelfs extra brede schoenen en
pantoffels voor mensen met brede of opgezwollen voeten, maar
daarnaast levert dit bedrijf ook
de meer courante wijdtematen.

Nieuw is een speciale collectie
stretchschoenen die in zijn geheel bestaat uit zacht elastisch

Belangstellenden zijn van harte
welkom. De toegang is gratis en
pinnen is mogelijk.

Heb jij je MBO-diploma
directiesecretaresse /
managementassistente
nivo 4 of HAVO-diploma afgerond?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

HEESCH - Bij Heelwijk wordt
zaterdag 31 augustus een zomermarkt georganiseerd. Er zijn
gezellige kraampjes, onder andere met mooie handgemaakte spulletjes, en er zal een rad
van avontuur zijn waarvan de
opbrengst ten goede zal komen
aan de verbouwing van de binnentuin.
Deze markt is vrij te bezoeken
voor iedereen, ook voor diegenen die niet in Heelwijk wonen.
Er zal voor de inwendige mens
en voor veel gezelligheid gezorgd worden. De markt duurt
van 14.00 tot 17.00 uur. Er zijn
nog enkele kramen beschikbaar.
De kosten hiervoor bedragen
€ 20,-.
Bij interesse kun je contact opnemen met
activiteitenbegeleiding.
heelwijk@brabantzorg.eu.

Je werkdag ziet er als volgt uit:
• Je beheert de agenda
• Je verwerkt inkomende en uitgaande post/mail
• Je ontvangt bezoekers
• Je start dossiers op
• Je vraagt gegevens op bij diverse instellingen, organisaties
en registers
• Je voert correspondentie met cliënten en adviseurs
• Je verzorgt de archivering
• Je beheert de voorraad kantoorartikelen
• Je verzorgt de website
Wat zijn je kwaliteiten?
• De Nederlandse taal beheers je uitstekend
• Je werkt accuraat en resultaat gericht
• Je bent proactief
• Je bent 30-37,5 uur per week beschikbaar
• Je bent woonachtig in de omgeving van Heesch
Enthousiast geworden?
Stuur je CV met foto naar: schellevis@notarisgroeneweg.nl
Heb je nog vragen? Bel: 06-22923622
of kijk op de website: www.notarisgroeneweg.nl
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Nisseroise Kwis
met nieuwe organisatie
Aanbiedingen geldig van
15 t/m 21 augustus
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Boven v.l.n.r.: Michelle, Simon, Judith, Maaike en Jorg. Beneden v.l.n.r.: Manouk, Dennis, Joyce, Nick en Ellen

NISTELRODE - Het lijkt misschien nog ver weg, maar 28 december wil je echt al in je agenda hebben
staan! Dat is namelijk de datum dat ieder jaar de Nisseroise Kwis terugkeert en ook dit jaar zal er weer
een leuke en gezellige kwisavond georganiseerd worden.
Het is je vast niet ontgaan dat
de organisatie het afgelopen jaar
druk op zoek was naar nieuwe
kwismasters. Al snel waren er
nieuwe aanmeldingen van Nisseroise mensen die het team wilden versterken en volop nieuwe
ideeën hebben.
En zo zijn we in februari met
tien kwismasters van start ge-

gaan, vier oudgedienden en zes
nieuwe. Door middel van een
brainstormsessie zijn de nieuwe
categorieën voor de kwis van dit
jaar al opgesteld en zijn we nu
druk met het bedenken van de
vragen en de geheime opdracht.
Daarnaast vonden we het na
acht jaar tijd voor een opfrissing van het logo en voor een

nieuwe website. Ook liggen er
andere leuke ideeën op tafel,
die het voor de teams mogelijk
gaan maken om extra punten
te verdienen. Dit jaar kun je dus
niet alleen tijdens de kwisavond,
maar ook al in de voorfase punten verdienen! Meer informatie
volgt op de Facebookpagina van
de Nisseroise Kwis. Houd deze
dus in de gaten!

Meedoen met keeztoernooi
voor stichting Opkikker
NISTELRODE - Er staat weer een keeztoernooi op de agenda. Vrijdag
30 augustus is de eerstvolgende keer dat er gespeeld kan worden
in café-zaal ‘t Tramstation. De organisatie hoopt op een drukbezette
zaal. Deze keer wordt er wederom een goed doel gesteund en dit
keer is dit stichting Opkikker.
Je kunt je inschrijven door een
mail, met vermelding van de
namen van de deelnemers (per
team twee personen), te sturen
naar keezetoernooi@gmail.com.
Aanvang is 19.00 uur en het in-

schrijfgeld is € 5,-. Na aanmelding krijg je een bevestigingsmail.
Er is plek voor maximaal 25 tafels binnen in de zaal dus geef je
op tijd op!

RUCOLA 125 gram € 0.99
BROCCOLI 500 gram € 0.99
SALADE VAN DE WEEK
150 gram € 1.25
Biologisch groente/fruit pakket op
bestelling (inclusief recepten)
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

Krentenbollen
4 + 2 GRATIS

BBQ broden,
2e voor de helft van de prijs
Pain du BBQ, Pain du Chorizo, Foccacia Tomaat,
Desem meergranen knoflook/oude kaas

Nieuw!

Kersen Tartelette
Verkrijgbaar op vrijdag en zaterdag

1,50

Van Mook

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

Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Lasagne Bolognaise
100 gr.

Beefburgers
Gratis literair festival
Zaterdag 17 augustus
19.30 tot 00.00 uur
Zondag 18 augustus
9.00 tot 19.00 uur
Veghel - Heeswijk-Dinther

per stuk

€ 1,40

€ 0,90

Eigen gemaakte
boterhamworst
100 gr.

€ 1,20

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

Gouden bruiloft Piet en Betsie
van Venrooij-van der Heijden

Piet en Betsie

NISTELRODE - “Graag willen wij onze ouders, Piet van Venrooij en Betsie van Venrooij van der Heijden,
feliciteren met hun 50-jarig huwelijk dat plaatsvond op 8 augustus. Vader Piet heeft als hobby vogeltjes
en rijdt graag een keer met zijn scooter. Moeder Betsie houdt van gezelligheid, winkelen en ze gaat graag
een avondje kienen. Het zijn allebei familiemensen en ze staan altijd voor ons klaar.
Lieve pap en mam, nog vele gelukkige jaren samen!”
Groetjes, Barry en Eric

Campagne tegen zomereenzaamheid
De Heesche kerk doet mee!
HEESCH - De zomer is voor veel ouderen een periode waarin gevoelens van eenzaamheid een grotere
rol spelen. Om die reden is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een zomercampagne gestart tegen eenzaamheid. Doel van de campagne is tweeledig: vakantiegangers aansporen
wat van zich te laten horen aan de thuisblijvers en ouderen stimuleren hun eenzaamheid te doorbreken,
bijvoorbeeld door elkaar op te zoeken of samen wat te gaan doen.
Tijdens de zomervakantie, maar
ook daarna, is het parochiecentrum van de parochie De Goede
Herder in Heesch een gastvrije
plek voor iedereen die een ander
wil ontmoeten onder het genot
van een kopje koffie. De Mariakapel biedt jou een plaats voor
een moment van rust en bezinning. Je kunt er in stilte bidden,

uit dankbaarheid of om troost
en steun, een kaarsje ontsteken
bij Maria voor iemand die ziek is,
die je mist of die je een hart onder de riem wilt steken.
Beide
vanaf
dag,
open

ontmoetingsruimtes zijn
19 augustus iedere werkbehalve op woensdag,
van 9.00 tot 12.00 uur.

Het gastteam heet jou van harte
welkom.
Wie geen eigen vervoer heeft
kan gebruikmaken van de gratis
Hop-On Hop-Off bus die langs
’t Dorp rijdt (halte Kerkstraat).
Stel je bezoek bij je thuis op
prijs? Laat het ons dan weten via
0412-451215 of
a.bergsma@parochiedgh.nl.

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

Tom van den Berg Uitvaartzorg
Eikenhoek 45, 5473 GW Heeswijk-Dinther, www.tomvandenberguitvaartzorg.nl

In ons leven is verandering
Dankbetuiging

onvermijdelijk,

Zo plotseling. Onbegrijpelijk

is verlies onvermijdelijk.

Graag willen we iedereen bedanken voor alle steun
en medeleven na het overlijden van

In het aanpassingsvermogen

Adriaan Kappen
Dilia Kappen
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Nistelrode

en het gemak waarmee we
verandering ondergaan,
liggen ons geluk en
onze vrijheid.

In samenwerking met Yarden

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004
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Diamanten bruidsparen
Herman en Trees Iemenschot
NISTELRODE – Al 60 jaar delen Trees en Herman Iemenschot hun liefde voor elkaar. Ze trouwden in
Zwolle maar kwamen uiteindelijk op het Kerkveld in Nistelrode terecht. Samen met hun drie kinderen, vijf
kleinkinderen en twee achterkleinkinderen genieten Herman en Trees nog steeds van hun geluk samen.
Brabant zou stoppen en Herman
zou die positie in kunnen gaan
nemen. Daarom zijn we hier komen wonen.”

Tijdens de dansles leerden ze elkaar kennen en daar was het
meteen raak. Herman en Trees
woonden allebei in Zwolle en
hebben zes jaar verkering met
elkaar gehad voordat ze op 30
juli 1959 voor de kerk trouwden.
Ze trokken in een huis in Zwolle
waar ze 3,5 jaar gewoond hebben. Daar werden hun zoon en
hun oudste dochter geboren.
Voordat hij met zijn Trees trouwde, heeft Herman onder andere
als ‘elektrieker’ op het bekende

schip Karel Doorman gewerkt.
“Het mooiste vonden we de
commandowisseling op het marineschip”, blikt Herman vrolijk
terug. Na het trouwen vond hij in
de Jaarbeurs in Utrecht zijn volgende baan. “Ik ben bij Velopa
terechtgekomen, zij wilden mij
graag in dienst nemen”, vertelt
Herman. Herman werkte in verschillende regio’s, waaronder in
de richting van Amsterdam en
Rotterdam. “Maar daar wilde ik
absoluut niet gaan wonen”, vertelt Trees. “Een regiomanager in

Wim en Mien van
de Ven-Spanjers

In 1963 trok het echtpaar, met
twee jonge kinderen, in hun huis
aan het Kerkveld waar ze nu nog
met veel plezier wonen. “In het
begin was het erg wennen, vooral omdat ik de taal niet begreep.
Het plat ‘Nisserois’ verstond ik
niet”, lacht Trees. Later werd in
het ziekenhuis in Oss de jongste
dochter geboren en was het gezin compleet. Trees bleef thuis
voor de kinderen en wist haar
vrije tijd goed te vullen. “Ik deed
veel aan haken, poppen en beelden maken, maar het allerliefst
deed ik aan kantklossen”, vertelt Trees. Herman besteedde zijn
vrije tijd het liefst aan klussen en
knutselen. “Er is hier ooit ingebroken, ze hebben toen de kluis
uit de muur proberen te breken.
De buren hebben dat gehoord
maar dachten: ‘Herman zal wel
weer aan het verbouwen zijn’”,
blikt Trees terug.
Het echtpaar heeft haar diaman-

Herman, wethouder Van Boekel en Trees
Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

ten jubileum gevierd met familie.
Samen hopen ze nog lang van
hun huis en huwelijk te mogen
genieten. “Het is een kwestie

van geven en nemen, elkaar in de
waarde laten”, zegt Trees. “Ja,
daar sluit ik me bij aan”, voegt
Herman daaraan toe.

Hendrik en Bets van
Venrooij-Broeksteeg

HEESCH – Drie weken terug was het precies 60 jaar geleden dat Hendrik van Venrooij en Bets Broeksteeg elkaar het jawoord gaven.
Hendrik (82) en Bets (81) leerden
elkaar kennen in Dancing Govers
in Geffen.

Wim van de Ven geboren in Nistelrode op 10-08-1935 en Mien Spanjers
geboren in Heesch op 23-06-1933
Foto: Marcel van der Steen

Op 24 juli 1959 trouwden ze
voor de wet, maar het feest en
de kerkelijke inzegening vonden plaats op 5 augustus 1959.
Een bijzonder feest want er was
sprake van een dubbel huwelijk,

de zus van Hendrik trouwde gelijktijdig met haar man en ook

dag van kinderen, kleinkinderen en aanhang. Het feest werd

Een bijzonder feest want er was sprake van een dubbel huwelijk
zij vieren dit jaar dat ze 60 jaar
getrouwd zijn. Het echtpaar van
Venrooij-Broeksteeg heeft nog
vele hobby’s en geniet nog elke

gevierd met familie, de buurt
en vrienden en kennissen. Kortom; het was een onvergetelijke,
mooie, zonnige dag.
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Zakelijke rompslomp? Ja, graag!
Als ondernemer weet je als geen ander wat het runnen van een bedrijf inhoudt. Dat er nogal wat bij komt kijken hoeft niemand je nog uit te leggen. Jij hebt je zaakjes graag
goed voor elkaar. Vooral ook aan de zakelijke kant. Dan is het fijn als je al die bijkomstigheden als financiën, belastingen en salarisadministratie met een gerust hart kunt
overlaten aan specialisten in dit vakgebied. Van Soest & Partners is zo’n specialist. Al ruim veertig jaar zijn wij die vertrouwde partner die voor jou en je bedrijf graag de
zakelijke puntjes op de i zet. Een geruststellende gedachte. Zakelijke rompslomp? Ja, graag!

‘Samen met onze partners
hebben we alle expertise in huis die nodig is’

EXPERTS
Met onze professionele dienstverlening hebben we de kennis en
knowhow in huis om jou die optimale ondersteuning te kunnen bieden. En voor ingewikkelde of gecompliceerde vraagstukken maken
we gebruik van de expertise van onze partners. Zo hebben we partners op het gebied van financiering, fiscaliteit, juridische vraagstukken en personeels- en organisatievraagstukken. Allen professionele
experts die voor jou de beste oplossing zoeken.
ONTZORGEN
Ontzorgen, dat is waar wij voor staan. Of het nu gaat om de complete financiële administratie, het samenstellen van de jaarstukken of het
opstellen van de fiscale aangifte: wij zorgen dat jij er geen omkijken
naar hebt. Bij ons krijg je dat stukje persoonlijke aandacht dat jij en je
bedrijf verdienen.
Want zoals jij achter jouw bedrijf staat, staan wij achter het onze.
We zijn er voor onze klant. Samen met onze partners hebben we alle
expertise in huis die nodig is, ook bij ingewikkelde of gecompliceerde vraagstukken. Als specialist, als sparringpartner en coach, maar
vooral als accountantskantoor met een breed en compleet aanbod in
professionele dienstverlening.
VRAGEN?
Kom gerust eens bij ons langs of maak een vrijblijvende afspraak.
Met een kop koffie erbij bekijken we graag wat we voor je kunnen
betekenen. Voel je welkom!

Frank Hanegraaf en Chris-Stan van Daal

Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Ad Ploegmakers

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

Het zijn vaak de kleine details
Perfectie
die het grote verschil maken!
tot in detail

OER: MAT ZWART

NEW!

reem mat zwart front met een reflectie-

Trend: MARMER

m oppervlak. Voelt warm en aangenaam

n. Is extreem robuust, sterk met hoge

astbaarheid en krasbestendig. Voorzien
anti-fingerprint-technologie en is een-

Bijzonder front uit het programma

udig te reinigen.

Karo. Een kunststof front met smal
20 mm kader. Leverbaar in zes mooie
kleuren. Een stoer element in deze
keuken is de wandplank met zwarte

inclusief inbouwapparatuur

9583,-

metalen steunen. De praktische
hoge kasten zijn in de mooie mat
gelakte kleur Terragrey. Een echte
eyecatcher is de marmerlook wand
achter de kraan, die weer helemaal
past bij het werkblad. Het marmer en

inclusief inbouwapparatuur

7815,-

het mooie front geven deze keuken
zwarte metalen steunen
voor panelen

werkblad met stijlvol
marmerdecor

heel subtiel...
smal 20 mm kader

een luxe uitstraling.

Uw droom is onze ambitie
Het Dorp 58,
5384 MC Heesch
‘t T:
Dorp
5384 MC Heesch
041258,
- 202849
0412-202849
info@hanegraafkeukens.nl

info@hanegraafkeukens.nl
www.hanegraafkeukens.nl
www.hanegraafkeukens.nl

Openingstijden:

Maandag: op afspraak

Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30
Openingstijden:
Zaterdag:
10.00 - 17.00
Maandag:
op afspraak.
Dinsdag t/m vrijdag:
Zondag:
gesloten
9.30-17.30 uur. Zaterdag: 10.00-17.00 uur.
Zondag: gesloten.
Goede vrijdag (30 maart) zijn wij gesloten!
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Gratis literair festival

De route is circa zes
kilometer lang en is zowel
vanaf de bibliotheek Veghel
als De Kilsdonkse Molen te
volgen. De route is met pijlen
aangegeven. Wie wandelt ziet alles.
Wie fietst kan tussendoor afstappen en
een stukje heen en terug lopen.

Zaterdag 17 augustus
19.30 tot 00.00 uur
Zondag 18 augustus
9.00 tot 19.00 uur
Veghel - Heeswijk-Dinther

Met onder andere: Jules Deelder, Özcan Akyol, Alex Roeka, Björn van der Doelen

6

P

8

7

Download het
hele programma op
www.hetverhaal.nu
Ook verkrijgbaar aa
n
de route.

*

Trekveer

5

4

3

*

9

2
1

P

10
11

*
ZATERDAGAVOND FEESTAVOND
Podium ‘Molen-Aa’, 19.30 tot 0.00 uur.
Het Verhaal gaat zaterdagavond van start
met de bekendmaking van de nieuwe gemeentedichters van Meierijstad en Bernheze.
Er is poëzie en spoken word en de band
KnockOut zorgt voor een gezellig feestje
aan de Aa! Midden in de natuur verrijst
een heus podium met uiteraard een bar
en een band. Een optreden van KnockOut
is ‘high energy’, dansbaar en 100 procent
live! De negen(!) enthousiaste muzikanten
zorgen voor een bijzonder feest aan de
Aa. Ook hiervoor is de toegang gratis, dus
mis deze feestelijke start van het VerhAal
niet. (Op de route: nummer 7.)
ZONDAG 18 AUGUSTUS
Route van zes kilometer, 9.00 tot 19.00
uur en verhalen, gedichten, kunst en muziek. Op zondag is er de hele dag van alles te zien en beleven. Zie het programma
voor alle optredens en acts. We lichten er
een paar dingen uit:
YogAa IN DE NATUUR:
Ontspannen en energiek beginnen aan de
dag. Voordat de wandeling of fietstocht
begint, kan iedereen meedoen met de
yogAales van Esther Deckers. Start 10.30
uur op de houten vloer in de buurt van De
Kilsdonkse Molen (op de route nummer
8). Voor jong en oud!
TANGOSALON IN DE BUITENLUCHT
Liefhebbers van tango kunnen hun hart
ophalen! Voor een echt zwoele, zomerse sfeer zorgt Tangoschool El Corazón uit
Den Bosch. Om 13.00 uur geven zijn een
openbare les Argentijnse tango. Daarna
kun je de hele middag tango dansen in
de openlucht tangosalon aan de Aa. De
dansvloer ligt klaar! (nr 8).
POËZIEPODIUM BIJ DE KILSDONKSE
MOLEN
Bij de molen is een buitenpodium ingericht
voor poëzie. Met Johan Meesters, Ingrid
van Doorn, Poëzie Podium Oss, Hans van
der Kleij, Jeroen van de Crommert, Hans
Manders, Ad van Schijndel en uiteraard de
nieuwe gemeentedichter van Bernheze.

P

Tango

VERHALEN EN GEDICHTEN IN
DE BIBLIOTHEEKTUIN IN VEGHEL
In de bibliotheektuin aan de Aa worden
verhalen verteld door onder andere Carolyt Koops, Pieke Franssen, en Cor Swanenberg en kun je kennismaken met de
kersverse gemeentedichter van Meierijstad. Binnen in de bibliotheek is een expositie van Cindy van Woudenberg.
HET VERHAAL OVER
LAAGGELETTERDHEID
Tijdens het festival vertellen wij het verhaal over laaggeletterdheid. Özcan Akyol
vertelt bijvoorbeeld over zijn jeugd, Sofie van den Krommenacker kruipt in een
prachtige monoloog in de huid van een
laaggeletterde vrouw en Maurice de Greef
belicht het verhaal vanuit zijn rol als hoog-

Aa-Land Proeverij

Horeca

Fietsroute

WC

Wandelroute

Afstapplaats fietsers

P

Parkeerplaats

Özcan Akyol

Cor Swanenberg

leraar op het gebied van laaggeletterdheid. Ze zijn te vinden in de Aa-broeken,
op de route aangegeven met nummer 4.

•
•
•
•

AA-LANDERS PRESENTEREN ZICH
MET STREEKPRODUCTEN
Tussen alle eigenzinnige optredens en exposities van zowel professionele als amateurkunstenaars is er een ware proeverij
ingericht met allemaal streekproducten uit
het Aa-land. Vlakbij De Kilsdonkse Molen
langs de Aa (tussen nummer 7 en 8) staan
culinaire ondernemers uit het Aa-dal. Van
wijn en bier tot kaas en worst. En ja, zelfs
hemels ijs is tijdens het festival aanwezig.
Prachtige verhalen over hoe al deze producten worden gemaakt en waarom juist
deze ondernemer zijn passie en zijn producten wil delen met het publiek. “Het
gaat erom dat je verrast wordt, dat je iets
nieuws ziet, hoort, ruikt en proeft”, vertelt
Geert van Winery and Herbs uit Schijndel.
HELPENDE HANDEN ZIJN ZEER
WELKOM!
Tijdens Literair festival het Verhaal sta je
de hele dag tussen voorstellingen, bezoekers, artiesten, collega’s. Super gezellig om
te doen! En uniek om mee te maken!
Wij vragen:
• Sjouwers en bouwers voor de diverse
podia, zitplaatsen en vloeren.
• Gastvrouwen en -heren voor de
ontvangst en begeleiding van artiesten
en publiek.

Publieksbegeleiders.
Promotiemakers voor social media.
Fotograaf.
‘Runners’, die flexibel inzetbaar zijn op
de dag zelf en in de aanloop.
Ben je beschikbaar in het weekend van 17
en 18 augustus en liefst ook in de dagen
ervoor en erna voor de op- en afbouw?
Meld je dan aan via info@hetverhaal.nu.
Of bel naar 06-20634694.
PENDELBUS
Voor de wandelaars rijdt er een pendelbusje tussen de molen en de bibliotheek
Veghel. Een ritje kost € 2,- voor volwassenen en € 1,- voor kinderen tot 15 jaar.
Vertrek om het half uur.

De organisatie van dit VerhAal is in handen van de Bernhezer Kunstkring,
De Compagnie Veghel, Bibliotheken
van Heeswijk-Dinther en Veghel en
De Kilsdonkse Molen.
Met dank aan allen die dit VerhAal
mogelijk hebben gemaakt:
de gemeenten Bernheze en
Meierijstad, Rabobank Oss Bernheze,
VSB-fonds, Prins Bernard Cultuurfonds,
TRV Bernheze, Reijers Kaartproducties,
Boekhandel Schellen, Don’t Mind en
Buro Tweevoud.

info@hetverhaal.nu

festivalhetverhaal

www.hetverhaal.nu

@hetverhaalnu
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We Remember
BERNHEZE -

De bevrijding in 1944, verslagen van een nog in leven zijnde ooggetuige.

schoten en neerkomend vliegtuig op een
paar honderd meter van ons vandaan, de
terugkeer van Duitsers en hun vestiging in
onze nabijheid, de optrekkende Duitsers in
de richting van de Amerikanen in Veghel,
de strijd in de Laverdonk met ongeveer 50
gesneuvelden en 400 krijgsgevangenen
vanuit Veghel naar Heeswijk staat als ‘de
Veegactie’ bekend in de actieverslagen der
Amerikanen; het was dan 20 september
1944.
Reeds vele tientallen jaren geleden heb ik
deze belevenissen op papier vastgelegd.
In de komende weken zal ik uitvoeriger
de gebeurtenissen uit het grote aantal dat
in mijn herinnering bewaard is gebleven,
beschrijven.
Jan van Gemert, Heeswijk-Dinther,
augustus 2019.

DE SCHOOLSTRAAT IN DINTHER TIJDENS OPERATIE MARKET GARDEN. DE LAATSTE AMERIKANEN TREKKEN NAAR VEGHEL.

Het duurde tot juni 1944 voor aleer de geallieerden in Frankrijk en Italië na hevige
strijd en een enorm verlies aan mensenlevens vaste voet konden zetten op bezet
Europees gebied. Ook in onze dorpen ondervonden we de eerste gevolgen van de
bevrijdingsstrijd. In de lucht werd het al
vooral ’s nachts onrustig door overvliegende eskaders van geallieerde toestellen voor
bombardementen op Duits gebied. Een
aantal van deze toestellen, met dikwijls
gevaarlijke ladingen aan boord, werd door
Duits afweergeschut of door jachtvliegtuigen neergeschoten en kwam ook in onze
omgeving terecht. In tegenstelling tot vele
leden van de bemanning der vliegtuigen,
kwamen hierbij geen inwoners in ons dorp
om het leven.
Maar dit zou helaas anders gaan worden
toen het front der grondgevechten steeds
dichterbij kwam. Op zondag 17 september
1944 was het druk met het vliegverkeer
en broeiden er activiteiten in onze omgeving met het bevrijdingsleger aan de Belgische grens. De euforie van de bevrijding
begon rond 14.00 uur toen zo’n vijfhonderd parachutisten in kleurige parachutes
afsprongen bij Kasteel Heeswijk. De eerste
soldatendoden vielen onder de bevrijders

Toelichting
In september 1944 was Jan van Gemert
bijna 14 jaar oud en hij heeft de bevrijding
van onze regio dus als middelbare scholier
meegemaakt. Jans vader was politieagent
in Dinther, waardoor Jan vaak wist wat
zich zoal in de omgeving afspeelde. Jan
is oud-voorzitter van Heemkundekring
De Wojstap en heeft vele gebeurtenissen beschreven over de bezetting en de
bevrijding, waarvan er een aantal reeds
in De Kroniek, het kwartaalblad van de
Heemkundekring, is verschenen. Samen
met Fred Lennings heeft hij de te publiceren artikelen verkort en aangepast. Een
aantal ervan zullen de komende maanden
worden gepubliceerd in deze speciale rubriek in DeMooiBernhezeKrant.

HERDENKING

PARACHUTISTEN NOG IN DE LUCHT BOVEN HET KASTEEL OP 17 SEPTEMBER 1944

en de bezetters bij de grondgevechten
nabij het kasteel in Heeswijk. De vuurgevechten ontstonden tussen parachutisten
en de vanuit de richting ‘s-Hertogenbosch
toegesnelde Duitsers. Gelukkig vielen er in
die dagen geen dodelijke slachtoffers onder de burgers. De bevrijders trokken weg
naar Veghel. Daarna kwamen vijf weken
van onzekerheid en gevaar vanwege het

OP 17-9-1944 ROND 15.15 UUR LIGGEN ROND KASTEEL HEESWIJK DE PARACHUTES
VERSPREID OVER HET LAND

bezet en bevrijd zijn. Dieptepunten waren
hierin de voortdurende granaataanvallen
en de vliegtuigbeschietingen. Het was de
tijd waarin de meeste slachtoffers vielen
onder de burgerbevolking.
In mijn geheugen zit een stroom van
herinneringen aan de tijd van de bevrijding, zoals de dalende parachutisten in
Heeswijk en de kerende vliegtuigen over
Dinther op 17 september 1944. Amerikaanse parachutisten in gevechtsuitrusting en in gevechtsformatie achter elkaar
aan twee zijden van de weg, was een
nieuwe oorlogservaring, evenals de eerste
gehoorde schoten op Laag-Beugt, ook op
17 september, de achtergebleven Amerikaanse telefonist George Phillips, die op
18 september onverwachts werd gefusilleerd door Duitsers op tien meter afstand
van mij vandaan, de zuivering van de Laverdonk met veel geweld op enige honderden meters van mijn thuis, het horen
van schoten en het gerikketik der mitrailleurs, het zien van een gesneuvelde Duitse
soldaat in de Laverdonk en de verse graven van gesneuvelde Duitse soldaten, de
overweldigende vliegtuigen op weg naar
omgeving Arnhem, de beschietingen van
deze zeer laag vliegende machines door
de Duitsers vanaf enige honderden meters
achter ons huis, het zien van een aange-

75 JAAR
BERNHEZE

ONDERSTAANDE VERHALEN
WORDEN NAAR AANLEIDING VAN
HERDENKING 75 JAAR BERNHEZE
GEPUBLICEERD

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

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

AGENDA
21 augustus 2019
Opening De Stuik
Schoolstraat 14, Vorstenbosch
Vanaf 19.30 uur
15 september 2019
Open Monumentendag
www.omd.nl
28 en 29 september 2019
25 jaar Bernheze
Kleur en klank
Verenigingsgebouw Fanfare
Aurora, ’t Dorp 138, Heesch
28 september 2019
75 jaar bevrijding
Loosbroek
Volg voor actuele info onze
Facebookpagina

VACATURES
We zijn op zoek naar:
- Senior medewerker
financiële administratie
- Gemeentesecretaris/
Algemeen directeur
Meer info en solliciteren op
www.werkeninnoordoost
brabant.nl
De gemeente op social media

Gemeente Bernheze

Woensdag 14 augustus 2019

Opening De Stuik
Vorstenbosch

Staat u goed in de
gemeentegids?

Woensdag 21 augustus 2019 vanaf 19.30 uur

In december 2019 verschijnt de gemeentegids 2020 van Bernheze.
De uitgeverij, Akse Media, is begonnen met het controleren van de
adresgegevens. Het kan dus zijn dat u een mail of telefoontje van
Akse Media krijgt, als u in onze gids staat.

De nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) De Stuik is klaar.
Vorstenbosch beschikt hiermee over een prachtige culturele en
sportaccommodatie die voldoet aan alle eisen van deze tijd.
We zijn er trots op dat dit project
tot stand is gekomen door samenwerking van alle betrokkenen. Reden voor een feestelijke
opening van het gebouw voor
alle inwoners van Vorstenbosch.
Programma
19.30 tot 20.00 uur: ontvangst
met koffie/thee
20.00 uur: toespraken met aansluitend officiële opening

20.30 uur: mogelijkheid om een
kijkje te nemen in de nieuwe
sportzaal en andere ruimten met
een muzikale bijdrage door de
Notenkrakers.
In de foyer kunt u gezellig napraten.

Wilt u de gegevens zelf muteren
of uw organisatie of vereniging
aanmelden, dan kan dat op de
volgende manieren:
- per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. gemeentegids
Bernheze)
- telefonisch: 0223-67 30 10
- schriftelijk: Akse Media (t.a.v.
gemeentegids Bernheze),
Postbus 6033, 1780 KA Den
Helder.

Laatste gids
De editie 2020 is de laatste papieren gemeentegids waaraan
de gemeente meewerkt. Alle
informatie over onze diensten
staat op www.bernheze.org. En
ook de meeste organisaties die
in de gemeentegids staan hebben hun eigen online kanalen.
Maar uiteraard kunt u altijd met
ons bellen of langskomen. We
helpen u graag.

Taxus taxi

Uw foto in de laatste gemeentegids?

Taxus aanmelden kan t/m donderdag
22 augustus 2019

Doe mee aan de fotowedstrijd

Wist u dat uit eenjarige naalden van taxus de basisgrondstof voor
chemotherapieën wordt gehaald? U kunt dus een bijdrage leveren
aan het genezen van kanker door uw snoeisel in te leveren bij de
stichting Taxus Taxi. Dat kan dit jaar nog tot en met 22 augustus. Na
die datum neemt de hoeveelheid werkzame stof in de taxusnaalden
namelijk af.
De jaarlijkse inzamelingsactie
van stichting Taxus Taxi verloopt
voorspoedig. Er zijn al meer dan
2.050 chemotherapieën gerealiseerd met het taxussnoeisel.

BASISGRONDSTOF
VOOR
CHEMOTHERAPIEËN
Ophalen op afspraak
Uw taxussnoeisel is meer dan
welkom. Gaat u uw taxushaag
snoeien, dan kunt u via www.
taxustaxi.nl/afspraak een ophaalverzoek indienen. U kunt

Laatste aanmelddatum 2019

22 augustus

www.taxustaxi.nl/afspraak

snoeisel aanbieden vanaf een
volle kruiwagen of een halfgevulde Taxus Taxi Tas. Heeft u
minder? Dan kunt u het bij een
van de inzamelpunten inleveren.
Die vindt u op
www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten.

Werkzaamheden Osseweg en
Nistelrodeseweg Heesch
Brabant Water vervangt waterleiding
Brabant Water gaat de waterleidingen vervangen tussen
Heesch en Nistelrode. Aannemer Timmermans Infra voert de
werkzaamheden uit.
De werkzaamheden
De werkzaamheden starten 12
augustus en zijn eind 2019 klaar.
In totaal wordt ongeveer 2.600
meter leiding gelegd. Brabant
Water probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken, maar
moet voor de veiligheid soms
een halve rijbaan afzetten.

Informatie
Woont u in het gebied waar de
leidingen vernieuwd worden?
Dan ontvangt u een bewonersbrief waarin u meer informatie
leest over de werkzaamheden.
U vindt daarin ook de gegevens
van de contactpersonen.
Informatie over de voortgang en
planning van de werkzaamheden vindt u op
www.waterstoring.nl/brabantwater of www.brabantwater.nl.

In december 2019 verschijnt voor de laatste keer de nieuwe gemeentegids van de gemeente Bernheze, natuurlijk met foto’s uit de gemeente. Daarom organiseren we een fotowedstrijd. Heeft u een mooie plek
of een leuk evenement in onze gemeente gefotografeerd? Stuur de
foto dan voor 24 augustus naar ons op en maak kans op een prijs.
Meedoen
Stuur maximaal twee digitale foto’s (JPG-formaat, minimaal 300
dpi of 1,2 MB) vóór 24 augustus
2019 naar
communicatie@bernheze.org.
Zet duidelijk de gefotografeerde
locatie en de naam, adresgegevens en telefoonnummer van de
fotograaf in uw e-mail.
Wanneer u mee wilt doen aan de
fotowedstrijd hou dan rekening
met het volgende.
- De foto’s moeten genomen zijn
in Bernheze en moeten herkenbaar zijn voor de Bernhezer
samenleving. Het kan een gebouw zijn, een mooi plekje, een
leuk evenement of iets anders
‘typisch Bernheze’.
- Alleen inwoners van de gemeente Bernheze kunnen meedoen aan de fotowedstrijd.
Medewerkers van de gemeente
zijn uitgesloten van deelname.
- Per persoon mag u maximaal
twee foto’s inzenden.
- U moet de foto’s digitaal via
e-mail aanleveren, in JPEG/
JPG-formaat met een minimale
resolutie van 300 dpi of minimaal 1,2 MB.
- De gemeente Bernheze kan

de foto’s gebruiken voor andere doelen. Als u aan de fotowedstrijd meedoet, geeft u
toestemming voor het rechtenvrij gebruik van uw foto’s op
bijvoorbeeld de gemeentelijke
website, social media, flyers, of
nieuwsbrieven.
Privacy
U kunt foto’s van personen in de
openbare ruimte inzenden, als
u bijvoorbeeld foto’s maakt van
een evenement. Voorwaarde is
dat het evenement leidend is en
niet iemand alleen in beeld is. Als
u een foto van personen wilt insturen, vraag dan van tevoren of
ze het daarmee eens zijn. Voor
minderjarigen is de toestemming
van een van de ouders nodig.
We ontvangen graag bij uw foto
een schriftelijke, ondertekende
verklaring waarin de gefotografeerde toestemming geeft voor
gebruik van de foto. Zonder deze
toestemming kunnen we de foto
helaas niet gebruiken.
Prijzen
De mooiste foto’s winnen een
waardebon van € 75,- (eerste
plaats), € 50,- (tweede plaats) en
€ 25,- (derde plaats).

GEMEENTEBERICHTEN
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OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens
Uit onderzoek is gebleken dat
de volgende personen niet meer
wonen op het adres in de gemeente Bernheze waar zij volgens de Wet basisregistratie
personen staan ingeschreven.
Het onderzoek van de afdeling
Burgerzaken leverde geen resultaat op. Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Bernheze is van plan
het bijhouden van hun persoonsgegevens ambtshalve te beëindigen. Dit kan voor hen grote
persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben. Het formele besluit tot uitschrijving wordt gepubliceerd op de gemeentepagina’s
in deze krant.
- A.K. Szymanski,
geboren 05-11-1991
- I. Ignatiuc,
geboren 16-10-1992
- G. Mocreanschii,
geboren 17-11-1995
- P. Florea, geboren 30-12-1975
- M. Ghintiuala,
geboren 09-01-1982
- T. Budea, geboren 04-10-1973
- M. Nichita,
geboren 30-10-1973
- R.W. Rozmus,
geboren 27-06-1983
- W.D. Gabrys,
geboren 24-05-1981
- M.I. Marita,
geboren 25-01-1989
- K.W. Gnot,
geboren 06-06-1981
- P. Tomczak,
geboren 12-07-1989
- Gökkaya, Yücel,
geboren 24-05-1988
- Stefanov, Orlin Mihaylov,
geboren 17-11-1980
Heeft u informatie over de verblijfplaats van deze personen of
heeft u vragen, neem dan contact op met het de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze via 14 0412 of
gemeente@bernheze.org

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens
De volgende personen wonen
niet meer op het adres waar zij

volgens de Wet basisregistratie
personen staan ingeschreven.
Dit blijkt uit het adresonderzoek
van de afdeling Burgerzaken.
Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Bernheze heeft daarom besloten
om hun persoonsgegevens niet
meer bij te houden en hen uit te
schrijven uit Nederland. Hierop
volgt een inschrijving in het RNI
(Registratie Niet Ingezetenen)
met onbekende verblijfplaats.
- A.R. Biernacki,
geboren 09-01-1978
Besluitdatum: 24-06-2019
- Bardoñski, Jakub Patryk,
geboren 30-08-1993
Besluitdatum: 18-07-2019
- Kuboszek, Sandra Agnieszka,
geboren 11-02-1989
Besluitdatum: 10-07-2019
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing.
Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze,
telefoon 14 0412 of
gemeente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Melding maken uitweg
Er is melding gemaakt op grond
van artikel 2:12 lid 1 onder a van
de APV Bernheze 2018, voor het
maken van een uitweg naar:
- Meerstraat 4a,
Heeswijk-Dinther
- Rodenburgseweg 35,
Heeswijk-Dinther
De meldingen zijn op 23 juli 2019
geaccepteerd. Verzenddatum: 23
juli 2019
- Heuvelstraat 7a,
Heeswijk-Dinther
De melding is op 25 juli 2019 geaccepteerd. Verzenddatum: 25
juli 2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Stichting Wielerevenementen
Bernheze voor het organiseren
van wedstrijden Veldrijden op
27 oktober van 09.00 tot 17.00

uur op de locatie Heibloemsedijk 7 e.o., Heeswijk-Dinther.
De beschikkingen zijn verzonden op 26 juli 2019.
- Voetbalvereniging
Heeswijk
voor het organiseren van VV
Heeswijk Loop op 31 augustus
van 16.30 tot 19.00 uur op de
wegen rondom Droevendaal,
Heeswijk-Dinther. Droevendaal,
Aa Kantstraat en Aa Brugstraat
zijn afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Laverdonk, Avensteinstraat en
Raadhuisplein zijn toegankelijk
maar houdt rekening met enige wachttijd. De beschikkingen
zijn verzonden op 12 augustus
2019.
- Mixed Hockey Club voor het
organiseren van het 40-jarig
bestaan van de Mixed Hockey
Club op 31 augustus 2019 van
16.00 uur tot 24.00 uur bij de
hockeyclub, Steen- en Stokstraat 1 in Heeswijk-Dinther. De
beschikkingen zijn verzonden
op 29 juli 2019.
- Stichting 24-uurs Solexrace
voor het organiseren van een
24-uurs Solexrace op 23 augustus van 09.00 uur tot 02.00 en
24 augustus van 09.00 uur tot
26 augustus 2019, 01.00 uur
op en rondom het terrein aan
de Heibloemsedijk 7 in Heeswijk-Dinther. Op 22 augustus
vanaf 08.00 uur tot en met 26
augustus, 20.00 uur is de Heibloemsedijk van nummer 5 tot
nummer 9 afgesloten voor alle
verkeer, behalve voetgangers.
Op 24 augustus vanaf 14.00
uur tot en met 25 augustus,
24.00 uur is de Heibloemsedijk
(t.h.v. Meerstraat tot aan begin
Stoppelveldseweg), de Koffiestraat (t.h.v. de Heibloemsedijk tot aan het zandpad in de
Koffiestraat), en de Zand-kant
(t.h.v. het zandpad tot aan de
Heibloemsedijk) afgesloten voor
alle verkeer, behalve voetgangers. Op vrijdagnacht 23 augustus en zaterdagnacht 24 augustus van 24.00 uur tot 03.00
uur en 25 augustus van 16.00
uur tot 18.00 uur wordt er een
eenrichtingsverkeer ingesteld
op, Rukven (t.h.v. Dopheiweg
tot aan de kruising Meerstraat)
en Meerstraat (t.h.v de kruising
Jan van den Boomstraat richting
Heibloemsedijk). Op 23 augustus vanaf 12.00 uur tot en met
26 augustus, 18.00 uur wordt
er een parkeer- en stopverbod
ingesteld op Rukven (kruising
Dopheiweg tot en met kruising
Meerstraat), Meerstraat (kruising Broekdijk/Busselsesteeg tot
en met Zandkantsehoeve), Heibloemsedijk (kruising Zandkant
tot en met kruising Heide). De
beschikkingen zijn verzonden
op 29 juli 2019.

- Lunchroom Cafetaria Halte 5
voor het organiseren van live
muziek op het terras op 21 september van 19.00 tot 01.00 uur
en op 22 september van 15.00
tot 22.00 uur op Plein 1969 82,
Heeswijk-Dinther. De beschikkingen zijn verzonden op 5 augustus 2019.
- Stichting Kilsdonkse Molen
voor het organiseren van het
oogstfeest ‘van Akker tot Bakker’ op 6 oktober 2019 van
10.00 tot 18.00 uur bij de Kilsdonkse Molen, Kilsdonkseweg
4-6, Heeswijk-Dinther. Deze
weg is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers vanaf
de Boterweg tot Laverdonk. De
beschikkingen zijn verzonden
op 5 augustus 2019.
- Stichting
Zomernachtfestijn
Nistelrode voor het organiseren van het Zomernachtfestival
op 31 augustus van 19.00 tot
02.00 uur op het Raadhuisplein
in Nistelrode. Het Raadhuisplein is van 31 augustus, 09.00
uur tot 1 september, 12.00 uur
afgesloten voor alle verkeer
behalve voetgangers. De beschikkingen zijn verzonden op
8 augustus 2019.
- Stichting Bernhezer Platform
voor het organiseren van het
Bernhezer Business Event op 14
september van 17.00 tot 23.00
uur op Landgoed Strijbosch,
Delst 40, Nistelrode. De beschikkingen zijn verzonden op
13 augustus 2019.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- Buurtvereniging
Schaapsdijk
voor het organiseren van een
spelmiddag op 25 augustus van
13.30 tot 19.00 uur met aansluitend een barbecue op de
groenstrook/openbaar gazon
aan de Schaapsdijk in Loosbroek. De Schaapsdijk (tussen
huisnummer 14 en 20) is dan
afgesloten voor alle verkeer
behalve voetgangers. De toestemming is verzonden op 29
juli 2019.
- Buurtvereniging Emmahof voor
het organiseren van een Buurtbarbecue op 31 augustus van
19.00 tot 24.00 uur op het
speelveldje aan het Emmahof in
Heesch. De toestemming is verzonden op 8 augustus 2019.
- Buurtvereniging Groote Hove
voor het organiseren van een
Burenborrel op 28 september
van 15.00 tot 22.00 uur op de
Groote Hove (van huisnummer
2 tot 24) in Heeswijk-Dinther.
De toestemming is verzonden
op 8 augustus 2019.

- RSV Vorstenbosch voor het organiseren van Bixie Outdoor
op 1 september van 09.00 tot
17.00 uur op clubterrein van
RSV Vorstenbosch aan de Brakkensedijk, Vorstenbosch. De
toestemming is verzonden op 9
augustus 2019.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.
Collectevergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft voor de volgende collecte een vergunning
verleend in de vorm van een
goede-doelenweek aan:
- De heer A.J.H. van Bree om
in Nistelrode voor de Stichting
Alzheimer, Diabetesfonds, Hersenstichting, Nederlandse Hartstichting, Nierstichting Nederland, KWF Kanker Bestrijding,
Nederlandse
Brandwondenstichting, Stichting Longfonds,
Stichting Nationaal MS Fonds,
Vereniging Het Nederlandse
Rode Kruis, Stichting Nationaal
Fonds Kinderhulp een openbare geldinzameling te houden in
Nistelrode van 9 t/m 15 september 2019. De vergunning is
verleend op 29 juli 2019.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Wet milieubeheer
Algemene maatregel
van bestuur
De volgende melding als bedoeld
in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) is ingekomen:
Vorstenbosch
- Kampweg 4
Van der Lee & Van der Leest
v.o.f.
Veranderen loonbedrijf
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- Maasstraat 16
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening i.v.m. ophogen agrarische grond
Datum ontvangst: 21-07-2019
- ’t Dorp 43
Oprichten woning
Datum ontvangst: 18-07-2019
- Plan De Erven kavel 9K05
Oprichten woning
Datum ontvangst: 23-07-2019
- Wijststraat ong. sectie B nr.6580
Oprichten woning
Datum ontvangst: 23-07-2019
- Berktstraat 7
Oprichten agrarische loods
Datum ontvangst: 01-08-2019
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- Grolderseweg 9a
Plaatsen woonunit t.b.v. mantelzorg
Datum ontvangst: 05-08-2019
Nistelrode
- Kloosterhof 44
Oprichten berging
Datum ontvangst: 18-07-2019
- Harrie van de Venstraat 15
Uitbreiden woning
Datum ontvangst: 25-07-2019
- Plan Zwarte Molen, kavel 06
Bouwen woning
Datum ontvangst: 05-08-2019
- Laar 77
Kappen kastanjeboom
Datum ontvangst: 08-08-2019
Heeswijk-Dinther
- Brouwersstraat 18
Plaatsen schutting
Datum ontvangst: 19-07-2019
- Plan Rodenburg kavel KA05
Oprichten woning
Datum ontvangst: 19-07-2019
- Den Dolvert 7
Verbouw woning
Datum ontvangst: 22-07-2019
- De Bleken 7
Oprichten loods en aanleggen
sleufsilo’s en milieuneutraal veranderen
Datum ontvangst: 24-07-2019
- Hommelsedijk 21
Oprichten 4 seniorenwoningen
en uitbreiden woning
Datum ontvangst: 23-07-2019

Woensdag 14 augustus 2019

Heilige Stokstraat 2
Oprichten 2 appartementen in
bestaand pand
Datum ontvangst: 23-07-2019
- Eikenhoek 7
Aanbouwen 2 verdiepingen,
begane grond en 1e verdieping
Datum ontvangst: 29-07-2019
- Hommelsedijk 6c
Kappen boom
Datum ontvangst: 06-08-2019
Vorstenbosch
- Meuwelweg 7
Aanleg nieuwe parkeerplaats
Datum ontvangst: 06-08-2019
- Derpt 8
Aanpassen bedrijf aan verordening natuurbescherming Noord
Brabant
Datum ontvangst: 08-08-2019
Rectificatie week 29 i.v.m. verkeerd adres:
- Zandkant 6
Plaatsen tijdelijke bedrijfswoning in vorm van een chalet
Datum ontvangst: 13-07-2019
Dit adres moet zijn:
Zandkant 6a i.p.v. Zandkant 6
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.
Besluiten
Onderstaande
omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze
besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.

Nistelrode
- Weverstraat 16
Bouw bedrijfshal
Verzenddatum: 22-07-2019
- Achterstraat 44
Plaatsen overkapping
Verzenddatum: 22-07-2019
- Donzel 92
Verbouwen woonhuis
Verzenddatum: 24-07-2019
- De Oude Ros 22
Vergroten loods
Verzenddatum: 25-07-2019
- Laar 29
Oprichten 10 appartementen
en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 05-08-2019
- Kloosterhof 24
Plaatsen dakkapel/gevelverhoging en handelen in strijd met
de regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 06-08-2019
- Kloosterhof 26
Plaatsen dakkapel/gevelverhoging en handelen in strijd met
de regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 06-08-2019
Heeswijk-Dinther
- De Morgenstond 8
Plaatsen stellingen en opslag
roerende zaken
Verzenddatum: 22-07-2019
- Plein 1969 11a
Kamerbewoning op de 1e verdieping

Verzenddatum: 29-07-2019
Heesch
- Cereslaan 2
Verbouw Rabobank tot gezondheidscentrum en handelen
in strijd met regels ruimtelijke
ordening
Verzenddatum: 24-07-2019
- Bosschebaan 27
Milieuneutraal wijzigen, realisatie wintergarten en verlengen
loods
Verzenddatum: 29-07-2019
- Middelste Groes 25a
Oprichten bedrijfspand
Verzenddatum: 30-07-2019
- Hoefstraat 3a
Oprichten woning
Verzenddatum: 01-08-2019
- Grolderseweg 9a
Plaatsen woonunit t.b.v. mantelzorg
Verzenddatum: 05-08-2019
- Meursstraat 9a
Oprichten bijgebouw
Verzenddatum: 06-08-2019
- Soeloop 8
Plaatsen dakkapel
Verzenddatum: 08-08-2019
Loosbroek
- Nistelrodensedijk 8
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening i.v.m. het
huisvesten van acht arbeidsmigranten
Verzenddatum: 30-07-2019

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.

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

- Dorpsstraat 84b
Oprichten woning
Verzenddatum: 09-08-2019
Vorstenbosch
- Derptweg 12a
Oprichten woning
Verzenddatum: 08-08-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Besluit Beslistermijn
Voor onderstaande omgevingsvergunning is de beslistermijn
verlengd met 6 weken. Dit besluit treedt daags na verzending
van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Droevendaal 4
Kappen vier eiken
Verzenddatum: 25-07-2019
Heesch
- Cereslaan 11
Uitbreiden kantoorpand
Verzenddatum: 31-07-2019
- Kerkweg 2
Realiseren van een werk- en
dagbestedingsruimte
Verzenddatum: 01-08-2019
Loosbroek
- Turfweg 9
Plaatsen kleine windmolen
Verzenddatum: 07-08-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

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

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

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

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

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

WWW.BERNHEZE.ORG

BEN JIJ 13 JAAR OF OUDER?

We zijn op zoek naar een
BEZORGER IN HEESCH
Per direct
HEESCH – ongeveer 290 adressen

Extra
zakcen
bijverd tje
ienen!

Broekhoek, Tillardhof, Brede Akker, Moerbosch, Stockhekken, Oliemeulen, Krabbenhoek,
Cruijsberg, Dijnakker, Paasakkers, Hekkesteeg en gedeelte Bosschebaan.

INTERESSE?

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

Maasland

’t Dorp 142 - 5384 ME Heesch

FNV spreekuur op afspraak:
Maandag- en woensdagavond: 19.00-20.00 uur.
1e woensdagochtend van de maand:
11.00-12.00 uur.
Belastingservice: 1e en 3e dinsdagavond van de
maand: 19.00-20.00 uur.
Bel of mail voor een afspraak: 088-3680368,
spreekuurheesch@vereniging.fnv.nl

Spreekuur Locatie Heesch:
Individuele Belangen
Behartiging
’t Dorp 142,
5384 ME Heesch
0412-763700
Inloopspreekuur:
Maandag- en
woensdagavond:
19.00-20.00 uur
1e woensdagochtend van
de maand: 11.00-12.00 uur.
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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

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
woordzoekermaken.nl
vorige week:
Liese de Vos
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413
Albertine Verbruggen
kan293851
de staatsloten
uit Heesch
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen

MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP
GOED ONDERHOUDEN
WOONUNIT MET KEUKEN
EN GROTE BADKAMER
Uitstekend geschikt
als mantelzorgwoning.
Woonoppervlak; 72 m2 ( 6x12m).
Energievoorziening is volledig
elektrisch. Op korte termijn
beschikbaar. Geïnteresseerd? Bel:
06-43523648.
Je kunt bij Puur Berkshire
terecht voor HEERLIJK MALS,
GEVACUMEERD
BERKSHIRE VARKENSVLEES
& BBQ-VLEES.
Maar ook voor de lekkerste
scharreleieren en aardappelen
van eigen bodem. Kom naar Puur
Berkshire***** aan de Kaathovensedijk 5 in Heeswijk-Dinther.
www.puurberkshire.nl.
06-10640503.

In en om de Tuin

KOM EENS KIJKEN BIJ
PUUR BERKSHIRE IN
Werknemers van Bernheze
HEESWIJK-DINTHER
Media worden uitgesloten van
Onze 5 sterren buitenvarkens
deelname.
_____________________
Datum _____________________
hebben een heerlijk leven. Ze
groeien op in een natuurlijke omgeving en worden top verzorgd.
j alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?
We spelen en leven lekker buiten, geef ons een kans zodat wij
ook lekker buiten kunnen blijven.
Kijk op www.puurberkshire.nl.
P E N I L O P M A R T N

WOORDZOEKER:

N K M O E S T U

I

N F B

PRINTPAPIER

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

U N L O H

U

I

I

J

T K H X T S T B Z

I

J H V

Z M R F E Q J D E K G F

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

W L C W O U D B R P C E

LADBLAZER

BLOEMBED

DAKGOOT

AZON

MOESTUIN

SCHOMMEL

TRUIK

UINPAD

VIERGENERATIES
TRAMPOLINE
TUINBANK WE ZIJN ER BIJNA
Tekst?

e woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

V.l.n.r.: Ralf van Amstel, trotse vader, 33 jaar, woont in Heesch. Revi van
Amstel, stralend middelpunt, geboren 31-07-2019, woont in Heesch.
Piet van Amstel, apetrotse overgrootvader, 85 jaar, woont in Heesch en
Geert van Amstel, 62 jaar, glunderende opa, woont in Nijmegen.

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

KERKELIJKE BEELDEN,
ROZENKRANSEN EN
DEVOTIEPRENTJES ENZ.
Albert Dominicus, Vorstenbosch
0413-362343
BIDPRENTJES
H. Leeijen, John F.
Kennedystraat 90 Heesch.
0412-451357.
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik haal
ze graag bij u thuis op.
OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES

250M2 OPSLAGLOODS
+ 20M2 ZOLDER
Roldeur van 250(h) x 290(b) cm.
Delst 5 Nistelrode.
Info: 06-53210106.

AANGEBODEN
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413-292911/06-25416954.
Mario & Christa Bok.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak, kan ook
aan huis 0413-293260.

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

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

Extra zakcentje
bijverdienen?
Word bezorger
van deze krant!
Meer informatie: 0412-795170
of bezorging@bernhezemedia.com

TE KOOP
GEVRAAGD
LANDBOUWMACHINES
o.a. ploegen, tractors,
spitmachine, frees, schudder,
hark, maaier, mesttank, kieper,
weidebloter, weisleep,
vee-/paardentrailer, enz.
06-19076959.

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

Zoek: BLADBLAZER, BLOEMBED, DAKGOOT, GAZON, MOESTUIN,
SCHOMMEL, STRUIK, TRAMPOLINE, TUINBANK, TUINPAD

TE HUUR

GEVRAAGD

O L R O E

A X O C U L A P N

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

Zie oplossing pagina 25
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We gaan (weer) beginnen
OP WEG NAAR OPEN MONUMENTENDAG:
In het weekend van 14 en 15 september is het
weer Open Monumentendag! Het thema van 2019
is Plekken van Plezier: naar welke monumentale
plekken gingen en gaan mensen voor hun plezier?
Het barst in ons land van de monumenten van
ontspanning, vermaak en vrije tijd.
De amusementswaarde van monumenten staat dit

jaar centraal.
Op 15 september openen de monumenten in Bernheze gratis hun
deuren. Open Monumentendag is veel meer dan alleen het bekijken
van monumenten. We willen dat iedereen de monumenten kan beléven.
Daarom zijn er tal van bijzondere activiteiten op en rond de monumenten.

PLEZIER EN VERMAAK BIJ JACHTSLOT DE BERKT

We zitten in Brabant alweer in de laatste schoolvakantieweek. De regelmaat keert terug in ons doen en laten. Op school, in ons werk, in het huishouden en zo ook in de politiek.
Voor het zomerreces kende de raad nog een aantal delicate dossiers, zoals
de mogelijke aanleg van tennisbanen in Loosbroek en de plaatsing van zonnepanelen in Heesch-West. De tribunes in de raadzaal zaten bij beide onderwerpen goed vol. De spreekwoordelijke hamer is nog niet gevallen, want
beide voorstellen komen ter besluitvorming dit jaar nog terug in de raad.
Ook de begroting 2020 gaat zijn aandacht opeisen. Het Rijk heeft onlangs
op de financiële middelen die zij gemeenten verstrekt flink gekort. Dat betekent dat tekorten die nu zijn ontstaan moeten worden weggewerkt. Een
afweging waar de raad voor komt te staan.
En dat de wereld niet heeft stilgestaan in de zomerperiode zal u zeker niet
zijn ontgaan. De situatie binnen de jeugdzorg wordt steeds nijpender. Dat
er snel voortgang zal moeten worden gemaakt met
maatregelen voor ons klimaat en milieu is onder andere
door de droogte en warmte maar weer eens overduidelijk geworden. En zojuist wordt in een verontrustend
rapport aangegeven dat de wereldvoedselproductie
drastisch zal moeten veranderen wil er in 2050 nog
voldoende voedsel voor ons allen zijn. Kortom, ook op
gemeentelijk niveau ligt er weer voldoende uitdaging
waar LOKAAL zich ten volle voor wil inzetten.
Jan Bouwman, fractievoorzitter LOKAAL

Jachtslot De Berkt
Jachtslot De Berkt was en is een échte plek van plezier. Het huis
is gebouwd rond 1810 en is het middelpunt van het landgoed.
In 1849 komt De Berkt in bezit van Baron van den Bogaerde
van Terbrugge, vanaf 1835 eigenaar van Kasteel Heeswijk,
Heer van Heeswijk-Dinther en gouverneur van Noord-Brabant.
Hij gebruikt het als jachtslot. 117 jaar later verkoopt de laatste
baron, ‘baron Willem’ De Berkt via openbare verkoop aan de
pachters van grond en boerderijen op De Berkt. In 1981 werd
het jachtslot grondig gerestaureerd door de huidige eigenaar.
Zondag 15 september wordt het landgoed opengesteld voor
publiek. Er wordt een gevarieerd programma aangeboden
met vermaak in de vorm van theater, muziek, kunst en spel.
Bezoekers nemen deel aan een levend ganzenbordspel en
maken in 63 staties kennis met allerlei vormen van plezier. Per 6
staties kun je deelnemen aan of kennismaken met een activiteit/
beleving, zoals een herberg, een koor of nostalgie.
Tijdens de open dag zijn er lezingen over het thema, is er een
beeldenexpositie in de prachtige tuin en kun je genieten van
muziek. Er wordt koffie en thee geschonken en het souterrain
van het jachtslot is opengesteld. Kortom, voor elk wat wils.
Het programma wordt aangeboden door Jachtslot De Berkt in
samenwerking met Heemkundekring De Elf Rotten.

maakt werk van jouw recht
FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT
Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

www.rhadvocaat.nl

19

Woensdag 14 augustus 2019

Column Laaggeletterdheid
Leef je droom
Ga er voor! Ieder mens heeft wel een droom. De een denkt aan een goede baan, de
ander aan een eigen bedrijfje. Ook mensen die laaggeletterd zijn kunnen die wens
hebben. Laat je niet in een hoek duwen maar ga er voor. Als ik zo in mijn eigen
wereldje rondkijk ken ik wel mensen die het gelukt is. Ondanks de problemen die ze
hadden met taal, rekenen, schrijven of wat dan ook! Ze zijn er voor gegaan. Een paar
voorbeelden om aan te moedigen.
Een mooi verhaal wat ik gelezen heb in het Brabants Dagblad. Het ging over
kinderboekenschrijver Jacques Vriens die ook diverse toneelstukken schreef. Het
ging over pesten dat als een rode draad door Vriens leven blijkt te lopen. Hij acteert
en regisseert en staat met een solovoorstelling in het theater; een aardige productie
voor iemand die al zijn hele leven met een vorm van dyslexie kampt. Het geeft een
prachtig voorbeeld wat ik zelf ook heb ervaren. “Ik maakte vroeger veel taalfouten. Ik
kreeg op school opstellen terug met dikke vette rode strepen erin. Eronder stond dan:
“Leuk verhaal, jammer van al die fouten. Meer dan een 2 of 3 zat er niet in.” Daarom
is het fijn om stukjes in DeMooiBernhezeKrant te schrijven. Voor mij toch een stukje
erkenning voor wat ik graag wilde. Zo probeer ik mensen over de drempel te helpen.
Ga naar de cursus ‘Leren! Gewoon doen!’
Ook Jacques Vriens zegt tegen kinderen met dyslexie: “Geef de moed niet op. Als je
graag wilt schrijven: gewoon doen!”
Ook bij mij op de cursus zaten mensen met dromen. Zij hebben hard gewerkt om dit
doel te bereiken. De een had al een bedrijfje. De administratie werd gedaan door zijn
naaste familie. Alles was dus goed geregeld. Tot hij hoorde van de cursus ‘Leren!
Gewoon doen!’ Daar wilde hij naartoe, vooral om goed te leren lezen. Het schrijven,
zo dacht hij, komt dan vanzelf wel voorbij. Hij heeft er veel geleerd en hij wil iedereen
aanraden die ook moeite heeft met lezen of
schrijven om op cursus te gaan. Voor een ander
betekende het een vervolgopleiding. Graag wilde
deze persoon een stapje hogerop in haar huidige
beroep. Door deze cursus te volgen is het haar
gelukt om op deze opleiding te komen. Dit wilde ze
heel graag!
Het is toch fijn om zo je droom uit te laten komen!
Problemen met leren? Laat zien wat je kunt. Als
de wil er is komt de rest vanzelf!
Annie Jacobs

Tot zondag kun je inschrijven
voor het Strand jeu de boules
toernooi
NISTELRODE - Wil jij je aan het eind van
de vakantie nog eens in Frankrijk wanen?
Schrijf je dan nu in voor het strand jeu de
boules Nistelrode!
Zondag 25 augustus wordt het derde
strand jeu de boules Nistelrode georganiseerd. Deze keer niet midden in het dorp,
maar midden in de natuur! Bij de blokhut
‘Achter ’t Veerhuis’ aan Achter de Berg
verrijst een klein Frankrijk in Nistelrode.
In tweetallen wordt gestreden. Per koppel
betaalt je slechts € 8,- voor deelname en

voor jeu de boules ballen wordt gezorgd.
Dit jaar is er ook de mogelijkheid om na
het toernooi deel te nemen aan een barbecue voor slechts € 10,- per persoon.
Meedoen? Stuur een mail naar
strandjeudeboules@gmail.com.
Het toernooi begint om 10.00 uur en om
ongeveer 17.30 uur zal de prijsuitreiking
plaatsvinden en de barbecue beginnen.
Meer informatie via
Leny van de Ven (06-15385865) of
Heidi Verwijst (06-53556982).
Graag tot ziens op 25 augustus!
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 19 augustus 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. Welke titel heeft Juul van de Velden gehaald bij het springen?

Bos Bloemen
t.w.v. € 15,-

2. Op welk toestel kun je gaan springen vanaf 7 jaar?

3. Welke activiteit begint weer in de Kloosterkapel Vorstenbosch?

4. Wie was er op bezoek bij Avesteyn?

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

5. In welke maand draait de film Green in Filmhuis de Pas?

Winnaar vorige week: Doortje van Geffen
Het antwoord was: ZONNIG

20

Woensdag 14 augustus 2019

Column Ondernemend Bernheze
Rian van Schijndel

Ben jij er klaar voor of klaar mee?
BERNHEZE - Reclame maken is enorm veranderd de laatste
jaren. Ik was, en ben, zo’n ondernemer die nooit zomaar blindelings wat advertenties zette. De helft van je reclamebudget
voelt dan al als verloren. Al kun je een online reclamebudget,
en wat je daar uithaalt aan verkopen, bijna één op één meten.
Echter in de printwereld, bij advertenties en het uitzetten
van flyers telt het nog steeds; je weet nooit welke helft je
niet had hoeven uitgeven.

Auto & Motor
Preventief
onderhoud
Eén van de belangrijkste eisen
aan een auto is betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid.
Niets is zo vervelend als een
auto die je in de steek laat.
Want dat gebeurt altijd op het
verkeerde moment. Om dit te
voorkomen is preventief onderhoud heel belangrijk.
Om betrouwbaar en bedrijfszeker te blijven heeft elke auto
regelmatig onderhoud nodig.
Wat er precies moet gebeuren
en hoe vaak, dat is door de
fabrikant vastgelegd in onderhoudsvoorschriften en onderhoudsintervallen. De garagist
weet precies welk onderhoud
hij uit moet voeren.

Intake+•test je bedrijfs-DNA en zet de volgende stap
Dat klinkt natuurlijk uit mijn
mond wel een beetje raar en
zou de indruk kunnen wekken
dat ik ondernemers afraad om
te adverteren. Integendeel!
Wij, bij Bernheze Media, krijgen dagelijks leuke berichten
over de vele reacties die bedrijven krijgen naar aanleiding van advertenties en advertorials. En... goede content,
ofwel goede verhalen zorgen
ervoor dat het voor jou als
ondernemer het waardevol is
advertenties te zetten. Dus...
advertenties zetten heeft zeker toegevoegde waarde als
jij een verhaal te vertellen
hebt, leuke acties wilt delen
of jijzelf als ondernemer deelt
waarin jij hét verschil maakt
voor een ander.
Doelgericht adverteren. Is je
creatieve ‘mind’ vooral op je
onderneming gericht en niet
zo op reclame maken, maar
heb je wel interesse? Dan horen we het graag en brainstormen we met je mee.
Kwaliteit
Ons verhaal is ook dat we
doelgericht bezig zijn. Kwaliteitspapier en drukwerk, aangenaam om te lezen door een
fijn lettertype en netjes geniet
zodat de krant niet uit elkaar
valt. En het allerbelangrijkste:
de verhalen van de mensen en
de ondernemers die Bernheze
maken wat het is.
Mensen die wij kennen, waar
we komen, die we tegenkomen, die ons weten te vinden
en waarvan we ook nooit genoeg kunnen krijgen.

Dus heb jij een verhaal? Laat
het ons weten! Dat verhaal
willen we graag vertellen. We
blijven belangrijk vinden dat
we er voor elkaar moeten zijn.
Dat we elkaar moeten helpen
waar nodig. Daarvoor is het
dan wel nodig dat je weet wat
er bij je dorpsgenoten speelt.
En omdat we niet meer zo
makkelijk bij elkaar binnenlopen, zoals we vroeger wel
deden, gaan wij door met vertellen en hopen we dat jullie
blijven delen met ons.

‘Je weet
nooit welke
helft je niet
had hoeven
uitgeven’
Verbindingen leggen, tussen die mensen, dat is waar
ik energie van krijg en waar
ik goed in ben. Kun jij als ondernemer wel wat inspirerende informatie gebruiken in je
communicatie? Loop jij tegen
communicatiezaken als social
media, je marketing of je website aan? Een nieuw seizoen
gaat van start: Ondernemer,
laat je zien!
www.bernhezemedia.nl

NIEUWS

Langere intervallen
De intervallen zijn de afgelopen jaren overigens wel steeds
langer geworden. Vroeger was
doorsmeren en olie verversen
elke 5.000 km noodzakelijk.
Tegenwoordig zijn intervallen
van 30.000 km of langer geen
uitzondering meer. Toch blijft
regelmatig onderhoud altijd
nodig.
Met uitzondering van onvoorziene reparaties is van al het
benodigde onderhoud een
redelijk goede inschatting te
maken wanneer het nodig is
en wat de kosten zullen zijn.
Een accu gaat doorgaans zo’n
4 jaar mee, remblokken vóór
meestal zo’n 60.000 km, remblokken achter halen wel het
dubbele. Je zou dus geld opzij
moeten leggen als financiële
reserve voor onderhoud en reparaties die je in de toekomst
kunt verwachten.
Ga je één keer per jaar naar de
garage voor onderhoud dan
is het aan te bevelen dat te
combineren met de Algemene
Periodieke Keuring (APK).

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

SCHADEHERSTEL

Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service
• Audi A1 1.2, TSI, S-line navi,
clima, 17 inch, PDC enz, 2104

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

• Audi SQ5 313 PK! Camera, leder/alcantara,
zwenkbare trekhaak, 20 inch, enz.! 2014

• Skoda Rapid 1.2 Tsi 105 PK,
PDC, navi, Cruise-Control 2015

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

• VW Golf 1.4, TSI, Highline, navi,
alcantara, PDC V+A, cruise-control, 2016

• Nissan Qashqai + 2 2.0i 140 PK, navi,
camera,
verkoc
ht
panoramadak, xenon, enz. 119.000 km, 2011

• Volvo V50 1.6 ED Summum, leder, navi, PDC,
dakrail, enz. 151.000 km, 2011

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

• VW Polo 1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen +
spiegels, 239.000 km, 2006

• Opel Vivaro 2.0 CDTI L2H1, 125.000 km, airco
3-pers., 2011

• VW Touran 1.4 TSI navi, camera trekhaak,
stoelverwarming 2011

• Peugeot 2008 1.2i, PureTech. aut., navi PDC,
leder bekleding, stoelverwarming, enz., 2016

www.autobedrijflangens.nl

www.anwb.nl

Onze service

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

* Goede kwaliteit

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

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

Fiat
500 zeer apart 40.00 km airco ..........2004
2007
Fiat Panda
Fiat Panda 4200 km. ................................ 2009
Ford Fiesta
Fiesta 1.0
titanium,
Ford
1.3iEcoboost,
51 kW .............................
2004
vol Focus
opties C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km2016
Ford
..2006
Ford
1.4Ecoboost,
16V 5-drs.
....................... 2006
Ford Fusion
Focus 1.0
titanium,
Honda
71.000Civic
km 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
2014
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat ....... 2001
Nissan
Note
1.4
airco,
trekhaak
2008
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km. ................ 2003
OpelCooper
Astra 1.6.............................................
airco, navigatie
2008
Mini
2007
Mini
1.6 16V
2008
OpelCooper
Astra station,
1.0.................................
turbo edition,
Opel
Agila 1.0
10.000
2005
zonnedak,
66.000
km km ........................2016
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km. .......... 2005
Opel
Insignia
2.0,
CDTi
sports,
tourer
2015
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs... 2002
Peugeot
3081.2
1.65-drs
VTi airco,
trekhaak
Opel
Corsa
20.000
km. airco ....2010
2010
Opel
Omega
2.0i
aut.
141.000
km. airco .. 1999
Peugeot 2008 1.2 allure, panoramadak,
Opel
1998
navi,Vectra
33.0001.6
km16V .................................2016
Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006

Opel Zafira
DTH 1.2
.................................
2003
Renault
Grand2.0Scenic
Tce, bose
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km. ...... 2002
uitvoering
vol opties! 44.000 km
2017
Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005
Renault
Tce,GTI
23.000
km,
PeugeotMegane
206 2.01.216V
.........................
2001
bose uitvoering,
leer85.000 km. ............
2016
Peugeot
206 1.4ivol
16V
2006
PeugeotModus
206 cc1.2,
1.687.000
16V quiksilver
..2004
Renault
km 55.000km
2009
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel..2004
Volkswagen
Caddy, airco, navigatie,
Peugeot 306 Break 1.6 ............................ 1999
105.000 Clio
km 1.2 16V airco 64.000 km. .....
2010
Renault
2006
Renault Clio 1.6 16V airco ........................ 2003

Wordt
verwacht:
Seat Ibiza
1.4 16V Sensation 49.000 km... 2006
Suzuki
Jimny 4+4
2000
Opel
Grandland
X 1.2,...................................
turbo, innovation,
Suzuki
Swift
4-drs.
2010
automaat,
9.000
km9.000 km. ..................
2019
Toyota Aygo airco 20.000 km. .................. 2008
Opel
Mokka X Golf
1.4, turbo,
19.000
km,2.0 aut ...1994
Volkswagen
cabriolet
85 kW
airco, navigatie
2018
Volvo
XC70 d5 automaat ..........................
2005
MotorYaris
Yahama
XJR 1300 18.000
grijs zwart
.........
2003
Toyota
1.5,
aspiration,
km
2017
Renault Clio 1.2 Tce, airco, lichtmetalen
Volkswagen Passat -2.0www.trekhaken.nl
TDI variant highline
www.autobedrijf-timmermans.nl
velgen,
97.000 km
2009- www.autotrack.nl
111.000 km
2016

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autoscout24.nl - www.trekhaken.nl
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Rennen, rollen, racen

Blijf & Beleef de Maashorst

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Binnenkort is het weer zover! Zondag 8 september vindt het gezelligste, leukste en spannendste evenement voor de jeugd van
Heeswijk-Dinther en Loosbroek weer plaats.
de kopse kant van AA-kantstraat.
Gedurende de hele dag strijden de 38
deelnemende teams tegen elkaar en valt
er volop te genieten van spannend sport
en spel. Alle proeven zijn vanaf de zijlijn
goed te zien en te volgen. Hartstikke leuk
dus om de deelnemers luidkeels te komen aanmoedigen onder het genot van
een drankje en een versnapering. In de
middag is er bovendien muzikaal live entertainment. Heel gezellig dus!
Dit jaar zal de jeugdzeskamp plaatsvinden op dezelfde locatie als vorig jaar, namelijk het veld naast Droevendaal 2, op

Kom allemaal kijken met familie, vrienden en buren van 9.50 tot 17.00 uur.
Let op! Honden zijn niet toegestaan op
het terrein.

Publieksavond bij Halley
HEESCH - Sterrenwacht Halley is aanstaande vrijdag voor publiek geopend. Het programma begint om 21.00 uur en duurt tot ongeveer 23.00 uur. Het is leuk en interessant voor alle leeftijden. Kom op tijd, want het kan druk worden! Door de telescopen
zijn aan de avondhemel de heldere planeten Jupiter en Saturnus te zien.
Op Jupiter zijn de wolkenbanden te onderscheiden en rond de planeet ontwaren
we zijn vier grootste manen. En van Saturnus zijn de indrukwekkende ringen
goed zichtbaar.
Wat later op de avond komt de volle
maan in het oost-zuidoosten op; ook altijd mooi om te zien.
In de loop van de schemering vertonen
zich steeds meer sterren en uiteindelijk
kunnen we sterrenbeelden onderscheiden, zoals Zwaan, Cepheus, Grote en

Kleine Beer, Arend en Cassiopeia. Het
moet wel onbewolkt zijn om de planeten,
maan en sterren te kunnen waarnemen.
In het auditorium en het planetarium verzorgen Halleyleden presentaties over de
sterrenhemel en ons zonnestelsel.
Entree op de publieksavond is € 5, -; kinderen tot en met 12 jaar betalen € 3,-.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch
0412 -454999
www.sterrenwachthalley.nl.

NISTELRODE - Wij ontvangen jullie in onze eigen accommodatie in het hart van De
Maashorst. Voorafgaand aan de gekozen tocht of activiteit kunnen wij zorgen voor een
kopje koffie met een lekkernij uit de streek. Wij bieden unieke tochten, soms gebaseerd
op bekende spellen, zoals ‘Cluedo’ en ‘Wie is de Mol’, maar ook unieke tochten die zelf
bedacht zijn zoals ‘Escape into nature’ of ‘De moord op Sjaak’. Jullie als deelnemers
gaan in groepjes op avontuur door De Maashorst en strijden tegen elkaar.
De activiteiten zijn bestemd voor iedereen
en geschikt voor tal van gelegenheden,
zoals personeelsfeesten, sport- en buurtverenigingen, familiedagen, vriendengroepen, verjaardagen of teambuilding. Zowel
jong als oud kunnen eraan deelnemen. En
is het een dag wat minder mooi weer? Dan
zijn de casinospellen een goed alternatief!
(Vraag naar de voorwaarden.)
Tijdens de tocht krijg je een rugzak mee
met een drankje en een hapje. Vooraf
eventueel een lunch en na afloop kun je
genieten van een drankje en/of een heerlijke barbecue; wij kunnen het compleet
voor jou verzorgen.
Wij wensen je veel plezier met het bekijken
van onze nieuwe website en heb je vragen
of wensen neem dan contact met ons op.
Ook kun je overnachten in onze bed en
Breakfast; zie www.benbdemaashorst.nl
3 x 2 prachtige slaapplekken met uitzicht
op de bossen van de Maashorst. Alle kamers hebben een eigen douche en ingang.
Ideaal om je familie uit te nodigen om een
dagje te wandelen of te fietsen door dit afwisselende natuurgebied.

Met vriendelijke groet, Rene Timmers
Palmenweg 5 Nistelrode.
06-22509314
info@losdoorhetbos.nl
www.losdoorhetbos.nl
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MOOI

BUITEN

TUIN

KLUSSEN

BOUW

INTERIEUR
www.humstijl.nl
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

BOUW EN
VERBOUW

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN
PRIJSOPGAVE AAN

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

Tuinieren in augustus

De zomer is nu op zijn top. We zien vlinders, bijen en hommels rondvliegen van bloem naar struik. Nu de tuinen zo in volle bloei staan, kun je ook goed
zien waar je nog iets zou willen planten. Een sierlijke boom, een compacte struik, een
combinatie van vaste planten?
Ga eens langs bij uw tuincentrum voor inspiratie en
advies. Het fijne is dat de meeste tuinplanten tegenwoordig in potten worden
gekweekt, waardoor je het hele jaar door kunt planten. Val je voor een mooie bloeiende vlinderstruik? Je kunt hem nu nog planten en jouw tuin weer een beetje mooier
maken. En je bent verzekerd van nog meer vlinders in jouw tuin.

Hagen knippen. In augustus kun je snelgroeiende hagen, zoals liguster en
leylandii-hagen nog een keer knippen. Doe dat niet later in het jaar. De scheuten die
na de knipbeurt aan de planten groeien, moeten alle tijd hebben om nog voor de
winter af te rijpen.
Bron: ww.tuinadvies.nl

23

Woensdag 14 augustus 2019

MOOI

BUITEN

TUIN

TUINONDERHOUD

STYLEN &
SHOPPEN

TE HUUR: nn Kantoorruimte
Opslagruimte
n

Ruimte voor ZZP-ers

De Morgenstond 35 n 5473 HE Heeswijk-Dinther
T. 06 21 66 61 28 n info@pakhuys35.nl

www.pakhuys35.nl

KLUSSEN

BOUW
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ZONDAG 25 AUGUSTUS
MAASHORST OP DIE FIETS

Zonnebloem op bezoek bij Avesteyn

GENIETEN IN DE BUITENLUCHT
DE OPLOSSING

HEESWIJK-DINTHER- 35 Zonnebloemgasten en vrijwilligers
waren maandag 29 juli te gast
bij voetbalvereniging RKSV
Avesteyn.
Om 10.30 uur werden de mensen ontvangen door de vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Dinther, Huub en Anja
Schouten, Richard Bosch en
voorzitter Wilson Bosch. Ze begonnen met een kopje koffie/
thee en een lekkere koek. Marijke Verhagen heette iedereen
welkom en was zeer verheugd
dat wij, de mensen van de Zonnebloem met vrijwilligers, te gast

mochten zijn bij de voetbalclub.
Daarna gaf Marijke het woord
aan Wilson. Ook hij vond het
gezellig dat hij wat kon vertellen

MET 250
VRIJWILLIGERS
BIJ DE CLUB
over ‘zijn’ voetbalvereniging. Hij
vertelde dat ze een koninklijke
vereniging zijn, maar dat ze dit
niet mogen uitdragen. Hij vertelde enthousiast dat de vereniging
de grootste is van Dinther en dat

er wel 250 vrijwilligers de club
ondersteunen.
Er staat een prachtig gebouw en
de gasten die dat wilden konden
een kijkje nemen achter de schermen. Er waren ook leden van de
KBO actief bezig met walking
voetbal; mooi om te zien. Om
12.00 uur werden de gasten verrast met een lekker lunch die uit
soep, broodjes en als toetje een
lekker ijsje bestond.
Namens de Zonnebloem werden
Avesteyn en uiteraard Huub,
Anja, Richard en Wilson hartelijk
bedankt voor hun gastvrijheid.

schaken

dammen
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jeu de boules

motorcross

1cm b

Vorstenbosche jeu de boules toernooi
1,2 cm b

Raivo Dankers een manche
in de top tien in ADAC
Youngster Cup

1,4cm b

autosport

Jeugdprijswinnaars v.l.n.r.: Stijn van Driel (2), Stan Nooijen
(2), Cas Geenen (1), Tijn Dominicus (1) Chris Janssen (3) en
Wes Geenen (3)

karten

motorsport

Kampioenen 2019 v.l.n.r.: Marcel van de Zanden,
Roel Geenen en Arno van der Burgt

VORSTENBOSCH - Afgelopen zaterdag werd het 28ste jeu de boules toernooi om het kampioenschap
van Vorstenbosch gehouden. Tijdens deze kampioenschappen deden 64 teams mee. Uiteindelijk wisten Arno van der Burgt, Marcel van de Zanden en Roel Geenen zich tot winnend team te gooien in de
grindbakken.
Na drie poulewedstrijden werd
de verdeling over de eerste en
tweede divisie bekendgemaakt.
Vanaf dit moment werd in het
knock-out systeem de deelname
per speelronde gehalveerd. De
finale in deze divisie werd uiteindelijk gespeeld door het team
Frans Kanters, Martin van Gemert en Tomas van Erp. Zij namen het op tegen Leo Somers,
Jan vd Tillaar en Peter Gijsbers.
Het team van Frans Kanters won
deze divisie.
Bij de finale van de eerste divisie
werd het team van René Verstegen, Rob Kanters en Mike van

Heeswijk tweede. Het team van
Gijs Dortmans, Thijs v.d. Sanden en Gijs Geenen derde. De

winnaars van het toernooi zijn
Arno van der Burgt, Marcel van
de Zanden en Roel Geenen. Zij
mochten de wisselbeker, gegoten beeldjes en boodschappenmanden in ontvangst nemen.

streden twaalf kinderen in teams
van twee. Uiteindelijk waren het
Tijn Dominicus en Cas Geenen
die Stijn van Driel en Stan Nooijen in de finale ontmoetten.
Uiteindelijk wisten Tijn en Cas
hun tegenstanders te verslaan en
mogen zich nu dus Vorstenbosch
jeugdkampioenen noemen! De
tweede prijs ging naar Stijn van
Driel en Stan Nooijen. De derde
plaats was voor Chris Janssen en
Wes Geenen.

Ook voor de jeugd van Vorstenbosch werd een toernooi georganiseerd. In deze 24ste editie

Op 15 augustus 2020 organiseert het gilde sint Antonius Abt
het 29ste jeu de boules toernooi.

Er deden 64 teams mee

Nieuw! Trampolinespringen op maandag
voor kinderen vanaf 7 jaar
Aanmelden lessen Gympoint Nistelrode voor seizoen 2019-2020
NISTELRODE - Als je goed wilt leren bewegen of je wilt een radslag, flik-flak of salto leren ben je bij
Gympoint op het goede adres. Met turnen, trampolinespringen of freerunnen biedt Gympoint een leuk
aanbod voor kinderen tot 16 jaar.
Nieuw is de trampolineles op
maandag voor kinderen van
7 jaar en ouder. De huidige
train(st)ers willen het aanbod
uitbreiden om nieuwe leden op
te leiden naar wedstrijdenspringers. Je kunt je aanmelden door
een mail te sturen naar onderstaand mailadres. Wil jij komend

seizoen gymmen, turnen, springen of freerunnen? Meld je dan
alvast bij Gympoint Nistelrode.
Stuur een mail naar
info@gympoint.nl en wij houden
je op de hoogte.
De lessen zijn op maandag en
donderdag in sporthal de Overbeek.

Voor meer informatie zie
www.gympoint.nl.

GAILDORF/HEESCH - Raivo Dankers van Hutten Metaal Yamaha
Racing is in de ADAC Youngster Cup 250 in Gaildorf een manche in
de top tien geëindigd. Dankers kwam in beide manches niet goed
uit de start waardoor hij een inhaalrace moest rijden. Omdat hij
in de eerste manche niet lekker in zijn ritme kon komen kwam hij
niet verder dan een zestiende plaats. In de tweede manche ging het
stukken beter en wist hij zijn Yamaha terug te rijden naar een nette
negende plaats.
Op zaterdag had Raivo het
moeilijk op het harde circuit en
zat niet lekker in zijn ritme. Dit
zorgde ervoor dat hij ondanks
verwoede pogingen niet verder
kwam dan een tiende tijd in zijn
groep. Hiermee mocht hij in beide manches als twintigste oprijden naar het starthek.

moeite met de baan waardoor
ik niet verder terug kon komen
dan een zestiende plaats. In de
tweede manche was mijn start
beter en ook ging het rijden toen
beter. Gedurende de wedstrijd
kwam ik steeds verder terug
naar voren en eindigde op een
negende plaats,’’ vertelt Raivo.

Toen het starthek in de eerste
manche naar beneden klapte,
kwam Raivo niet goed weg en
moest vanuit de achterhoede
terug naar voren zien te komen.
‘’Ik had nog steeds redelijk wat

Met deze resultaten eindigde
Raivo op een twaalfde plaats in
het dagklassement. Aankomende vrijdag zal Dankers starten in
de internationale wedstrijd op de
Keiheuvel in Mol.
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bmx

Jesse de Veer uit Heesch
tweede op het WK BMX
ZOLDER/HEESCH - Nadat het
voorseizoen van Jesse (12) al
geslaagd was met zijn Nederlandse titel, ging hij op 25 juli
nog een keer strijden op het WK
BMX in Zolder (B).
Jesse wist zijn drie manches met
winst af te sluiten en kwam zo
vrij gemakkelijk in de 1/16 finale.
Bij de 1/16 finale kwam Jesse als
2de over de streep, waarna hij
de 1/8 en 1/4 winnend wist af te
sluiten. Hij ging in de halve finale
als een speer van start en pakte

de winst en was verzekerd van
een finale plek op een WK. Voor
Jesse een spannend moment en
hij ging zich nog één keer inzetten voor een super rondje,
hij mocht als tweede achter de
Amerikaanse wereldkampioen
zijn plekje aan het starthek kiezen. Nadat het starthek was gevallen was Jesse meer dan redelijk weg en sloot als tweede aan
achter de regerend wereldkampioen. Hij kon deze snelheid tot
de finish volhouden wat uiteindelijk een schitterende tweede
plek betekende.
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Juul van der Velden Brabants
Kampioen springen
ZIJTAART/VORSTENBOSCH
Tijdens de Brabantse kampioenschappen die 20 juli in Zijtaart
hebben plaatsgevonden, heeft
Juul van de Velden, lid van ruitersportvereniging Vorstenbosch,
met haar pony Davanti als enige
combinatie drie foutloze rondes
gereden in de klasse DE-M. Hiermee sleepte zij de kampioenstitel
binnen en natuurlijk een startbewijs voor de Nederlandse kampioenschappen!

paardensport

Heesche Lut Oltmans
zevende op het WK Voltige
HEESCH - In de laatste week van
juli vond het WK voltige junioren plaats in Ermelo. Elf landen
uit de hele wereld streden om
het kampioenschap.

team er weer als vanouds. Ze
haalde haar hoogste kürcijfer
ooit. Helaas niet genoeg om de
Nieuw-Zeelanders in te halen,
maar wel goed genoeg om Slo-

Lut Oltmans van voltigevereniging Hipp-Oss had zich met het
nationale junioren voltige team
gekwalificeerd voor het WK.
Het kampioenschap bestond uit
een ronde met verplichte oefeningen en een ronde met de
vrije kür. Na deze twee ronden
stond het nationale team 7de
en mocht daarmee op zaterdag
starten in de finalronde.
Tijdens de finale stond het

HET TEAM HAALDE
HAAR HOOGSTE
KÜRCIJFER OOIT
wakije, Denemarken, Finland
en England voor te blijven. De
bloedstollende strijd om de eerste plaats werd nipt gewonnen
door de Duitsers van de Oostenrijkers. Een derde plek was voor
de Verenigde Staten.

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE
Foto: Alieke van Koelen

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS
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Fotograaf:
Ad Ploegmakers

DONDERDAG 15 AUGUSTUS
Van Tilburg voetbaldagen
Sportpark De Schellen Nistelrode
Kindervakantieweek HDL
Heeswijk-Dinther & Loosbroek

HEESCH • HEESWIJK-DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

Evenementen

Ophalen oud papier
buitenbied
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg
en De Zwarte Molen Nistelrode
Mini Heesch & Mini markt
Bomenpark Heesch

Nistelrodese Kampioenschappen Jeu-de-boules
De Gildenhof Nistelrode

Pubquiz
CC De Pas Heesch
PAGINA 2

Muziekzomer: Acoustic Soul
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

Reiki 3A
Centrum MAIA Nistelrode

Theatergroep Kersouwe Lang en Gelukkig
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

ZONDAG 18 AUGUSTUS
Het VerhAal
Heeswijk-Dinther & Veghel
PAGINA 11

Muziekweekend: The Click
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
Davina Michelle
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

DINSDAG 27 AUGUSTUS
Cursus Bindweefselmassage
Feliz 08 massage & opleidingen
Oss
Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
WOENSDAG 28 AUGUSTUS

ZATERDAG 24 AUGUSTUS

The Tempest - Illyria
(engelstalig)
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

24-Uurs Solexrace Festival
Heibloemsedijk Heeswijk-Dinther

Vipassyana Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Muziekweekend: Dreamfield
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

DONDERDAG 29 AUGUSTUS

Theatergroep Kersouwe Lang en Gelukkig
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Theatergroep Kersouwe Lang en Gelukkig
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

ZONDAG 25 AUGUSTUS

Cursus Bindweefselmassage
Feliz 08 massage & opleidingen
Oss

MAANDAG 19 AUGUSTUS

Maashorst Op díe Fiets
Maashorst

Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

Kindervakantieweek HDL
Heeswijk-Dinther & Loosbroek

BC De Klotbeek: Vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

24-Uurs Solexrace Festival
Heibloemsedijk Heeswijk-Dinther

Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch
PAGINA 21

Poedja-Visualisaties-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Strand Jeu de Boules
Achter de Berg Nistelrode
PAGINA 19

VRIJDAG 30 AUGUSTUS

Studiegroep Nagarjuna
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Film: Hoe tem je een draak 3
CC Nesterlé Nistelrode
Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek
Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
VRIJDAG 16 AUGUSTUS
Mini Heesch
Bomenpark Heesch

Workshop Shamatha
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Muziekzomer: Blendt
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
Reservoir Dogs Band
ft. George Baker
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Van Tilburg voetbaldagen
Sportpark De Schellen Nistelrode
Moeilijke voeten?
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

Houtdag met markt
Natuurcentrum De Maashorst
PAGINA 5

DINSDAG 20 AUGUSTUS
BC De Klotbeek: Vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
WOENSDAG 21 AUGUSTUS
Officiële opening
MFA De Stuik
Vorstenbosch
PAGINA 3 EN 14
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

ZATERDAG 17 AUGUSTUS

DONDERDAG 22 AUGUSTUS

Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek
PAGINA 6

Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

Van Tilburg voetbaldagen
Sportpark De Schellen Nistelrode
Het VerhAal
Heeswijk-Dinther & Veghel
PAGINA 11

Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
VRIJDAG 23 AUGUSTUS
24-Uurs Solexrace Festival
Heibloemsedijk Heeswijk-Dinther

Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
Uurtje klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther
Theatergroep Kersouwe Lang en Gelukkig
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Gratis benefietmiddag
voor Gambia
Camping De Meerdonk
Heeswijk-Dinther
MAANDAG 26 AUGUSTUS
Cursus Bindweefselmassage
Feliz 08 massage & opleidingen
Oss

Peuteruurtje
Bibliotheken Bernheze

Cursus Bindweefselmassage
Feliz 08 massage & opleidingen
Oss
Keeztoernooi voor goed doel
Café-Zaal ‘t Tramstation Nistelrode
PAGINA 7
Douwe Bob & Band
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
ZATERDAG 31 AUGUSTUS
Zomermarkt
Heelwijk Heesch
PAGINA 6
Theatergroep Kersouwe Lang en Gelukkig
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Zomernachtfestival
Raadhuisplein Nistelrode

BC De Klotbeek: Vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Poedja-Bardo
Onderricht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

