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Zondagmiddagclub viert 40-jarig jubileum
‘Aandacht is het belangrijkste’

Vrijetijdsclub
De club telt nu 25 leden, mensen 
met een verstandelijke beper-
king die soms ook een lichamelij-
ke beperking hebben, in leeftijd 
variërend van jong-volwasse-
ne tot half in de 70. Ze komen 
om de week op zondagmiddag 
– vandaar de naam – bij elkaar 
in het clubgebouw aan ’t Dorp 
142. Voorzitter Ans van der 
Burgt: “Ze kijken daar naar uit. 
Sommigen komen alleen voor de 
gezelligheid, anderen willen iets 
doen.” Riet van der Heijden, vrij-
willigster van het eerste uur en 
inmiddels bestuurslid, vult aan: 
“Ze kunnen knutselen, spelletjes 

doen, wandelingen maken en 
er zijn kalenderactiviteiten, zo-
als voor Kerst en carnaval. Niets 
doen en gewoon gezellig zitten 
met iets lekkers mag ook. 

Niets moet, het gaat om gezellig 
samen zijn.” Ans: “Aandacht is 
het belangrijkste.”

Bevlogen vrijwilligers
Ans en Riet zijn heel trots op 
de fijne groep vrijwilligers, zo’n 
tien personen, die de club ‘draai-
en’. Telkens zijn er vier of vijf op 
zondagmiddag aanwezig. “De 
vrijwilligers bedenken de activi-
teiten zelf en moeten heel veel 

improviseren en flexibel zijn. Het 
is een leuke groep, jong en oud 
met soms een achtergrond in 
de zorg. De meesten blijven ja-
renlang, maar er gaat wel eens 
iemand weg vanwege studie of 
werk, dus nieuwe vrijwilligers 
zijn altijd welkom.” Als blijk van 
waardering en voor teambuil-
ding is er een keer per jaar een 
etentje. Soms vergaderen be-
stuur en vrijwilligers tijdens een 
lunch voorafgaand aan de activi-
teitenmiddag.

Gedragen door Heesche
gemeenschap
De club wordt warm gedragen 
door de Heesche gemeenschap 
en regelmatig gesponsord. Be-
drijven doneren bijvoorbeeld bij 
hun jubileum en verenigingen na 
een toernooi of actie. “Onlangs 
werd tijdens een begrafenis voor 
de club gecollecteerd, in plaats 
van bloemen. Wij vinden het al-
lemaal heel bijzonder en zijn er 
blij mee, want van de contribu-
tie alleen kunnen we niet veel 
doen.“

Feest en reünie
Op zondag 6 oktober is het 
feest. Eerst is er een lunch voor 
de huidige leden en vrijwilligers, 
waarbij enkele jubilarissen wor-
den gehuldigd. Daarna is er een 
feestreceptie met entertainment, 
zoals zang, ballonnenvrouwtje, 
schminken en een dj. 
Dit gedeelte is ook bedoeld 
als reünie van oud-leden en 
oud-vrijwilligers. De dames be-
sluiten: “Omdat we niet alle 
adressen hebben kunnen ach-
terhalen nodigen we bij deze 
alle oud-leden en oud-vrijwil-
ligers van de afgelopen veer-
tig jaar uit voor de feestrecep-
tie van 14.00 tot 17.30 uur bij 
’t Tunneke.”

HEESCH - Veertig jaar geleden richtten drie ouderparen in Heesch een vrijetijdsclub op 
voor kinderen met een beperking, omdat er voor deze groep in die tijd niets te doen 
was. De club bestaat nog steeds en het enthousiasme van de huidige deelnemers en 
vrijwilligers is onverminderd groot. Alle reden voor een feestje!

Riet en Ans 

Krant deze week
niet ontvangen?

info@DeMooiBernhezeKrant.nl
0412-795170

Een bijeenkomst van de Zondagmiddagclub Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Marcel van der Steen

“Alle oud-
leden 
en oud-
vrijwilligers 
welkom 
op feest-
receptie
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Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Kloosterkapel activiteiten 
Zaterdag 5 oktober
Familieopstellingen 
Door de ervaren therapeute 
Juno Welter zal een dag met 
familieopstellingen worden be-
geleid. Bij familieopstellingen 
gaan we van een groter geheel, 
een systeem, zoals je huidige ge-
zin, je familie van herkomst of 
je werkomgeving uit. Tijdens de 
opstelling worden de betrokke-
nen binnen dit systeem ingevuld 
door representanten. Een repre-
sentant is een persoon die in de 
schoenen gaat staan van bijvoor-

beeld een moeder of grootvader 
van de persoon die de opstelling 
heeft aangevraagd. Represen-
tant zijn is een prachtige manier 
om de kracht van een opstelling 
te ervaren en de inbrenger van 
het probleem ervaart het mooi-
ste geschenk. De dag begint 
om 10.00 uur en zal omstreeks 
17.00 uur eindigen. Kosten zijn 
€ 25,- voor een representant en 
€ 90,- bij inbreng van je hulp-
vraag. Info en aanmelden 
via 06-82350099 of 
margarethbloemen@home.nl

Vrijdag 25 oktober
Spiritueel cabaret ‘Rugzak’
Op 25 oktober 20.00 uur pre-
senteert Robert Derksen zijn 
spiritueel cabaret ‘Rugzak’. Een 
verhalende cabaretshow vol 
humor, diepgang en prachtige 
gedichten. Deze voorstelling is 
geschikt voor mensen die meer 
willen dan alleen hard lachen. 
Meer informatie op 
www.voordeliefdegeboren.nl. 
Kaarten kosten € 10,-. 
Aanmelden kan nu al via 
margarethbloemen@home.nl. 

Enkele cursussen en
workshops uitgelicht
BLOEMSCHIKKEN, ALL INCLUSIVE

Wil je regelmatig genieten 
van een schitterend, 
zelfgemaakt bloemstuk op je 
tafel? Dan is dit een ideale 
workshop voor jou! 

Wĳ  regelen alle luxe bloemen, 
inclusief groen, decoratie-
materiaal en oase. De kosten 
daarvan zĳ n al bĳ  de prĳ s van 
de workshop inbegrepen. Het 
enige wat je iedere les zelf 

meebrengt is een schaal, pot of standaard.

Heesch | Nicolien Banken | donderdag 10 oktober
20.00 tot 21.30 uur | 6 lessen | € 155,- 

SUSHI EN JAPANSE GERECHTJES
Het bekendste gerecht uit 
Japan is de overheerlĳ ke 
sushi, maar de Japanse 
keuken heeft nog meer 
verrassingen. Je leert tĳ dens 
deze workshop de lekkerste 

combinaties bereiden. Duik in de wereld van maki, nori en 
wasabi.

Heesch | Jill Kiddie | woensdag 9 oktober
19.00 tot 22.00 uur | 1 les | € 39,50 

BOETSEREN
Boetseren is creëren! 
Maak van een brok klei een 
kunststuk voor thuis! Deze 
cursus is geschikt voor 
beginners en voor 
gevorderden. 
Tĳ dens de lessen komen alle 
basistechnieken van het 

boetseren aan bod.

Nistelrode | Ties Lowes | woensdag 9 oktober
9.00 tot 11.30 uur | 10 lessen | € 180,-.

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

facebook.com/
� oryaheesch

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.

Gratineertip
Gerechten die 
gegratineerd 
moeten worden, 
krijgen een 
prachtig korstje 
wanneer u wat 
geraspte kaas door 
het paneermeel 
mengt.
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Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

Rommella
Ik leg het in de tussentijd wel hier onder in de la. Geen goede 
plek, want dit is de rommella die nogal eens ongevraagd wordt 
opgeruimd. Maar voor nu doe ik het er maar mee. De komende 
dagen ga ik voor dit belangrijke document wel een strategische 
plek bedenken. Beter nog, ik ga een strategische plek voor al 
mijn belangrijke documenten bedenken. Zo’n plek die je van zijn 
levensdagen niet meer vergeet. Zo’n plek die meteen in je opkomt 
als je op zoek bent naar je paspoort als je je koffer aan het inpakken 
bent. Ik ben klaar met die onrust in mijn lijf als ik weer eens iets 
kwijt ben. Het wordt tijd dat ik eens een beetje een boekhouder-
mentaliteit krijg.

Het zijn bovenstaande woorden die maar door mijn hoofd dreunen 
nu ik midden in de nacht alle kastjes in huis al drie keer overhoop 
heb gehaald op zoek naar mijn kentekenbewijs. Het is niet zo dat ik 
dat kleine onding nu nodig heb, maar ik moet en zal het vinden. Ik 
heb al honderd keer hardop gevloekt en me afgevraagd waarom ik 
me niet aan deze simpele belofte aan mezelf heb kunnen houden. 
Het is echt niet zo dat het zo’n enorm zware opgave was. Het 
is niet zo dat ik mezelf heb beloofd nooit meer in mijn leven te 
snoepen bijvoorbeeld. De opdracht was simpel: Pak een map, doe 
er je documenten in die je niet wil kwijt raken en zet het in de 
kast. Het enige wat ik moest doen was de plek onthouden waar ik 
de map neer ging zetten en mijn leven was in één klap een stuk 
overzichtelijker.

Net voordat ik de moed heb opgegeven en ik voor de allerlaatste 
keer de rommella ondersteboven heb gekeerd, valt er ineens een 
groen pasje uit een enorme stapel papier. Ik veeg de 
zweetdruppels van mijn voorhoofd en ik schreeuw 
het bijna uit van gefrustreerde blijdschap.

Ik ben zo moe van mijn zoektocht dat ik niet meer 
de puf heb om ook nog een lege map te zoeken 
die het begin zou moeten zijn van een heus 
persoonlijk archief. Dat komt morgen dan wel, 
denk ik als ik gapend de trap loop. Voor nu ligt het 
prima in die rommella.
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Een bijzondere Prinsjesdag voor 
Antoon en Ria van der Wijst
‘Wij waren onderdeel van de erehaag’

Vanwege een indrukwekkende 
lijst van vrijwillige inzet in hun 
dorp en Bernhezebreed, waren 
Antoon en Ria van der Wijst door 
de gemeente Bernheze gevraagd 
om als afgevaardigden onder-
deel uit te maken van de burger-
deputatie die jaarlijks een ere-
haag vormt als het Koningspaar 
voorbijtrekt in hun koets. “Wij 
stonden daar namens iedereen 
die als vrijwilliger in de gemeente 
actief is. Wij zijn beiden betrok-
ken bij activiteiten in ons eigen 
dorp, maar net als veel anderen, 
doen we dat niet alleen”, meldt 
het echtpaar bescheiden.

Het is traditie dat een burger-
deputatie deel uit maakt van 
het militair ceremonieel tijdens 
Prinsjesdag. Jaarlijks wordt het 
ingevuld door een andere pro-
vincie. De burgemeester en het 
college dragen vrijwilligers voor 
aan de Commissaris van de Ko-
ning, Wim van de Donk. 
Vervolgens werden Ria en An-
toon benaderd. Nu hun instem-
ming was de kous natuurlijk niet 
af. “Eerder was er een bijeen-
komst waarop we uitleg kregen 

over wat er die dag stond te ge-
beuren en wat we wel en niet 
mochten”, zo wordt verteld. Dat 
was een hele lijst. “We moesten 
ons donker kleden en mochten 
onder andere geen zonnebril 
dragen, niet telefoneren en geen 
vlaggen bij ons hebben. De op-
dracht was om géén contact te 
maken met het Koninklijk paar 
en ook niet te zwaaien als ze 
voorbijkwamen”, vertellen An-
toon en Ria.

Laatstgenoemde was best lastig. 
“Nadat we opgesteld in rijen van 
vier met de militaire colonne naar 
onze plek aan de Korte Vijver-
berg waren gelopen, werden we 
daar op onze plaats gezet. We 
moesten met de neus van onze 
schoenen precies op het randje 
van de stoep staan. Er werd zelfs 
gekeken of we goed stonden. 
Vanaf dat moment mochten we 
niet meer van die plaats af. We 
hebben drie uur in de houding 
gestaan. De weg was smal. Toen 
uiteindelijk de koets kwam ston-
den we er zó dicht op, dat we 
de Koning en Koningin bijna aan 
konden raken. Koningin Maxima 
keek toen ze voorbij kwam door 
het raampje naar buiten. Ik heb 
haar echt in de ogen gekeken”, 
zegt Ria blij.

Hoewel het een lange dag was, 
van ’s morgens 7.00 tot ’s avonds 
19.00 uur, heeft het hele gebeu-
ren zeker indruk gemaakt. En-
thousiast: “We waren nog nooit 
op Prinsjesdag geweest, maar 
het was zo bijzonder om mee te 
maken dat we volgend jaar mis-
schien op eigen houtje gaan.”

LOOSBROEK – Vorige week was het Prinsjesdag en reden Koning Willem Alexander en Koningin Maxima
met hun glazen koets naar het Binnenhof voor het uitspreken van de troonrede. Onderweg passeerden 
zij de burgerdeputatie die dit jaar bestond uit circa 190 Brabantse vrijwilligers. Onder hen Ria en An-
toon van der Wijst uit Loosbroek, die vanwege hun onbaatzuchtige inzet bij veel activiteiten geselec-
teerd waren om namens de gemeente Bernheze erbij te zijn. “Wij waren onderdeel van de erehaag”, 
vertellen ze.

Ria en Antoon ontvingen een Brabantse shawl en button die zij moesten dragen tijdens het vormen van de 
erehaag Tekst: Wendy van Lijssel

“We moesten 
met de neus 
van onze 
schoenen 
precies op 
het randje 
van de stoep 
staan

Ook voor
STOMERIJSERVICE

...even naar Primera Heesch

Schoonstraat 2A-01 - 5384 AN Heesch

Video Design Lunenburg
Uw kostbare ‘oude’
8 mm film op dvd8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk

06-22066338
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
ONS Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
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.

Nieuw in Heesch - Huidtherapie 
Gevestigd in het nieuwe Gezondheidscentrum

aan de Gildestraat.
• Ook voor het aanmeten van steunkousen
• Tevens werkzaam in Gezondheidscentrum Nistelrode: 
 De Beekgraaf 58a, 5388 CV, Nistelrode 
• Mogelijk vergoed door uw zorgverkeraar
• Gratis intake op beide locaties

073-7113193
info@huidgericht.nl
www.huidgericht.nl

Specialist
in acne, 

laseren en
oedeem

COLUMN

het niet zo. Goed voor de 
lever, hulpje bij het filteren 
van de afvalstoffen. Goed 
voor de bloedsomloop, 
anders gaat het bloed dikker 
worden met alle gevolgen 
van dien. En ga zo maar door.

- Mentale gezondheid. Heb je 
misschien een vitaminetekort 
door alle medicijnen die 
je slikt? Vitaminetekort is 
een bijwerking van veel 
medicijnen en de oorzaak 
van veel depressies.

- Vermoeidheid, 
vitaminetekort?

- Slaapproblemen, daar zijn 
zoveel oorzaken voor. Kijk 
eens naar de bijwerkingen 
van de medicijnen.

- Eenzaamheid, ben je 
net je partner kwijt, zit 
je nu alleen? Ga niet bij 
de pakken neerzitten, ga 
eropuit, zoek de mensen 
op bij een bewegingsclub, 
vrijwilligerswerk, kaarten, er 
is zoveel meer! 

Veel aandoeningen van 
ouderen zijn aan te pakken, 
het verouderingsproces kun je 
aanpakken, doe er iets mee. 
Thuis op een stoel achter de 
geraniums zitten is niet meer 
van deze tijd. Kom op, in de 
benen, samen leuke dingen 
doen en plezier maken. 

Tijdens een gratis lezing op 
maandagavond 7 oktober van 
19.00 tot 20.30 uur gaan we 
dit onderwerp verder uitdiepen 
en gaan we het hebben over 
hoe we JOUW lichamelijke 
klachten kunnen aanpakken 
en JOUW kwaliteit van leven 
kunnen verbeteren.

Want daar hebben we het 
over, KWALITEIT VAN LEVEN!

Geen tijd die avond? Dan is er 
nog het gratis spreekuur iedere 
maandag van 13.00 tot 14.00 
uur voor mensen die nog NIET 
bekend zijn bij High Care 3000.

Voor het spreekuur en de 
lezing graag aanmelden via 
info@highcare.nl of 
0486-416530.

Langzaam maar zeker kruip 
ik ook naar de 65+ en krijg 
ik bijna AOW. Dat voelt heel 
bijzonder. Maar als iemand 
tegen mij durft te zeggen dat 
ik geen 20 meer ben, krijgen 
ze de wind van voren en wel 
stormkracht 12, code rood!

De grootste onzin aller tijden, 
klachten krijgen omdat je 
ouder wordt en het dan 
afdoen op deze manier.

Het is leuk om ouder te 
worden, niet altijd meer ‘ja’ 
te hoeven zeggen, doen wat 
je zelf wilt, minder werken en 
tijd over houden voor andere 
dingen, maar dan moet je 
lichaam wel meewerken. 

Leuk ouder worden, hoe doe 
je dat? 

- Bewegen; uiteraard naar 
kunnen en eventueel onder 
begeleiding, maar je moet 
blijven bewegen, rust roest!

- Met verstand naar voeding 
kijken. We weten allemaal 
wat goed voor ons is en 
wat niet en dat bedoel ik 
met verstandig eten. Als 
je ouder wordt kan het 
zijn dat je minder zin hebt 
in eten, zeker als je alleen 
bent komen te staan. ‘Och, 
ik eet wel wat, is niet zo 
belangrijk’. Maar het is wel 
belangrijk! Je cellen hebben 
bouwstenen nodig om goed 
te functioneren.

- Verantwoord medicijn- 
gebruik. Laat eens naar je 
medicatie kijken door de 
apotheek, huisarts of door 
ons. Neem niet zo maar 
iedere dag pijnstillers in zoals 
paracetamol.

- Drinken, water welteverstaan. 
Je lijf heeft iedere dag 
schoon water nodig, het 
liefst met wat citroen erin. 
Goed voor de blaas, spoelt 
lekker door. Goed voor de 
darmen, dan droogt de 
ontlasting niet zo in. Goed 
voor de huid, dan schilfert 

High  Ca re
3000 BV

High Care 3000 BV
Loonsestraat 17
5371 PJ Ravenstein/Neerloon
0486-416530
info@highcare.nl 
www.highcare.nl

JE BENT GEEN 20 MEER

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

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

UDEN - In Ziekenhuis Bernho-
ven vindt dinsdag 1 oktober 
weer een inloopochtend plaats 
voor mensen met een stoma. 

Vrijwilligers van de Stomaver-
eniging regio Zeeland-Brabant 
heten iedereen die belangstel-
ling heeft welkom. Tijdens deze 
inloopochtend kunnen mensen 
met een stoma vrijblijvend bin-
nenlopen om met lotgenoten 
hun ervaringen te delen. Zij 
kunnen problemen met elkaar 
bespreken en elkaar eventuele 
oplossingen aanreiken. 

De bijeenkomst begint om 10.00 

uur en eindigt om 12.00 uur in 
vergaderruimte 1. Aanmelden is 
niet nodig. Wie geïnteresseerd 
is, kan gewoon binnenlopen.

Inloopochtend voor 
mensen met een stoma

‘Leuk ouder 
worden, hoe doe 

je dat?’

De feestdag begon met een bij-
zondere en drukbezochte mis 
onder leiding van pastoor Ou-
wens en het koor Present. 
Aansluitend was er een uitge-
breide koffietafel voor alle gas-
ten en vrijwilligers en tot slot een 

receptie. Het was hartverwar-
mend om onder deze overwel-
digende belangstelling dit jubile-
um te vieren.

Rosemarie van Ark, 
Voorzitter Zonnebloem Nistelrode

Dankwoord Zonne-
bloem Nistelrode

NISTELRODE - Namens het bestuur en alle vrijwilligers van de Zon-
nebloemafdeling Nistelrode wil ik iedereen bedanken die heeft bij-
gedragen aan een onvergetelijke feestdag op 7 september ter gele-
genheid van ons 70-jarig jubileum.
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Night of the Music: Alle zeilen bij in de aanloop naar ‘De Night’!

Harold van Breemaat, Erik-Jan 
Raijmakers, Bart Jacobs, Peter 
Timmers, Coen Mous, Harm 
Kerkhof en Jan Timmers zijn een 
aantal van de commissieleden 
die achter de schermen keihard 
werken om de Night straks tot 
een daverend succes te brengen. 
Al vóór de zomervakantie vorig 
jaar startten de voorbereidingen. 
Coen: “De ‘Night’ begint met 
het samenstellen van het pro-
gramma. Dat is de basis, daaruit 
volgt de rest. Denk bijvoorbeeld 

aan het organiseren van alle juis-
te bladmuziek!” Als de eerste 
muziekstukken binnen zijn star-
ten de repetities. Er wordt veel 
gevraagd van de muzikanten. 
Want 32 nummers achter elkaar 
spelen is geen sinecure: het is dan 
erg belangrijk om veel muziek te 
maken. 

HONDERD PROCENT INZET
Het fanfareorkest en de slag-
werkgroep repeteren wekelijks; 
hoe dichter bij de uitvoering, hoe 
veelvuldiger en langer. Ook ko-

men er hele repetitiezondagen 
bij. Fanfare Nistelrode wil een 
goede show neerzetten en dat 
vereist een hoge inzet van alle le-
den. Want, zo merkt Harold op: 
“Het is vrijwillig, maar niét vrij-
blijvend.” 

PROFESSIONEEL
Dankzij de artistieke leiding van 
Jos de Kleijn en Astrid Radoes 
staat de ‘Night’ als een huis. Sa-
men met de vele vrijwilligers, de 
sponsoren en de tomeloze in-
zet van het organiserend comité 
komt alles bij elkaar tijdens de 
professionele uitvoeringen in ok-
tober. 

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 ok-
tober kan iedereen genieten van 
een spetterende muzikale avond 
met veel verrassende elementen 
en prachtige muziek. Erik-Jan: 
“Alle voorbereidingen van 18 
maanden komen deze avonden 
tot een hoogtepunt. Een gewel-
dige avond uit voor Nistelrode en 
de wijde omgeving. Mensen ko-
men van ‘over de Maas’ genieten 
van de ‘Night’. Kijk naast de fan-
tastische solisten en het combo 
ook eens naar het enorme orkest 
op de achtergrond. Ook dát is de 
fanfare en slagwerkgroep Nistel-
rode. Daar mogen we best trots 
op zijn!” Reserveer snel je kaart-
jes en zorg dat je erbij bent!

NISTELRODE - Nog een paar weken - na bijna anderhalf jaar aan voorbereiding - en dan is het eindelijk 
zover: de Night of the Music 2019. De Night is niet zomaar een muzikale avond. Het is een groots, pro-
fessioneel en spectaculair evenement dat om de drie jaar plaatsvindt; dit jaar al voor de negende keer. 
Zo’n happening vraagt nogal wat van de muzikanten, maar ook van het organiserend comité. Vandaag 
voor het voetlicht: een aantal van de organisatoren. 

Vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober
Sporthal de Overbeek. 

Reserveren: www.fanfarenistelrode.nl/night/

V.l.n.r.: Harold, Erik-Jan, Bart, Coen, Peter (Niet op de foto: Harm en Jan)  Tekst: Anita van den Bogaart

HoofdsponsorsEventsponsors

Al vóór de zomervakantie 
vorig jaar startten

de voorbereidingen
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Ontmoetings-
middag 
85-plussers 
KBO Nistelrode

NISTELRODE - KBO Nistelrode 
telt 750 leden, waarvan er 120 
ouder zijn dan 85 jaar. Voor hen 
werd op 20 september een spe-
ciale ontmoetingsmiddag geor-
ganiseerd. 

Bijna 90 leden reageerden posi-
tief op de uitnodiging. Op eigen 
gelegenheid of met hulp van fa-
milie of vrijwilligers werd de over-
steek naar CC Nesterlé gemaakt. 
Ze werden hartelijk ontvangen 
met een kopje koffie met een 
soesje en hapjes en een drank-
je in de pauze. De hapjes waren 
besteld bij Laarstede, want daar 
weet men het best wat ouderen 
in deze leeftijdscategorie lekker 
vinden. En dat bleek een goede 
inschatting te zijn!

De muzikale bijdrage werd ge-
leverd door Sjaco Entertainment 
met het programma ‘Voor de 
jeugd van vroeger’. Herkenbare 

liedjes uit vroegere tijden wer-
den volop meegezongen. Voor 
het gedeelte na de pauze konden 
de aanwezigen zelf hun verzoek-
nummer indienen.

De middag werd afgesloten met 
een lekker slaatje en nog wat te 
drinken. In zijn slotwoord be-
dankte voorzitter Jan Heijmans 
de inzet van de vrijwilligers van 
de KBO en van CC Nesterlé, die 
er mede voor hebben gezorgd 
dat de middag succesvol is verlo-
pen. De middag werd financieel 
mogelijk dankzij een sponsor-
bijdrage van het fonds ‘Voor de 
ouderen’.

Jo van Kreij stopt 
als vrijwilliger bij 
begeleid fietsen
HEESCH - Er stoppen met enige 
regelmaat vrijwilligers bij het 
begeleid fietsen en dan wordt er 
een bedankmailtje gestuurd. 

Maar het stoppen van Jo van 
Kreij behoeft meer aandacht. Jo 
kwam in 2008 bij het begeleid 
fietsen van KBO Heesch. Hij was 
vervolgens betrokken bij de aan-
schaf van drie nieuwe duofietsen 
en werd gevraagd om de opzet 
en organisatie verder te structu-
reren.

In 2011 heeft Jo, samen met Wil 
de Jong en Piet Schalken vanuit 
het KBO-bestuur, sponsoren be-
naderd om de aanschaf van drie 
nieuwe duofietsen en een rol-
stoelfiets mogelijk te maken. In 
2011 vroeg Jo aan Adriaan van 
Nistelrooij om te assisteren bij de 
organisatie van de bezetting van 
de duofietsen. Eind 2015 en be-
gin 2016 waren Jo, Piet en Wil 
weer actief om de aanschaf van 
vier nieuwe duofietsen moge-
lijk te maken. In april van 2016 
stopte Jo als coördinator van het 

begeleid fietsen, maar bleef wel 
betrokken als vrijwilliger. Zo fiets-
te hij nog menig rondje met de 
duofiets met Maarten van Ber-
gen en Jan van Gorp. Dat deed 
hij nog even na zijn verhuizing 
met Mariet naar Berlicum. Zijn 
deelnemers stopten met begeleid 
fietsen en daarom vond Jo dit 
ook een goed moment om het 
begeleid fietsen van KBO Heesch 
te verlaten.

Jo is dus ruim tien jaar heel actief 
betrokken geweest bij het bege-
leid fietsen van KBO Heesch. Hij 
was planner, coördinator, stimu-
lator, reparateur en controleur bij 
het begeleid fietsen. Maar ook 
was hij mede-initiatiefnemer bij 
het benaderen van sponsoren en 
instanties voor de aanschaf en 
onderhoud van nieuwe duofiet-
sen. Jo had altijd opbouwende 
kritiek en goede ideeën om het 
begeleid fietsen van KBO Heesch 
steeds verder te verbeteren. Kort-
om, een gouden kracht!

Daarom bedanken wij Jo voor al 
zijn werk voor het begeleid fiet-
sen namens alle deelnemers en 
vrijwilligers!

Het coördinatieteam begeleid 
fietsen KBO Heesch, bestaande 
uit Jan van Eerd, Adriaan van Nis-
telrooij, Harrie Roelofs, Bert van 
Sonsbeek en Harrie van de Ven.

KBO Bernheze

KBO NISTELRODE
750 leden

Gezellige middag voor
Zonnebloemgasten HDLV

Na ontvangst met koffie/thee 
en een lekkere koek, genoten de 
gasten van het duo Sjan en Ria 
uit Volkel. 

Ze verrasten de mensen met be-
kende en zelfgeschreven liedjes. 
Iedereen zong en klapte vrolijk 
mee. In de pauze werden de 
gasten nog getrakteerd op een 
drankje en een hapje. De gasten 
keerden in een vrolijke stemming 
en met een lach op hun gezicht 
rond 16.30 uur huiswaarts.

Een grote dank aan de vrijwilli-
gers van het Willibrordcentrum 
voor hun fijne samenwerking. 

Ook hierbij een woord van dank 
aan de vrijwilligers van de afde-

ling Heeswijk voor het organise-
ren van deze mooie middag.

HEESWIJK-DINTHER - De Zonnebloem afdeling HDLV had op donderdag 19 september een gezellige 
middag voor de Zonnebloemgasten in het Willibrordcentrum geregeld. De middag, waarbij 75 gasten 
en 10 vrijwilligers aanwezig waren, was georganiseerd vanwege de Nationale Ziekendag.

Deze avond werd ook Rosema-
rie van Ark gehuldigd, omdat ze 
al meer dan 12,5 jaar voorzitter 
is van de Zonnebloem. Zij heeft 
zich sinds 1 januari 2007 voor de 
volle 100 procent ingezet voor 
Zonnebloem Nistelrode. Gasten 
en vrijwilligers zijn haar dank-
baar. 

Voor deze gelegenheid maakte 
Rosemarie van Ark, voorzitter, 
een gedicht voor Leny en Annie 
om hen te bedanken.

Annie en Leny,
Vrouwen met een hart 
van goud,
Waar Zonnebloem Nistelrode 
al 35 jaar op bouwt.
Samen maken zij de 70 als paar
en dat uitgerekend in ons 

jubileumjaar. 
Hun inzet en trouw zijn 
ons fundament
Verleden en heden,
’t is ongekend.
Als penningmeester
zat Annie in het bestuur,
Dit deed zij vele jaren heel 
secuur. 

En Leny, zij schreef 
hartverwarmende gedichten
Om voor menigeen de 
eenzaamheid te verlichten.
Veel bezoekjes hebben
zij afgelegd,
Gaven aandacht en liefde,
het mag gezegd
Samen platina,
wij danken jullie zeer,
Annie en Leny, jullie 
aanwezigheid is een grote eer.

Jubilarissen Zonne-
bloem 

NISTELRODE - Tijdens het Zonnebloemvrijwilligersetentje op 
woensdag 18 september in Partycentrum ’t Maxend, zijn Leny van 
Mun en Anny van Erp gehuldigd. Annie en Leny zijn ieder 35 jaar 
vrijwilliger, samen 70 jaar. Een moment om bij stil te staan en hen 
extra in het zonnetje, met bloemetjes, te zetten.

Repair Café Heesch

HEESCH - De zijdeur van de kerk 
staat woensdag 2 oktober weer 
open. Je kunt dan je kapotte ap-
paraten, kleding en fietsen laten 
repareren. 

Een tiental reparateurs staat 
klaar om samen met jou te kijken 
of het nog te repareren of te her-
stellen is. Het Repair Cafe Heesch 
wordt iedere eerste woensdag 
van de maand gehouden in de 

dagkerk van de kerk in Heesch 
aan de Kerkstraat 2. Het Repair 
Cafe vindt plaats van 13.00 tot 
16.00 uur.
Eén van de vrijwilligers is een 
naaister die kleine herstelwerk-
zaamheden zeer vakkundig uit-
voert. 
Ben je tevreden met het resul-
taat, dan kun je ter ondersteu-
ning van Repair Cafe Heesch een 
vrijwillige bijdrage geven. Voor 
meer informatie kun je bellen 
met 06-44458161.
Kom ook; de koffie en thee staan 
klaar!

Leny van Mun en Annie van Erp werden gehuldigd
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
26 september t/m 2 oktober

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

Runderschenkel
voor de lekkerste soep

Eigen gemaakte
leverkaas
100 gr. € 1,40

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

Nieuw!
Herfst Notenbrood
Gevuld met amandel, hazelnoten,
cashewnoten, walnoten, abrikozen,
dadels, speculaaskruiden
& amandelspijs.

Riets Appeltaart
6 personen
Vier Burendag
samen met deze
smakelijke taart!
Alleen geldig op 
vrijdag  en zaterdag

100 gr. € 0,90

EIEREN 10 stuks € 1.50
MANGO per stuk € 1.49
SPITSKOOL per kilo € 0.99

Varkensmedaillons
met spek

Wit zacht  
    puntje
4 + 2 GRATIS

4,95
cashewnoten, walnoten, abrikozen,

959595

100 gr. € 1,60

6,95

NIEUW! VERS EN GEZOND
KANT EN KLARE MAALTIJDEN

Bernrode: Product van een fusie

In het boek ‘Domweg gelukkig, 
Herinneringen aan het Dami-
aancollege in Sint-Oedenrode’ 
beschrijven vijf oud-seminaris-
ten het leven op dit internaat in 
de periode van 1958 tot 1967. 
Er wordt ook ruim aandacht be-
steed aan het, voor de schrijvers 
niet steeds gelukkige, samengaan 

van deze seminarie-school met 
het Norbertuscollege in Hees-
wijk. Daarmee is de naam ‘Bern-
rode’ verklaard: de ‘heren van 
Berne’ vormden samen met de 
‘boeren van Rooi’ een gymnasi-
um. Zaterdag was er in het Da-
miaancentrum een grote reünie 
van ‘oud-Damianen’. Daar pre-
senteerden Chris de Bont, Piet 
Elands, Wim Klein, Hans Lakwijk 
en Koos Linders hun boek, waar-
in zij ieder voor zich proberen na 
te gaan, wat de invloed is ge-
weest van deze seminarie-opvoe-
ding op de rest van hun leven. En 
waarom het Damiaancollege zo 
bijzonder was, zeker in vergelij-
king met andere klein-seminaries, 
zoals dat in Heeswijk. De auteurs 
geven een beschrijving van het 

dagelijks leven op het college, zo-
als de dagorde, feesten, vrije tijd 
en sport, lessen en studie, vriend-
schap. De religieuze, intellectuele 
en culturele vorming wordt met 
vele voorbeelden beschreven. De 
krassen die zij daar op hun ziel 
hebben gekregen blijven niet on-
vermeld. Het is een anekdotisch 
verslag, dat prettig en toegan-
kelijk leest. Zoals de titel van het 
boek ook aangeeft: het is geen 
‘omzien in wrok’. Het ‘Damia-
nengevoel’ van gezonden te zijn 
om deze wereld meer leefbaar en 
menselijk te maken, is altijd ge-
bleven. ‘Domweg gelukkig’ is te 
bestellen via damianen59@gmail.
com en te koop bij Berne Boek-
handel in Heeswijk-Dinther. 
Prijs: € 15,-.

Goede Doelen Week Heesch 
staat in de startblokken
HEESCH - Na vier vergaderingen 
van twaalf lokale coördinatoren 
is de oprichting van de stichting 
Goede Doelen Week Heesch dit 
najaar gepland.

De Heesche organisatoren van 
twaalf goede goelen kwamen 
vorige week voor de vierde keer 
bijeen in het parochiecentrum in 
de Kerkstraat. Een aantal goede 
doelen wil graag aanschuiven, 
maar zoekt nog een eigen coör-
dinator uit Heesch om in januari 
2020 bij de start mee te mogen 
doen.

Eigen logo en website
Het harde werk in de afgelopen 
maanden van de twaalf Heesche 
organisatoren werpt ondertus-
sen zijn vruchten af. Zo zijn we 
erg trots op het nieuwe logo 
van de Goede Doelen Week. Dit 
logo is bedacht door de Heesche 
ontwerper Henny van Herpen. 
Uit meerdere ontwerpen van zijn 

bureau Easy Letters was dit logo 
favoriet. De losse blaadjes van 
meerdere goede doelen symbo-
liseren samen de bloem.
Verder staat de lancering ge-
pland van de website. Ook gaan 
we de ruim 120 collectanten van 
de deelnemende goede doelen 
rechtstreeks informeren middels 
een gezamenlijke nieuwsbrief. 
Maar het hoogtepunt wordt 
binnenkort het tekenen van de 
notariële oprichtingsakte van de 
Stichting Goede Doelen Week 
Heesch. Alle goede doelen blij-
ven nog dit jaar ieder voor zich 
collecteren in hun landelijk toe-
gewezen collecteweek. Maar 
in 2020 gaan minimaal twaalf 
actieve goede doelen in Heesch 
hun eerste gezamenlijke collecte 
houden.

Helpende hand
We zoeken nog enkele Heesche 
ondernemers die de stichting 
willen steunen. Ook nieuwe col-

lectanten die zich willen inzetten 
voor meerdere landelijk beken-
de goede doelen, kunnen zich 
opgeven bij de Stichting Goede 
Doelen Week Heesch voor de 
collecte rond Pasen 2020. 
Zolang de website nog niet in 
de lucht is kun je je opgeven bij 
Klaas Broekema, 0412-852464. 
In een volgende DeMooiBernhe-
zeKrant, maar inmiddels ook op 
de nieuwspagina van Dtv hou-
den wij je graag verder op de 
hoogte over de Goede Doelen 
Week Heesch in 2020.

Eerbetoon aan Riet Altorf

NISTELRODE - Riet Altorf won 
in 2017 de taartenbakwedstrijd 
bij CC Nesterlé met ‘Riets appel-
taartje’. Helaas is Riet afgelopen 
week overleden.

Sinds Riet de wedstrijd won is de 
‘Riets appeltaartje’ te koop in de 
winkels van Van Mook, De Echte 
Bakker. In Nistelrode en in Berg-
hem een grote favoriet van ve-
len. Het enthousiaste verhaal van 
Riet wordt niet vergeten en ook 
de appeltaart blijft zeker bestaan.

Riet ontving in juni 2017 het eerste ‘Riet’s appeltaartje’ uit handen van 
Michel van Mook

Wil jij kans maken op het boek ‘Domweg gelukkig’ stuur dan 
een mail voor 30 september naar info@demooibernhezekrant.nl 

en wie weet kun jij binnenkort het boek gaan lezen.
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Steun toeverlaat

Tom van den Berg Uitvaartzorg

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

In samenwerking met Yarden

Eikenhoek 45, 5473 GW Heeswijk-Dinther, www.tomvandenberguitvaartzorg.nl

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Week van het
Katholiek onderwijs
30 september tot en met 4 oktober

BERNHEZE - In de Week van het 
Katholiek Onderwijs wordt ge-
vierd dat er katholiek onderwijs 
bestaat en dat zoveel mensen 
zich daar met hart en ziel voor 
inzetten. 

Ook in de dorpen waar de pa-
rochie De Goede Herder haar 
kerken heeft gebeurt dat. Helaas 
vertroebelen misvattingen ech-
ter ook steeds meer de discussie 
over het confessioneel onder-
wijs. 

In de landelijke media speelt 
telkens de vraag weer op of 
confessionele (katholieke en 
protestantse) scholen niet beter 
kunnen worden afgeschaft. Ook 
zijn er mensen die denken dat 
katholieke scholen religieus ge-
segregeerde plaatsen zijn waar 
de wensen van de kerk centraal 
staan. Daarom in deze specia-
le week een paar feiten op een 
rijtje. 

Omdat katholieke en protes-
tantse scholen zich bewust zijn 
van hun eigen waardepatronen 
leggen zij daar ook rekenschap 
over af. Beweren dat je neutraal 
bent, puur omdat je openbaar 
bent, getuigt van weinig inzicht 
in de onderliggende processen 
binnen het onderwijs. Bovendien 

vormen expliciet geformuleerde 
levensbeschouwelijke visies een 
voornaam tegenwicht tegen de 
verzakelijking van het onderwijs. 
Een christelijke achtergrond en 
de hoge mate waarin ouders 
betrokken zijn bij het onderwijs 
blijken een positieve uitwerking 
te hebben op de onderwijs-
kwaliteit. Kortom, het bijzonder 
confessioneel onderwijs heeft 
bestaansrecht en een maat-
schappelijke meerwaarde. Maar 
wat zie jij als (groot)ouder hier-

van concreet terug op de school 
van je (klein)kind? Houdt de 
school haar katholieke identiteit 
liever ‘in de kast’ of laat zij hier 
ook iets van zien? Als parochie 
De Goede Herder zijn wij be-
nieuwd naar jouw bevindingen, 
want identiteit is een wezenlijk 
onderdeel van het vormen van 
onze kinderen. Daarom komt 
aan ouders in de eerste plaats 
het recht toe om de soort van 
opvoeding en onderwijs te kie-
zen welke aan hun kinderen zal 
worden gegeven. 

Voor jouw ervaringen met ka-
tholiek onderwijs in jouw woon-
plaats kun je bellen of schrijven 
naar pastoraal werkster Annemie 
Bergsma via 0412-451215 of 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

75 jaar bevrijding: Op vredesmissie met 
een nieuwe Geloven NU-groep

In de Bijbel gaat het vaak over 
vrede. Soms als daadwerkelijke 
toestand, vaak ook als ideaal-
beeld. Vrede is een breed begrip. 
Het betekent in de Bijbel niet 
alleen de afwezigheid van oor-
log, maar het gaat ook om ‘heel-
heid’. Als er ergens vrede heerst, 
ontbreekt er niets en gaat dus 
alles goed. Een vreedzaam leven 
is volgens de Bijbel een goed, 
gezond en veilig leven, onder de 
bescherming van God. Er heerst 
welvaart en mensen leven in 

harmonie met zichzelf, met an-
deren én met God. 

In het kader van 75 jaar bevrij-
ding willen de kerken van Gef-
fen, Heesch, Nistelrode, Nuland, 
Vinkel en Vorstenbosch met 
een speciaal themanummer van 
de methode Geloven NU, op 
een eigentijdse en inspirerende 
manier op basis van de Bijbel, 
dorpsgenoten met elkaar laten 
spreken over hun geloof en de 
levensvragen die hen bezighou-

den als het om vrede gaat. 
Met deze methode proberen we 
verhalen uit de Bijbel te vertalen 
naar ons leven nú, wat kunnen 
we nú met deze verhalen, wat 
vertellen ze ons over vrede en 
wat kunnen we daar in ons da-
gelijks leven mee doen. 

Voor meer informatie kun je 
contact opnemen met pastoraal 
werkster Annemie Bergsma via 
0412-451215 of 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

BERNHEZE - ‘Op vredesmissie’ is het thema waarmee we in de parochie De Goede Herder een nieuwe 
Geloven NU-groep willen starten. Met dit onderwerp sluiten wij als geloofsgemeenschap aan bij het 
feit dat het 75 jaar geleden is dat Brabant werd bevrijd van de nazi’s en geven wij als christenen gehoor 
aan de Bijbelse oproep om de boodschap van vrede en gerechtigheid voor te leven en uit te dragen.

De slag om Heesch
De expositie laat zien wat er in 
Heesch gebeurd is tijdens de mo-
bilisatie in 1939, de oorlogsjaren 
en de bevrijding van Heesch
in 1944. Tijdens de Operatie 
Market Garden rukten de gealli-
eerde troepen via de Corridor op 
naar Arnhem. Om de Corridor 
te beschermen tegen een Duitse 
aanval was het van het grootste 
belang om Heesch in geallieerde 
handen te krijgen. Een verken-
ningseenheid van de Britse Gre-
nadier Guards kreeg opdracht 
om op maandag 25 september 
vanuit Volkel via Nistelrode naar 
Heesch op te rukken. Op 30 
meter van het kruispunt werd 
hun tank door pantserafweer-
geschut getroffen. Een andere 
patrouille verloor ook een tank. 

Op 26 september volgde een 
massale opmars naar Heesch, 
waarbij veel doden en gewon-
den vielen. 170 Duitsers werden 
krijgsgevangen gemaakt. Op 
27 september werd Heesch in 
westelijke richting gezuiverd van 
Duitse troepen. Veel boerderijen 
werden door artilleriebeschietin-
gen verwoest. Die dag sneuvel-
de in Heesch korporaal Robert 
Hart van de Royal Horse Guards. 
Hij werd begraven in een veld-

graf aan de Rijksweg tegenover 
het pand van de familie Minten. 
Heesch was bevrijd door het 1e 
en 2e Bataljon Grenadiers van de 
Guards Armoured. Veel inwo-
ners hadden Heesch verlaten om 
onder te duiken in naburige dor-
pen zoals Loosbroek. Ten behoe-
ve van de bevrijding van ’s-Her-
togenbosch werden in Heesch 
in oktober Engelse en Canadese 
troepen ingekwartierd bij parti-
culieren. Onder de Engelse troe-
pen was dat op de eerste plaats 
de Welsch Division, een infante-
riedivisie die vanuit Heesch een 
aanval op ’s-Hertogenbosch en 
de daartussen liggende dorpen 
zou inzetten.
De gebeurtenissen in september 

en oktober 1944 hebben op veel 
Heeschenaren een onuitwisbare 
indruk achtergelaten. Ondanks 
de verliezen is Heesch de bevrij-
ders dankbaar dat het dorp al 75 
jaar in vrede en vrijheid mag le-
ven.
Tijdens de expositie zal de heer 
Joop Thuring, deskundige op het 
gebied van de Tweede Wereld-
oorlog in Heesch en omgeving, 
uitleg geven over de mobilisatie, 
de oorlogsjaren en de bevrijding 
van Heesch. 

Locatie: De Heemschuur, 
Schoonstraat 35 Heesch.
Datum: 29 september 2019.
Tijd: 11.00-17.00 uur.
Entree: gratis.

Expositie 75 jaar bevrijding Heesch
HEESCH - Zondag 29 september 2019 organiseert Heemkundekring ‘De Elf Rotten’ een expositie in het 
kader van de herdenking van de 75-jarige bevrijding van Heesch. De expositie vindt plaats in De Heem-
schuur die geopend is van 11.00 tot 17.00 uur. De entree is gratis. 

Veldgraf Robert Hart 27 september 1944
 Foto: Leo van den Bergh in Oss (collectie Stadsarchief Oss)

BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

 26 december 1941 20 september 2019
 Vorstenbosch Nistelrode

Riek

Marian en Theo
Ilse, Stan

Miranda en Arno
Bauke, Siebe en Claire

Crisjan en Inez
Rosa

Laarhof 35
5388 GX Nistelrode

 26 december 1941 20 september 2019 26 december 1941 20 september 2019

In liefdevolle herinnering

Wim van Kessel
Lieve man van Riek van Kessel-Vogels

Veel boerderijen 
werden door 

artilleriebeschietingen 
verwoest

‘Identiteit is een wezenlijk onderdeel 
van het vormen van onze kinderen’
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Een noodlanding
Dat bewuste vliegtuig, opgestegen in 
midden Engeland, had als bestemming - 
in het kader van Operatie Market Garden 
- Groesbeek. Daar was het geraakt door 
vijandelijk afweergeschut. Blijkbaar een 
vitaal deel dat de Amerikaanse beman-
ning noopte een noodlanding te maken. 
Dat was in de buurt van het ‘Zevenbergse 
Huis’ aan de Rijksweg Nijmegen/‘s-Her-
togenbosch, waar nu verkeersknooppunt 
Paalgraven is gesitueerd.                                                                               
De Duitse stadscommandant in Oss had al 
op zondagmiddag slagvaardig gereageerd 
door controleposten te installeren op stra-
tegische plekken langs de Rijksweg onder 
andere bij dit ‘Huis’. 

Duitse wachten hadden dat toestel in 
nood zien landen en waren toegesneld om 
de vierkoppige bemanning krijgsgevan-
gen te maken. Kort daarna raasden vier-
motorige Amerikaanse bommenwerpers, 
die op boomtophoogte vlogen, over deze 
plek. Bemanningsleden hebben dat toestel 
waargenomen en de precieze coördinaten 
geregistreerd. Sterker nog, één beman-
ningslid heeft vanuit een schuttersluik een 
foto hiervan gemaakt. Het ‘thuisbrengen’ 
van deze historische foto vond onlangs 
plaats. *Bron 1.                                          

Na terugkeer van die bommenwerpers op 
hun bases in Engeland zal die waarneming 
over dat genoodlande transporttoestel 
zijn doorgegeven. Dat het vrijwel onbe-
schadigd leek, dus met grote kans dat de 
bemanning het had overleefd. Radiogra-
fisch kunnen die bevindingen doorgeseind 
zijn naar het hoofdkwartier van de Ame-
rikaanse 101e Airborne Divisie (HQ) in  
Veghel om ter plekke te gaan kijken en de 
bemanning te achterhalen.

Verkenningstocht naar vermisten                                                     
Dinsdagochtend 19 september, bij het 
krieken van de dag, trokken de eerste Brit-
se tanks, gevolgd door een lange colonne, 
over de zojuist aangelegde Bailey (nood-
brug over het Wilhelminakanaal bij Son). 
Zij bereikten in no-time Uden en daarna 
Grave. In hun voetspoor een jeep met 
Amerikaanse parachutisten van dat HQ op 
zoek naar hun landgenoten. Immers, niet 
ver van deze geplande opmarsroute vond 
die noodlanding plaats. Bij Reek kwamen 
ze op de Rijksweg uit en stuurden naar 
het westen richting Heesch. Vervolgens 
stootten ze bij het ‘Zevenbergse Huis’ op 
die Duitse wachtpost, resulterend in een 
vuurgevecht waarbij een Amerikaan en 
een Duitser sneuvelden. Er gaan geruch-
ten dat die Duitser met een geweerkolf 
werd doodgeslagen. Mogelijk hebben de 
Amerikanen geprobeerd hem aan het pra-
ten te krijgen over de verblijfplaats van die 
bemanning.
Vergelijk eens de data van sneuvelen voor 
beiden. Waarschijnlijk hebben ze elkaar 
recht in de ogen gekeken bij het ‘Zeven-
bergse Huis’. De een (links) uit Mühlbach, 
Duitsland, ligt met meer dan 31.000 ka-
meraden onder evenzovele kruisen begra-
ven in het Noord-Limburgse Ysselsteyn. 
De ander (rechts), een Amerikaan uit de 
Staat Iowa, tussen meer dan 8.000 land-
genoten en evenzovele kruisen/David-
sterren in het Zuid-Limburgse Margraten. 
Beiden slachtoffer uit een periode waar 
iets in Heesch en tot heel ver daarbuiten 
verschrikkelijk verkeerd ging.

Lot van die Amerikaanse bemanning                                                           
Dezelfde ochtend maakte marechaussee 
eerste klasse, Joop Maertens, per fiets een 
inspectieronde door het centrum van Oss. 
Hij had bij de Spoorlaan waargenomen dat 

op het station een groepje geallieerde mili-
tairen, waaronder officieren, door Duitsers 
hardhandig werd behandeld. Later in die 
ochtend werd hij naar Schaijk gestuurd 
om melk te halen voor patiënten in het 
St. Anna ziekenhuis. Onderweg hoorde hij 
het knersen van rupsbanden uit de richting 
Reek... de langverwachte geallieerden? Hij 
verliet het transportgroepje dat hij verge-
zelde om zichzelf te gaan overtuigen. Dat 
bleek juist. Zijn uniform viel op en hij werd 
daardoor eruit gepikt om inlichtingen te 
verschaffen aan opperofficieren bij een 
mobiel Brits legerhoofdkwartier. De mili-
taire situatie in Oss en speciaal rond het 
station had hun interesse. Snel daarna zag 
hij twee tanks richting Oss vertrekken...

Oss bevrijd
Helaas, die beschreven militairen troffen 
ze niet aan, maar hun spectaculaire ver-
kenningstocht leverde andere resultaten 
op. Duitse militairen die in Oss verbleven, 
inclusief de stadscommandant, werden 
gevangen genomen en afgevoerd. Dat 
werd bevestigd door Wim van Kaathoven 
die aan de Osseweg in Heesch woonde, 
want hij had die namiddag - gealarmeerd 
door merkwaardig motorgeluid - een ge-
allieerde vrachtwagen met Duitse gevan-
genen zien passeren. Verder ontdekten die 
verkenners dat er in fabrieken in het cen-
trum aanzienlijke voorraden aan voedsel 
en drank lagen opgeslagen.      
                                                                            
Na dat succesvolle Britse bliksembezoek 
bleef Oss achter in een militair en bestuur-
lijk vacuüm. Dat had Joop Maertens goed 
in de gaten toen hij tegen de avond in Oss 
terugkeerde. Hij zag dat de burgerij be-
wapend was en dook onder. Oss was dan 
wel bevrijd maar de beginselen van een 
rechtsstaat nog niet gegarandeerd.

Bestuurlijk vacuüm
met persoonlijke gevolgen 
Pas de vrijdag daarna, in de avond, arri-
veerde een beperkte Britse legereenheid 
in Oss om permanent die voorraden af te 
schermen tegen Duitse plunderingen. De 
tussenliggende woensdag en donderdag 
was er noch een civiel noch militair be-
stuur. Nu kreeg het recht van de sterkste 
- bewapende burgers die zich tot de ‘ille-
galen’ rekenden - de overhand. Voor zo’n 
situatie was de ‘Orde Dienst’(O.D.) al eni-
ge tijd geleden in het leven geroepen met 
Gewestelijke- en Districtscommandanten. 
Oss en omgeving viel onder District V van 
Gewest 17 (Oost Noord-Brabant).
Op donderdag 21 september werd burge-
meester J.W. Offermans die op zijn fiets 
op weg was naar Vinkel – om de diepbe-
proefde familie Ploegmakers te troosten? 
– door illegalen, die hem vanuit Oss per 
auto achterop waren gereden, staande 
gehouden en van zijn vrijheid beroofd. 
Zekerheden van een rechtsstaat hadden 
blijkbaar niet de hoogste prioriteit bij de 
O.D. leiding van District V.

*Bronnen
1. Een ‘Geluksvogel’ zij brachten het… 
Waarom werd Oss eerder bevrijd; Joop 
Thuring, Tussentijds, jrg. 24 (2), 2018 een 
uitgave van de historische kring voor Oss, e.o.

Joop Thuring

ONDERSTAANDE VERHALEN 
WORDEN NAAR AANLEIDING VAN 
HERDENKING 75 JAAR BERNHEZE 
GEPUBLICEERD
D-Day (Uitgave 5 juni)
We Remember (Uitgave 14 augustus)
Piet Hanegraaf I (Uitgave 28 augustus)
16-18 September (Uitgave 11 september)
Een oorlogsmisdaad 
(Uitgave 18 september)
Ochtend 19 september 
(Uitgave 25 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
Bernhard v.d. Heijden
Burgerslachtoffers

Ochtend van 19 september 1944, oorlogs-
handelingen nabij de Heesche gemeentegrens

BERNHEZE -In mijn vorige bijdrage beschreef ik gebeurtenissen die op 16 en 18 september in uithoeken van 
deze gemeente plaatsvonden. Het terloops vermeldde, de noodlanding van een Amerikaans legertransport-
toestel om precies te zijn op de Munsche heide, had verstrekkende gevolgen. Dit vond plaats maandagmid-
dag 18 september. Dit was burgemeester Offermans ontgaan en zou hem uiteindelijk persoonlijk raken.

75 JAAR
BERNHEZE

HERDENKING

TWEE KRUISEN

Het ‘Zevenbergse 
Huis’
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Het hospice werd begin dit jaar 
geopend. Het is bedoeld voor 
mensen met een maximale le-
vensverwachting van drie maan-
den. Mensen die, om wat voor 
reden dan ook, niet thuis kun-
nen sterven, beleven hier in een 

liefdevolle omgeving hun laatste 
maanden.

Echt jonge gasten zijn er nog niet 
geweest, maar vrijwilliger Sjan 
en verpleegkundige Thea van 
den Heuvel hebben de afgelo-

pen maanden wel met heel veel 
verschillende mensen te maken 
gehad. “Er komen gasten die op 
een leeftijd zijn dat ze hun leven 
wel geleefd hebben. We hebben 
ook gasten gehad die thuis nog 
pubers hadden rondlopen. Er zijn 

gasten die hun lot al lang kennen 
en geaccepteerd hebben. Maar 
het komt ook voor dat iemand 
’s morgens in het ziekenhuis te 
horen krijgt dat hij uitbehandeld 
is en ’s middags al hier intrekt”, 
vertellen Sjan en Thea.

Je zou je kunnen voorstellen dat 
vrijwilliger zijn in een dergelijke 
omgeving een emotioneel zwa-
re opgave is. Maar Sjan en de 
anderen halen er juist motivatie 
uit. Sjan: “De vrijwilligers, hoe 
verschillend we ook zijn, hebben 
gemeen dat we alles geven wat 
we kunnen om deze mensen zo 
mooi mogelijke laatste maanden 
te geven. Als het maar enigszins 
kan, voldoen we aan hun wen-
sen.”

En dat hoeft helemaal niet zwaar 
te zijn, maar kan zich uiten in 
hele kleine praktische dingen als 
het halen van een ijsje of het sa-
men maken van een wandelin-
getje. “Toch is gewoon luisteren 
misschien wel het belangrijkste”, 
heeft Sjan ervaren. Naar de ver-
halen van de gasten, maar soms 
ook naar die van familieleden die 
op bezoek komen en hun eigen 
emoties hebben. “Het gewoon er 
zijn is vaak al voldoende”, voegt 
Thea toe. “Het klinkt misschien 
zwaarmoedig, maar er wordt hier 
ook veel gelachen.” Bovendien 
zijn de gasten vaak heel dank-
baar voor wat je doet.

Als vrijwilliger sta je er nooit al-
leen voor. In het hospice is im-
mers altijd een professionele 
verpleegkundige aanwezig. Voor 
hen zijn de vrijwilligers essentieel. 
“Als iemand even wil wandelen, 
kan ik dat niet doen. Ik moet 
altijd hier blijven”, weet Thea. 
Er zijn op dit moment zo’n 20 
vrijwilligers, maar er zijn er echt 
meer nodig om de zorg zeven 
dagen in de week rond te krijgen.

Heb je belangstelling? Neem 
contact op met Dion van Kaat-
hoven, teammanager Welzijn, 
073-5443300 of 
dion.vankaathoven@laverhof.

Cliëntservicebureau 
Heeswijk-Dinther
0413-298113
csb.heeswijk@laverhof.nl

Cliëntservicebureau Schijndel
073-5443333
csb.schijndel@laverhof.nl

WIJBOSCH – Sjan Schevers heeft net koffie gezet. De twee gasten van Anna Hospice in Wijbosch laten 
het zich aan de grote tafel in de gezamenlijke huiskamer goed smaken. Ondertussen lezen ze een krant-
je. Eigenlijk heerst er een heel ontspannen, huiselijke sfeer deze ochtend. En dat is precies wat Anna 
Hospice wil bieden.

Anna Hospice zoekt vrijwilligers
‘We geven alles wat we kunnen’

Verpleegkundige Thea en vrijwilliger Sjan van Anne Hospice Tekst:Wim Poels
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Integraal Platform Gehandicapten
Bernheze wil meer bekendheid

“We proberen zo goed mogelijk 
te helpen bij alle soorten proble-
men die mensen met een beper-
king tegenkomen. Of het nu gaat 
om de toegankelijkheid van win-
kels of festivals of over knelpun-
ten in het dagelijks verkeer. Je 
kunt het zo gek niet bedenken of 
het IPG kan je erbij helpen”, ver-
telt voorzitter Jos de Vries trots. 
Het kan om simpele dingen gaan, 
zoals een gangpad vol aanbie-
dingen, dat moeilijk bereikbaar 
is wanneer je bijvoorbeeld in een 
rolstoel zit. Maar ook ingewik-
keldere zaken zoals een schuin-
oplopende invalideparkeerplaats, 
waardoor een rollator of rolstoel 
wegrolt, worden aangepakt door 
de belangengroep. 

Meer bekendheid
IPG is een adviesorgaan voor de 
gemeente Bernheze. Met het 
IPG-bestuur - gevuld met leden 
uit elke kern - vindt er een maan-
delijks overleg plaats, indien no-
dig samen met de gemeente. Op 
die manier worden knelpunten 
besproken en opgelost. Het plat-
form wil graag meer bekendheid 
in Bernheze. “We zijn bang dat 
mensen niet van ons bestaan we-

ten en naderhand zeggen ‘Goh, 
als ik dat geweten had..’.” Op dit 
moment gaan de vrijwilligers van 
IPG langs op basisscholen om 
kinderen kennis te laten maken 
met beperkingen. Zo krijgen leer-
lingen een geblindeerde skibril op 
om slechtziendheid na te boot-
sen. “Externe mensen vertellen 
over hun eigen handicap en te-
gen welke problemen ze aanlo-
pen. We gaan er dan op een lu-
dieke, positieve manier mee om. 

Met samenwerken kunnen we 
zoveel verder komen.” 

Week van de toegankelijkheid
De belangengroep bestaat in-
middels al meer dan tien jaar, 
maar bruist nog steeds van nieu-
we plannen. De projecten op 
scholen wil de groep jaarlijks drie 
of vier keer herhalen. Ook is er 
de ‘IPG Smile’; de week van de 
toegankelijkheid van 7 tot 13 ok-
tober. Binnen het thema ‘vrij zijn’ 
worden allerlei activiteiten geor-
ganiseerd om meer aandacht te 
krijgen voor zichtbare, maar óók 
onzichtbare beperkingen. “Onze 
doelstelling is om de drempels 
waar mensen tegenaan lopen, 
weg te halen. Letterlijk en figuur-
lijk.” 

Met veel passie
Sinds anderhalf jaar heeft Jos de 
Vries het voorzitterschap over-
genomen van Wilson Bosch. Jos 
vervult zijn functie met veel pas-
sie. “Het inspireert me om pro-
blemen op te lossen voor mensen 
met een beperking. Ik heb zelf al 
heel mijn leven een beperking, 
maar voor mensen die plots be-
perkt raken, is het veel moeilijker 

te accepteren. Die mensen lopen 
vaak tegen problemen aan. Het 
is geweldig als wij ze dan tóch 
vooruit kunnen helpen.” 

Ben jij geïnteresseerd geraakt in 
het Integraal Platform Gehandi-

capten en heb je interesse om je 
aan te sluiten of ben je benieuwd 
naar de mogelijkheden? Mail dan 
naar ipgbernheze@gmail.com. 

Ook zonder handicap ben je van 
harte welkom!

BERNHEZE – Integraal Platform Gehandicapten (IPG) Bernheze is een groep die opkomt voor de belan-
gen van mensen met een beperking. Die beperking kan variëren van slechtzien tot ouder worden en van 
een lichamelijke tot een psychische. Op alle mogelijke vlakken probeert IPG te helpen bij problemen in 
het dagelijkse leven in Bernheze. De belangengroep wil nu meer bekendheid om méér Bernhezenaren 
van knelpunten te verlichten.

Jos De Vries Tekst: Carlijn van de Ven Foto: Michel Roefs

De week van de 
toegankelijkheid
van 7 tot 13 oktober
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Lily in Verwonderland
Vind jij boeken zonder plaatjes 
ook zo saai? Lily in ieder geval 
wel. Ze droomt vaak weg bij een 
boek vol plaatjes. Ze bedenkt 
dan dat ze in Verwonderland is, 
waar alles anders is dan anders. 
Waar dingen niet zijn wat ze lij-
ken en omgekeerd. Waar je een 
pratende kat tegenkomt of een 
maffe haas... of misschien wel 
een rups die ineens verandert. 

Dat is waar Lily van droomt, 
maar... dat ze ooit nog echt in 
Verwonderland zou komen had 
ze nooit gedacht. En dat alleen 
maar omdat ze nieuwsgierig was 
naar waar dat witte konijn naar-
toe ging. Daar beleeft ze allerlei 
avonturen. Maar vind dan nog 
maar eens de weg terug naar 
huis. En dat terwijl alle wegen 
van de hartenkoningin zijn.

Ben jij ook zo nieuwsgierig naar 
de sleutel van dit verhaal? Kom 
dan kijken! 

Speeldata
Vrijdag 4 oktober om 19.30 uur, 
zaterdag 5 oktober om 15.00 
uur en zondag 6 oktober om 
15.00 uur in het Willibrord-
centrum (Parochiehuis) aan de 
Hoofdstraat. 

De entree is € 4,- per persoon. 
Groepen van meer dan tien kin-
deren betalen € 3,50 per per-
soon. Kaarten zijn verkrijgbaar 
aan de kassa. Als je met meer 
dan tien kinderen komt, graag 
even doorgeven op welke dag je 
komt en met hoeveel personen 
via 0413-296008. 

Voor inlichtingen kun je terecht 
bij Marina Pepers, 06-10727337.

Verwondering bij de 
jeugdgroep van toneel-
vereniging Kantlijn
HEESWIJK-DINTHER - De jeugdgroep van Kantlijn is druk aan het 
repeteren om in het eerste weekend van oktober weer een leuk stuk 
op de planken te kunnen brengen. ‘Lily in Verwonderland’ is een 
sprookje, maar dan anders, geschreven door Gaby Moon en gere-
gisseerd door Gerdie van den Heuvel en Gaby Moon, met assisten-
tie van Nicol van Zutphen. Het wordt gespeeld door twaalf kinderen 
waarvan vier debutanten. Het decor is prachtig uitgewerkt en heeft 
een feeërieke uitstraling. Met humor en spanning is het genieten 
geblazen voor jong en oud!

Ook zo nieuwsgierig 
naar de sleutel van 

dit verhaal? 
Kom dan kijken!

Scouts Woensdag organiseren
kijkavonden

“Wij zijn op zoek naar kinde-
ren uit Nistelrode en omliggen-
de dorpen, die samen met ons 
een pagodevuur willen bouwen 
of een ruig potje bulldogje wil-
len spelen. Lijkt het jou wat om 
samen met ons één week per 
jaar op zomerkamp te gaan? Af-
gelopen jaren hebben we heel 
Nederland gehad van Overasselt 
tot aan Hoek van Holland en van 
Zandvoort tot aan Ommen.

Zou je wat hierboven staat graag 
een keer van dichtbij mee willen 
maken en zit je in groep 7 of 8 
van de basisschool of in de eer-

ste of tweede klas van het voort-
gezet onderwijs? 
Dan kun je tijdens één of beide 
kijkavonden ervaren wat wij al-
lemaal doen. Doe je oude kleren 

aan, want je kunt een beetje vies 
worden...”, nodigen de Scouts  
Woensdag je uit.
Om alle kinderen uit Nistelrode 
en omstreken kennis te laten ma-
ken met scouting, organiseren 
de Scouts Woensdag van Scou-
ting Mira Ceti twee kijkavonden. 
Deze zijn op 2 oktober en 9 ok-
tober van 18.30 tot 20.30 uur 
bij het Scoutcentrum Achter de 
Berg 14-16. Deelname is gratis, 
iedereen in de leeftijd van 10 
tot 15 jaar kan meedoen. Aan-
melden is niet nodig. Voor meer 
informatie stuur een mailtje naar 
scoutswoensdag@miraceti.nl.

NISTELRODE - Is scouting op woensdagavond iets voor jou? ‘Als jij net als wij van een vuurtje maken 
houdt en graag vlotvaart op onze eigen vijver en avondspellen in het bos doet’, dan is de Scouts Woens-
dag van Scouting Mira Ceti Nistelrode zeker iets voor jou!

KINDEREN EN JONGEREN

Zondag 29 september en 6 oktober
open dag bij dagbesteding Ons Plekske

Kleinschaligheid
Prachtig midden in het centrum 
van Vinkel is Ons Plekske ge-
huisvest. Luuk: “In twee week-
enden gaan we laten zien, voe-
len en proeven wat we in huis 
hebben. 

En ik kan je vertellen dat het een 
heleboel is. Onze kleinschalig-
heid, tien tot twaalf kinderen 
op een dag die we dan ook nog 
eens verdelen in groepjes van 3 
á 4 personen, dat geeft zelfver-
trouwen. We werken met pro-
fessionele, gediplomeerde bege-
leiders en vele vrijwilligers.”

Paarden
Bijzonder is de privé paarden-
weide, inclusief een chalet (te-
genover Boerderijterras ’t Ven-
ster), dat in bezit is van Ons 
Plekske. Het is een lust voor het 
oog, hoe de kinderen met de 
paarden omgaan. Ze mogen de 
paarden naar hartenlust knuffe-
len, aaien, borstelen of verwen-
nen. Ze krijgen als ze dat willen 

ook gratis paardrijles. Ons Pleks-
ke biedt bovendien professionele 
paarden- en hondencoaching op 
therapeutische basis.

Open dag
Het gehele jaar ben je welkom, 

maar in het bijzonder op onze 
open dagen. Je mag alles zien, 
meebeleven en vragen. De ge-
hele open dag(en) zijn er rond-
leidingen. 

www.onsplekske.com

VINKEL –Tijdens de open dagen zet Ons Plekske haar gastvrije deuren wagenwijd open om, aan ieder-
een die maar wil, te laten zien hoeveel moois en leerzaams er in en om de boerderij voor de doelgroep 
is te beleven. Een gastvrij huis waar het vertrouwen voelbaar is. Luuk Broos en de jongeren heten je van 
harte welkom op de open dagen van 11.00 tot 17.00 uur.

Ons Plekske heet je van harte welkom 
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Ruim 70 bedrijven uit Oss en omgeving 
gaan graag in gesprek om je te vertellen 
over hun activiteiten en de vacatures die 
zij hebben. Een mooie kans om op een 
laagdrempelige manier eens rond te kij-
ken of er een interessante baan of (afstu-
deer-)stage dichtbij huis te vinden is. De 
entree is gratis; aanmelden is niet nodig.

Een overzicht van alle deelnemende bedrij-
ven vind je op www.talentencampusoss.nl

 
onder nieuws & projecten.
Graag tot ziens op 1 oktober!

Nieuwe baan of stage?

OSS - Op zoek naar een nieuwe uitdaging op werkgebied of gewoon nieuwsgierig 
naar de vacatures en (afstudeer)stages die er in Oss en omgeving te vinden zijn? 
Kom dan naar de Talentenbeurs op dinsdag 1 oktober van 19.00 tot 21.00 uur in de 
Rusheuvel. Talentencampus Oss is de initiatiefnemer van dit nieuwe evenement.

A7 memoblokken (7 X 10 CM)  
     200 stuks voor € 65,-
     400 stuks voor € 120,-
     600 stuks voor € 170,-
A6 memoblokken (10 X 14 CM)
     200 stuks voor € 90,-
     400 stuks voor € 160,-
     600 stuks voor € 230,-
A5 memoblokken (14 X 20 CM)  
     200 stuks voor € 150,-
     400 stuks voor € 270,-
     600 stuks voor € 390,-

• Inclusief opmaak
• Exclusief btw
• U ontvangt nog een proefdruk
• Full colour opdruk
• Te bestellen tot 30 september

*   Levertijd max. 4 weken

MEMO-
BLOKJES

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

Alles staat in het teken van jezelf verwen-
nen en verzorgen. Als je niet goed voor 
jezelf zorgt, kun je ook niet goed voor een 
ander zorgen! Op de beurs vind je allerlei 
stands omtrent welzijn, zowel mentaal als 
lichamelijk. Hoe zorg je goed voor jezelf 
of een ander? Denk aan massages, yoga, 
sport, coaching, en ga zo maar door. 
Maar ook het ontlasten door middel van 
een kok op locatie of besteed je te plan-
nen kinderfeestje eens uit. Bij veel stands 
draait het om ervaren! Dus probeer eens 
een massage of laat de kinderen lekker 

knutselen. Het aanbod is heel afwisse-
lend. Maar natuurlijk kun je ook iets leuks 
en moois kopen om jezelf of een ander 
eens lekker te verwennen. Daarnaast heb-
ben we ook een aantal workshops (die je 
tegen betaling) kunt volgen. 

De eerste 50 bezoekers ontvangen een 
gratis goodiebag die samengesteld is door 
diverse standhouders. 

Just B-beurs: wees jezelf 

HEESCH – De Just B, de verwen en verzorg beurs komt binnenkort naar jou! Just B, 
wees jezelf, zegt alles over de beurs. De beurs is van jong tot oud, van klein naar groot 
en ga zo maar door. Op 6 oktober is de beurs in CC De Pas. De beurs is geopend van 
11.00 tot 15.00 uur. 

Laat jezelf informeren op de Talentenbeurs

Wil je meer weten over alle standhouders 
of over de Just B beurs? Neem dan een 
kijkje op www.justb-beurs.nl.
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Auto & Motor NIEUWS ‘Blij dat ik rij’

Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com 

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

www.autobedrijflangens.nl

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

• Audi A1 1.2, TSI, S-line navi, 
 clima, 17 inch, PDC enz, 2104
• Audi SQ5 313 PK! Camera, leder/alcantara, 

zwenkbare trekhaak, 20 inch, enz.!  2014
•	 Ford	Focus	Station navi, PDC, afn. trekhaak, 

119.000 km,  2012
•	 Nissan	Qashqai	+ 2.0i, 140 PK, tekna, navi, 

camera 360, climatronic, panoramadak, 
cruisecontrol, 2011

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

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

•	 Peugeot	208 1,2i, GT-line, navi, camera, leder, 
privacy glass, stoelverwarming, enz., 2016

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

• Seat Ibiza 1.0 TSi, 5-drs, nieuw
 model, navi, PDC, clima, adaptieve
 cruisecontrol, enz., oktober 2017
• Skoda Rapid 1.2 TSi 105 PK, 
 PDC, navi, Cruise-Control 2015
•	 Toyota	Aygo	1.0 12V, airco, zwart
 metallic, 104.000 km, 2008
•	 Volvo	V50 1.6 ED Summum, leder, navi, PDC, 

dakrail, enz. 151.000 km, 2011
•	 VW	Polo	1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen + 

spiegels, 239.000 km, 2006
•	 VW	Touran 1.4 TSI navi, camera trekhaak, 

stoelverwarming 2011

SCHADEHERSTEL
Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

verkocht

komt	binnen nieuw	binnen

komt	binnen

Réparateur agréé

S O L U T I O N  É C O N O M I Q U E  -  Q U A L I T É  E T  S É C U R I T É

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

Sticker réparateur.indd   1 23/09/09   10:12

Een greep uit voorraad 

Brouwersstraat 19
5473 HB Heeswijk Dinther
T. (0413) 29 41 24
www.autobedrijfminnaar.nl

•  APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
•  In- en Verkoop van auto’s en lichte bedrijfsauto’s
•  Wielen en banden 

      

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart  2003  €  4.950,-
Audi A4 blauw Metalic div. opties  2001  €  4.750,- 
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  €  3.950,-
Citroen Xsara picasso blauw met.  2003  €  3.900,-
2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  €  4.950,-
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,-
Citroen Xara Coupé  1999  €  1.500,-
Daihatsu Yong yrv zwart  2002  €  2.750,-
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.  2001  €  1.999,-
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw  1997  €  1.999,-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2002  €  3.499,-
Ford Focus stationcar, zwart  2002  €  2.750,-
Ford Ka         meeneemprijs    1998 €  650,-
Ford Transit connect, ex btw  2004  €  3.250,-
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  €  7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  €  8.250,-
Mazda 2 automaat, 28dkm  2005  €  6.450,-
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-

Citroen Berlingo Familiale 1.6 HDi 2010 €  5950,-

Citroen C1 1.0-12V, grijs 2007 €  2950,-

Citroen C1 85DKm 2012 €  3999,-

Citroen C3 Picasso 1.6 VTi 2010 € 5950,-

Citroen C4 1.4-16V Prestige 2006 €  2250,-

Citroen C4 Picasso panoramadak 2009 €  6499,-

Citroen Xsara Picasso 1.8-16V 2004 €  1500,-

Hyundai Atos 78 Dkm Airco 2006 €  2750,-

Hyundai Santa-Fe  2.0i-16V 2005 €  2999,-

Kia Picanto 102DKm 2012 €  5950,-

Mercedes A140 long Elegance 2005 €  3499,-

Peugeot 107 Airco 2007 €  2950,-

Peugeot 107 54Dkm 2012 €  4450,-

Peugeot 307 1.4-16V 5 drs 2007 €  3450,-

Renault Twingo 1.2 Air 2008 €  4499,-

Volkswagen Up Bleumotion Sportive 2012 € 5950,-

Cabriolet 

Peugeot 206 CC 2.0-16V 2005 €  3750,-

Bedrijfswagens exclusief BTW

Citroen Berlingo  1.6 HDI 2009 €  4499,-

Ford Transit 300s 2.2 TDCi 84DKm 2012 €  6999,-

Peugeot Partner 1.6 HDI 2013 €  4450,-

Renault Kangoo 1.5 dci 133DKm 2013 €  5750,-

HVA-Motoren verkoopt en onder-
houdt al jaren scooters, maar heeft 
ook een uniek aanbod bromfietsen

Sinds begin dit jaar verkoopt 
HVA-Motoren Beta bromfietsen 
en heeft alle SM-modellen op 
voorraad. Uiteraard kunnen ze 
ook de enduro modellen leve-
ren. Onlangs is HVA-Motoren 
gestart met de verkoop van Rie-
ju bromfietsen. Rieju heeft MRT 
SM-modellen en Enduro model-
len, maar ook het wegracemodel 
RS3. 

De Rieju Bye bike is leverbaar als 
snorfiets en bromfiets. Ter intro-
ductie een gratis helm (ter waar-

de van € 100,- en een ART 4* 
slot ter waarde van € 59,95).

Electrisch
HVA-Motoren heeft ook de 
nieuwste Monasso S5 elektri-
sche scooter op voorraad. Dit 
is de grote broer van de Mo-
nasso Grace. De S5 is voorzien 
van een 3.000 W Bosch electro 
motor. Met een handomdraai is 
de lichtgewicht LG lithium-ion 
batterij uit de Monasso e-scoo-
ter en in de lader. De accu weegt 
slechts 8,5 kilo. Een accu er extra 

bij plaatsen? Hier is ruimte voor 
onder het zadel. De Monasso S5 
is rijklaar € 2.399,-.

HEESWIJK-DINTHER – Naast de verkoop en onderhoud van o.a. (nieuwe) Kymco scooters is HVA-Mo-
toren ook dealer van de bromfietsen van het Italiaanse merk Beta en van het Spaanse merk Rieju. Daar-
naast kunt u ook terecht voor een Aprilia bromfiets en een Derbi bromfiets. Momenteel kun je profiteren 
van een gratis helm en ART 4* slot Aktie!

Retselseweg 5
Heeswijk-Dinther
(bedrijventerrein Retsel)
0413-786063
www.hvamotoren.nl
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Monasso S5 elektrische scooter

VIER JAAR 
GARANTIE!

Bij Cranen Autoschade nemen wij  
ons werk serieus. Uit liefde voor het 

vak, waardoor we met niets minder dan 

topprestaties genoegen nemen. Niet voor 

niets verzorgen wij als Schadenet lid en 

FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel 

voor gerenommeerde verzekerings- en 

leasemaatschappijen. Wij geven dan ook 
vier jaar garantie op het uitgevoerde 

schadeherstel en stellen gratis 

vervangend vervoer ter beschikking.

T (0413) 291458 F (0413) 293495 
E info@cranen.nl www.cranen.nl

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther 

Sinds 1967 
gespecialiseerd 
in schadeherstel

4 nuttige auto onderhoud bespaartips
TIP 1: Voer eenvoudige controles zelf uit

Een te lage bandenspanning zorgt voor een veel hogere bandenslijtage en een hoog brandstofverbruik. 
Een te laag oliepeil kan tot ernstige motorschade leiden. Voer dit soort eenvoudige controles regelma-
tig zelf uit. Hiermee verklein je ook de kans dat eenvoudig te verhelpen of kleine gebreken (zoals een 
olie- of waterlekkage) door onoplettendheid tot grote schade en hoge kosten leiden.

TIP 2: Kies imitatie-, revisie- 
of gebruikt onderdeel

Vooral als je auto ouder begint 
te worden en er meer repa-
raties aankomen kun je geld 
besparen door de garagist te 
vragen of hij een imitatie-, ge-
bruikt- of gereviseerd onder-
deel wil gebruiken in plaats van 
dure merkonderdelen. Denk 
daarbij vooral aan aan slijtage 
onderhevige onderdelen zoals 
een dynamo, startmotor, enzo-
voorts. Let wel op dat je ook 
daarop garantie krijgt!
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ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

‘Blij dat ik rij’

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007
Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

Ford Fiesta 1.0 Ecoboost, titanium,
   vol opties 2016
Ford Focus 1.0 Ecoboost, titanium, 
   71.000 km  2014
Nissan Note 1.4 airco, trekhaak 2008
Opel Astra station, 1.0 turbo edition,
  zonnedak, 66.000 km 2016
Opel Corsa 1.0 3-drs airco 11.2000 km 2010
Opel Insignia 2.0, CDTi sports, tourer 2015
Opel Mokka X 1.4, turbo, 19.000 km,
   airco, navigatie 2018
Peugeot 308 1.6 VTi airco, trekhaak 2010
Peugeot 308 1.6 HDiF Sublime airco 2010
Renault Clio 1.2 Tce, airco, lichtmetalen
   velgen, 97.000 km  2009

Renault Grand Scenic 1.2 Tce, bose
  uitvoering vol opties! 44.000 km 2017
Renault Megane 1.2 Tce, 23.000 km,
   bose uitvoering, vol leer 2016
Renault Modus 1.2, 87.000 km 2009
Toyota Yaris 1.5, aspiration, 18.000 km 2017 
Volkswagen Passat 2.0 TDI variant highline
   111.000 km 2016

Wordt verwacht:
Opel Grandland X 1.2, turbo, innovation,
   automaat, 9.000 km 2019
Renault Captur automaat 1.2 TCe 
   20.000 km! 2013

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autoscout24.nl - www.trekhaken.nl

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

www.taxivangrunsven.nl
Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490 

Inzichten opdoen en onder-
nemerskwaliteiten verbeteren

Talent vinden
Maddelon Mudde en collega 
Jacqueline Musters van WSP 
Noordoost Brabant verzorgden 
een presentatie, waarna een 
productieve interactie met de 
ondernemers ontstond. Mad-
delon Mudde: “Tevens deel ik 
de link van Talent uit Noord-
oost-Brabant (TUNOB) waar 
je als ondernemer kosteloos op 
zoek kunt gaan naar een nieu-
we medewerker uit jouw eigen 
regio. 
Het mooie aan dit instrument is 
dat een kandidaat zich presen-
teert met een filmpje van maxi-
maal twee minuten in plaats van 
een cv. Dit heeft al erg goede 
resultaten opgeleverd.”

Zoek je naar mogelijkheden om 
maatschappelijk verantwoord 
en sociaal ondernemen (MVO) 
in te vullen? Maak dan gebruik 
van de kennis en mogelijkheden 
van het Werkgeversservicepunt 
Noordoost-Brabant. Op 
www.talentuitnoordoostbrabant.nl 
www.wspnoordoostbrabant.nl 
vind je meer informatie, maar je 
kunt ook contact opnemen via 
mmudde@meierijstad.nl

Bedrijfsbezoek 22 oktober
IVS Dosing Technology
De ondernemerscafé’s en bijeen-
komsten van de ondernemersver-
eniging worden georganiseerd 
om informatie te delen, inzich-
ten op te doen en ondernemers-
kwaliteiten te verbeteren. Het 
bedrijfsbezoek aan IVS Dosing
Technology biedt, naast een in-
teressante rondleiding op het 
bedrijf van Frank Dielissen, een 
rondetafelgesprek met een panel 
van (ervarings)deskundigen in 
bedrijfsovername. Het gesprek 
wordt geleid door Marc van der 
Wielen. Het panel bestaat uit 
Frank Dielissen, Jasper Exters, 
Marya Schoenmode, Gert-Jan 

Heerkens en Albert Dominicus 
van Adagium bedrijfsoverdrach-
ten, zal ook aanschuiven. De 
avond start om 19.00 uur en 
biedt ‘do’s and don’ts’ die deze 
ervaringsdeskundigen zullen de-
len met collega-ondernemers. 
Zet het in je agenda en meld je 
aan via info@ovnistelrode.nl. 

Nog geen lid? 
Laat het ons weten als je interes-
se hebt en lid wilt worden!

NISTELRODE - Bij Eetcafé ’t Pumpke werd het Ondernemerscafé van Ondernemersvereniging Nistelro-
de gebruikt om de aanwezige ondernemers op de hoogte te brengen van het bestaan van WSP Noord-
oost Brabant. Een van de doelen van de bijeenkomsten is om ondernemers te informeren. Hiervan kun 
je ook profiteren tijdens het bedrijfsbezoek aan IVS Dosing Technology op 22 oktober.

Maddelon Mudde en collega Jacqueline Musters

AVS Advocatuur

Neemt hij een zaak niet aan, dan 
nog is hij bereid een eerste ad-
vies te geven en een inschatting 
te maken van de kansen en kos-
ten. Mocht de kwestie niet in zijn 
vakgebied liggen, dan weet hij 
vaak te verwijzen naar een colle-
ga. Dat is vrijblijvend en vanwe-
ge het provisieverbod een gratis 
service die hij aanbiedt. 

Naast zijn advocatenpraktijk is 
Twan van Strien lid van de raad 
van de orde van advocaten 
Oost-Brabant, met de porte-
feuille gefinancierde rechtsbij-
stand. “Op die manier kan ik me 
inzetten voor mijn beroepsgroep 
en me verzetten tegen de af-
brokkeling van de rechtsstaat.” 

Volgens hem wordt het steeds 
moeilijker mensen met een klei-
ne beurs bij te staan, omdat de 
vergoedingen niet redelijk zijn. 
“In sommige zaken werk ik voor 
een tientje per uur omzet. Daar 
moeten de kosten nog vanaf!” 

De plannen van minister Dekker 
alsook de miljoenennota, waarin 
geen extra euro voor rechtshulp 
wordt uitgetrokken ziet hij dan 
ook met lede ogen aan. “Als ie-
mand hulp nodig heeft, dan bied 

ik graag een helpende hand. Ik 
zie helaas dat veel collega’s dat 
om begrijpelijke redenen niet 
meer doen en enkel betalende 
zaken aannemen. 

Alternatief is de toga aan de 
wilgen hangen, maar dat ben ik 
nog lang niet van plan.” 

AVS ADVOCATUUR
0412-31 09 05
Kromstraat 130 B
5345 AE OSS

OSS – Sinds 2 jaar zijn de deuren van zijn advocatenkantoor aan de Kromstraat in Oss geopend. Een 
kleine terug- en vooruitblik op de praktijk van mr. Van Strien. Dat rechtszoekenden mr. Van Strien weten 
te vinden blijkt wel uit het feit dat de dossierkast vol hangt. Halverwege vorig jaar had hij zelfs tijdelijk 
een innamestop van nieuwe zaken. 

Twan van Strien Foto: Thomas Segers

‘Op die manier kan ik me inzetten voor
mijn beroepsgroep en me verzetten 

tegen de afbrokkeling van de rechtsstaat’

TIP 3: Spreek een prijslimiet af

Laat alle werkzaamheden en 
te verwachten kosten con-
creet vastleggen in een repa-
ratieopdracht. Vraag daarvan 
een kopie. Spreek een limiet 
af en spreek af dat je vooraf 
gebeld wordt als de reparatie 
duurder uit gaat vallen.

TIP 4: Maak een prijsaf-
spraak bij grote reparaties

Bij grote reparaties is het ver-
standig vooraf een bindende 
prijsafspraak te maken die niet 
overschreden mag worden. 
Bij niet bindende afspraken 
komen in de praktijk nog wel 
eens overschrijdingen van 15 
tot 20 procent voor.

Bron: www.anwb.nl 
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EDIE
Zondag 29 september 
19.00 uur, € 6,-.

Een mooie film over een oudere 
vrouw die haar verloren tijd in wil 
halen met daarbij prachtige land-
schapsbeelden. 

THE WIFE
Maandag 30 september en dins-
dag 1 oktober
20.00 uur, 6,-. 

Joan Castleman heeft 40 jaar lang 
haar talent, dromen en ambities 
opgeofferd voor de succesvolle li-
teraire carrière van haar man Joe. 
Ze ondersteunt hem steeds en 
blijft zelf op de achtergrond. Zelfs 

zijn ontrouw heeft ze altijd met 
gratie en humor genegeerd. Als 
Joe de Nobelprijs voor Literatuur 
wint, is voor Joan het breekpunt 
bereikt. 

De dag voor de uitreiking be-
sluit ze haar geheim te onthullen 
waardoor alles verandert. 

Glenn Close is magistraal als de 
sterke vrouw die achter haar suc-
cesvolle man staat en uiteindelijk 
haar eigen stem terug vindt.        

Zweden / VS / VK 
Drama, 99 minuten.  

Hapje eten, film kijken en lekker 
naborrelen in het café?

Kijk op www.de-pas.nl/agenda/film

FILMHUIS DE PAS: 
Edie en The Wife

Laat je meevoeren op
‘Klanken van Herinnering’

In het laatste weekend van sep-
tember geven Kamerkoor Mi 
Canto uit Heeswijk-Dinther en 
Kamerkoor Tourdion uit Waal-
wijk het dubbelconcert ‘Klan-
ken van Herinnering’. Er zijn 
uitvoeringen op zaterdag 28 
september om 20.00 uur in de 
Kerk aan de Haven in Waalwijk 
en op zondag 29 september om 
14.30 uur in de Abdij van Berne 
in Heeswijk-Dinther. 
Het gaat om een uniek concert-

project tussen twee Brabantse 
koren die elkaar alleen van naam 
kenden. 
Mi Canto onder leiding van Enri-
co van Schaik en Tourdion onder 
leiding van Rick Muselaers laten 
eigen repertoire horen en zingen 
ook liederen gezamenlijk, bege-
leid door Huub Sperber op pia-
no. Op verschillende manieren 
passen de gekozen werken bij 
het thema Overdenken, Geden-
ken en Herdenken. 

Via www.micanto.nl kun je kaar-
ten reserveren voor beide con-
certlocaties. Er is een geredu-
ceerde entreeprijs voor de jeugd.
De koren Tourdion en Mi Can-
to bieden alle concertbezoekers 
gratis koffie of thee aan bij dit 
concert. 

Je bent van harte welkom bij 
‘Klanken van herinnering’ op 
een van beide concertlocaties. 
Hopelijk tot 28 of 29 september!

HEESWIJK-DINTHER - Soms wil je zomaar even stilstaan bij de dingen die voorbijkomen of voorbijgaan. 
Of je hebt momenten en mensen die je je herinnert met weemoed of warmte. Dat idee inspireerde ons 
en een collega-koor tot een concert met de titel ‘Klanken van Herinnering’. Benieuwd? 

Kamerkoor Mi Canto

Zondag 6 oktober
in CC De Pas
11.00-15.00 uur

www.justb-beurs.nl

Entree

vanaf 10 jaar
€ 2,-.

Cultuurcafé de Mus

Benieuwd naar de nieuwe Mus? 
Voor de komende editie op zon-
dag 6 oktober staat het volgen-
de programma klaar. Allereerst 
gaan we luisteren naar Rebecca 
Latupeirissa, de nieuwe gemeen-
tedichter van Bernheze. 
Liesbeth Beekveld presenteert 
haar boek ‘Levende handen’, 
vol wijsheden van ouderen. Ten-
slotte zal Gisèle van Bergen ons 
laten horen wat haar passie is, 
namelijk zingen! 

Een heel gevarieerd programma 
dus! Heb je er al zin in? 
Reserveer dan nu een kaartje op 
www.de-mus.nl/heesch. Je bent 
welkom vanaf 14.00 uur, het 
programma begint om 14.30 uur 
en is rond 16.30 uur weer afge-
lopen. Er wordt een bijdrage ge-
vraagd van € 5,- voor een kop-
je koffie/thee en een drankje. 
Neem je vriend, vriendin, doch-
ter, zoon, buurman, buurvrouw 
of collega mee. Er is altijd wel 

een item bij dat jou aanspreekt!
Kom gerust eens kijken!

HEESCH - Wederom was het weer genieten bij De Mus, een tijdje geleden alweer. Op 23 juni was het 
prachtig zomerweer en het hele programma kon in de tuin uitgevoerd worden. Voor de Flamenco Dans-
groep was zelfs een echte houten dansvloer geregeld, die moeite was het dan ook beslist waard! Jan 
vertelde vol passie over zijn bijzondere camera en het jazz-duo Pink Wine verraste ons met haar prach-
tige zang. Iedereen heeft genoten van het gevarieerde programma in de tuin aan de Vinkelsestraat 59. 

www.mooibernheze.nl
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Trendzz neemt afscheid van collega
van het eerste uur!
Thea Brands gaat genieten van welverdiend pensioen 

“Het is natuurlijk jammer dat 
Thea ons team gaat verlaten. 
Thea is een erg gedreven en fij-
ne kracht die enorm gewaar-
deerd wordt door onze klanten. 
Met haar jarenlange ervaring kan 
Thea enorm goed advies geven 
en heeft ze echt een band opge-
bouwd met onze vaste klanten-
kring. Maar het is natuurlijk be-
grijpelijk dat Thea nu samen met 
haar man wil gaan genieten van 
met name hun kleinkinderen en 
van de reisjes met de caravan die 
op de agenda staan”, zegt eige-
naresse Mandy van Geffen-van 
Veghel. 

Genieten
Op vrijdag 27 (koopavond tot 
21.00 uur), zaterdag 28 én op de 
extra koopzondag 29 september 
vindt het afscheidsfeestje voor 
Thea plaats met, naast de koffie 
en thee die altijd klaarstaan voor 
elke klant van Trendzz, een lek-
ker hapje en drankje om er zo 
voor Thea extra gezellige dagen 
van te maken waar ze met plezier 
op terug kan kijken. Thea: “Het 
zal inderdaad voor mij straks wel 

wennen zijn als ik ‘thuiszit’, want 
ik werk met enorm veel plezier bij 
Trendzz, en met name het con-
tact met de klanten zal ik gaan 
missen, maar ik ben nu nog ge-
zond en samen met mijn man, 
die ook al even met pensioen is, 
wil ik lekker gaan genieten. Het 
moet er toch een keer van ko-
men!” Thea is in haar werkzame 
leven een lange tijd coupeuse ge-
weest en heeft hier ook les in ge-
geven, zo’n tien jaar maar liefst. 

De jaren die daarop volgden 
heeft ze met enorm veel plezier 
in de kledingbranche gewerkt. 
“Gelukkig hebben we alweer een 
nieuwe kracht in onze gelederen 
in de persoon van Miranda Strik. 
Miranda heeft net als Thea ook 
erg veel ervaring in het vermaken 
van kleding en we zijn dan ook 
ontzettend blij met haar”, vertelt 
Mandy die graag ook nog eens 
benadrukt dat het vermaken van 
kleding die bij Trendzz wordt ge-
kocht geheel gratis is! 

Korting
Trendzz heeft een prachtige na-

jaarscollectie; zowel voor dames 
als heren. Dat zie je meteen zodra 
je de smaakvol ingerichte winkel 
aan ’t Dorp 68a binnenstapt. En 
hoe leuk is het dan dat je op die 
mooie nieuwe collectie, bestaan-
de uit gerenommeerde mer-
ken als Soya Concept, G-Maxx,  
Elvira, Maicazz, 20to en ZIZO  

(dames), en op Noize, Gabbiano 
en Petrol (heren) 10% korting 
krijgt tijdens het eerder genoem-
de feestweekend! Dus zet het in 
je agenda en kom snel kijken; er 
is zoveel nieuws binnen! De lek-
kere hapjes en drankjes én na-
tuurlijk ook het team van Trendzz 
staan voor je klaar!

HEESCH - Kledingzaak Trendzz staat vrijdag 27, zaterdag 28 en zon-
dag 29 september in het teken van het afscheid van Thea Brands, 
die vanaf 29 september officieel zal gaan genieten van haar welver-
diende pensioen. Tijdens dit weekend kunnen klanten bovendien 
profiteren van 10% korting op de nieuwe collectie!

Thea (midden) neemt afscheid; rechts haar opvolgster Miranda; links eigenaresse Mandy 
 Tekst: Milene Putters Foto: Marcel van der Steen

‘t Dorp 68a
5384 MC Heesch
0142-852839
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Groen blauw stimuleringskader 
De subsidieregeling ‘Groen 
blauw stimuleringskader’ is op-
gericht om de kwaliteit van na-
tuur en landschap in het buiten-
gebied te behouden en te verho-
gen. Met deze regeling kunnen 
particulieren en agrariërs in het 
buitengebied een vergoeding 
krijgen voor aanleg en beheer 
van onder andere bosschages, 
bomen en bloemrijke (akker)ran-
den buiten hun erf. Voor meer 
informatie over de mogelijkhe-
den of voor het maken van een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis 
kunt u contact opnemen met de 
veldcoördinator in uw gebied, 
Sjoerd Emmen van bureau Orbis, 
telefoon 06-86 84 69 99, e-mail 
sjoerd@orbis.nl.

Het geld wordt beschikbaar ge-
steld door de gemeente, het 
waterschap en de provincie 
Noord-Brabant.

Wijst
Percelen langs de breuk waar 
sprake is van wijst, zijn vaak te 
nat voor gangbare agrarische 
productie. Met subsidie kunnen 
de percelen een natuurbestem-
ming krijgen, waardoor de juiste 
omstandigheden voor wijst kun-
nen worden hersteld. De gron-
den krijgen daarmee ook een 
natuurfunctie. Voorwaarde is dat 
de percelen grenzen aan het Na-
tuurNetwerk Brabant of aan een 
ecologische verbindingszone. 
Daarnaast moet het project voor 
1 januari 2021 zijn uitgevoerd.

De Peelrandbreuk en het wijst-
verschijnsel, en de invloed op het 
landschap zijn nog niet bij een 
breed publiek bekend. Omdat 
het een bijzonder en uniek deel 
van Brabant is, stelt de provincie 
subsidie beschikbaar. Bijvoor-
beeld voor speciale voorzienin-
gen die de breuk of het wijstver-

schijnsel zichtbaar, toegankelijk 
en beleefbaar maken, educatie-
ve activiteiten, wandel- of fiets-
routes over de breuk of kosten 
voor onderzoek naar alternatie-
ve teelten. 
Voor informatie kunt u terecht 
bij de provincie Noord-Brabant, 
www.brabant.nl.

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

28 en 29 september 2019
25 jaar Bernheze
11.00 – 17.00 uur
Kleur en klank
Verenigingsgebouw Fanfare 
Aurora, ’t Dorp 138, Heesch

28 september 2019
75 jaar bevrijding
Loosbroek
19.15 uur vrijheidstocht
20.45 en 22.30 uur 
avondprogramma

29 september 2019
Belevingswandeling door 
Heesch (75 jaar bevrijding)

1 t/m 31 oktober 2019
Regentonactie

2 oktober 2019
19.30 uur
Start cursus Politiek Actief
Gemeentehuis
Heesch 

18 oktober 2019
10.00 uur
Mantelzorgwandeling + lunch
Nistelrode

6 november 2019
10.00 uur
Mantelzorgwandeling + lunch
Tussen Heesch en Vinkel

19 november 2019
10.00 uur
Mantelzorgwandeling + lunch
Vorstenbosch

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

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

AGENDA

GEMEENTEBERICHTEN

Op 28 september om 12.00 uur 
opent wethouder Peter van Boe-
kel de expositie en workshop 
‘maak het schilderij af’. 

Muziek en expositie
Bernhezer muzikanten, waar-
onder Rolf van Meurs, Blendt, 
duo Jos van den Akker, vocaal 
ensemble Afternoon Delight en 
Adrie van den Berg, luisteren de 
activiteiten bij Aurora op. In het 
oefenlokaal laten kunstenaars uit 
Bernheze en van M-Art pop-up 
beeldende kunstwerken zien. 

Workshop
Tussen de entree en de oefen-
ruimte staat een tafel voor de 
workshop, gevuld met materia-
len die gebruikt kunnen worden 
om een van de 25 half afge-
maakte kunstwerken naar eigen 
inzicht verder af te werken. Of 
om er een heel nieuw kunstwerk 
van te maken. 
Eind november is er een kunstex-
positie van de schilderijen in de 
Kloosterkapel in Vorstenbosch. 

De 25 kunstwerken worden ge-
veild en de opbrengst is voor een 
goed doel. 

25 jaar Bernheze
Workshop, muziek en expositie op 28 en 29 september

Kom op 28 en 29 september tussen 11.00 en 17.00 uur kijken, schil-
deren en muzikaal genieten bij Aurora, ’t Dorp 138 in Heesch. Entree 
en deelname aan de workshop zijn gratis. We organiseren deze ac-
tiviteit ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de gemeente.

“We willen een gemeente zijn 
waar mensen er zijn voor el-
kaar”, zegt wethouder Rein 
van Moorselaar. “Waar naar el-
kaar omgekeken wordt en waar 
mensen zich om elkaar en om 
de ontwikkeling van hun kern 
bekommeren. Wij denken ook 
dat Bernheze zo’n gemeente is. 
Daarom experimenteren we met 
deze nieuwe, laagdrempelige re-
geling en we hopen dan ook dat 
er veel mooie initiatieven bin-
nenstromen.”

Initiatieven voor en door inwoners
Wat voor initiatieven komen in 
aanmerking voor de regeling? 

Dat zijn initiatieven voor en door 
inwoners op basis van vrijwillige 
inzet, die bijdragen aan:
- zorg voor elkaar in dorp of wijk
- meedoen in je dorp of wijk
- vergroten van het langer zelf-

standig blijven (met elkaar) in 
dorp of wijk

- leefbaarheid in dorp of wijk
Daarbij moet de focus liggen op 
initiatieven die zijn bedoeld voor 
kwetsbare groepen, bijvoorbeeld 
eenzame mensen of mensen die 
minder makkelijk in de maat-

schappij meedoen. 

Voorbeeld: E-mobile
Een mooi voorbeeld is de in-
zet van de E-mobile in Hees-
wijk-Dinther; een dorpstaxi om 
de mobiliteit van ouderen en 
anderen die minder mobiel zijn 
te stimuleren. Hierdoor blijven 
voorzieningen en dorpsactivitei-
ten ook voor deze mensen be-
reikbaar. 

Insturen initiatief
Inwoners met een idee voor een 
initiatief kunnen een beschrijving 
van hun idee opsturen met daar-
bij een begroting van de kosten. 

Het is gedurende de hele loop-
tijd van de regeling mogelijk een 
aanvraag in te dienen. De rege-
ling loopt tot eind 2021, waar-
na een evaluatie plaatsvindt. De 
gemeente heeft voor de regeling 
een budget van € 100.000,-. 
Kijk op www.bernheze.org voor 
de uitleg van de regeling en de 
voorwaarden. Insturen kan per 
e-mail naar 
gemeente@bernheze.org onder 
vermelding van ‘stimulerings-
geld’. 

Stimuleringsgeld voor
leefbaarheidsinitiatieven
in Bernheze
Nieuwe, creatieve initiatieven uit de samenleving die bijdragen aan 
de leefbaarheid in hun dorp of wijk, kunnen in aanmerking komen 
voor stimuleringsgeld van de gemeente Bernheze. 

Subsidieregelingen voor een groen buitengebied
Wilt u een bijdrage leveren aan natuur en landschap in het buiten-
gebied? Er zijn verschillende regelingen waarmee grondeigenaren 
in het buitengebied van Bernheze subsidie kunnen krijgen voor de 
aanleg en/of het beheer van natuur- en landschapselementen. 

’We willen een gemeente zijn
waar mensen er zijn voor elkaar’

- 

- Leerplichtambtenaar (32 uur), tijdelijk tot 1 januari 2021
- Lid commissie Bezwaarschriften
- Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening (36 uur)

Meer info en solliciteren op www.werkeninnoordoostbrabant.nl

VACATURES
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GEMEENTEBERICHTEN

Op 28 september vieren we in 
Loosbroek 75 jaar vrijheid. Hier-
onder staat informatie over het 
programma. 

Ophalen bevrijdingsvuur
Een groep lopers van Run-
ningtherapie Bernheze, met ver-
tegenwoordigers uit alle kernen, 
haalt ’s morgens het bevrijdings-
vuur op in Eindhoven. 

Om 10.00 uur neemt burge-
meester Moorman het vuur in 
ontvangst en daarna maken 
de lopers een tocht van 75 km 
om het vuur naar Loosbroek te 
brengen. Ze lopen ook door alle 
kernen van Bernheze. Om 20.00 
uur komen ze in Loosbroek aan.

Vrijheidstocht
Voor de verlichte vrijheidstocht 
zijn alle inwoners maar vooral 
ook kinderen uitgenodigd. De 
groepen wandelaars starten op 
drie punten en lopen ongeveer 
1 km naar het dorpsplein bij 
De Wis. Scouting Heesch, Mira 
Ceti Nistelrode en Stichting Jong 
Nederland Heeswijk-Dinther co-
ordineren de tocht op de drie 
startpunten. Hier krijgen de eer-
ste 75 kinderen een lampion. Op 
het plein doen we hier nog iets 
bijzonders mee.

Verzamelen op de drie startpun-
ten om 19.15 uur:
- Voor inwoners Heesch en 

Loosbroek: Dorpsstraat 88, 
Loosbroek

- Voor inwoners Nistelrode en 
Vorstenbosch: Dorpsstraat 

22, Loosbroek (parkeerterrein 
tegenover VOBRA)

- Voor inwoners Heeswijk-
Dinther: hoek Bergmolen, 
Loosbroek

De tocht start om 19.30 uur. De 
drie groepen komen om 20.00 
uur samen op het dorpsplein 
bij De Wis, waar burgemeester 
Moorman het bevrijdingsvuur 
ontsteekt en de vrijheidsvlag 
hijst.

Avondprogramma
Op drie plekken in Loosbroek 
begint om 20.45 uur het avond-
programma. Er zijn drie deelpro-
gramma’s. Deze worden her-
haald. U kunt een keuze maken 
uit de volgende onderdelen:

1e sessie 20.45-21.15 uur, 
2e sessie 21.30-22.00 uur, 
3e sessie 22.00-22.30 uur:
- Vrijheidsconcert in de Sint-An-

tonius van Paduakerk met 
medewerking van Koor Ami-
canto uit Heeswijk-Dinther en 
een ‘projectorkest’, samenge-
steld uit enthousiaste muzi-
kanten.

1e sessie 20.45-21.30 uur, 
2e sessie 21.45-22.30 uur, 
- In de Wis wordt de documen-

taire ‘De Schakel’ getoond 
van Regio Filmproducties. Een 
aaneenschakeling van verha-
len, verteld door de mensen 
die het met eigen ogen heb-
ben zien gebeuren. 

- In de Albertusschool speelt 
Toneelclub ‘Moeders’ het to-
neelstuk ‘Verzwegen Moeder’. 

 Het waargebeurde verhaal 

van een vrouw die kort na de 
Tweede Wereldoorlog wordt 
geboren uit de kortstondige 
relatie tussen een Canadese 
bevrijdingssoldaat en een Bra-
bants meisje. 

Doorlopend van 
20.45-22.30 uur:
In De Wis is een tentoonstelling 
met voorwerpen uit de oorlog 
en een gesproken diapresenta-
tie over het militaire vliegveld 
B-88 in Nistelrode. Organisatie: 
Heemkundekring Nistelvorst. 
Peter van den Broek uit Heesch 
vult de ruimte verder in met spul-
len die soldaten in de oorlog met 
zich meedroegen. U kunt ook 
het STILLLEVEN bekijken, een 
maquette die het verhaal ver-
beeldt van de familie Voets uit 
Heeswijk-Dinther, een van de 75 
oorlogsverhalen die zijn opgete-
kend door Crossroads Brabant.
Wij verzoeken iedereen om op 
tijd aanwezig te zijn in verband 
met afsluiting (ca. 19.20 uur) 
van de toegangswegen tijdens 
de tocht. Parkeermogelijkheid 
achter het sportpark van WHV. 

29 september: belevingswande-
ling door Heesch
Zondag 29 september kunt u 
aan een wandeling van 7,5 km 
meedoen rondom ‘de slag om 
Heesch’. U kunt tussen 10.00 
uur en 13.00 uur starten bij Cul-
tureel Centrum de Pas. U loopt 
langs plekken waar hevige ge-
vechten hebben plaatsgevonden 
tijdens de slag om Heesch op 25, 
26 en 27 september 1944. De 
wandeling is rolstoelvriendelijk 
en duurt ongeveer 2,5 uur. Deel-
name is gratis. Meer informatie 
over het programma vindt u in 
De MooiBernhezekrant, op onze 
website: www.bernheze.org. 
www.Bezoekbernheze.nl 
en onze Facebookpagina

Van 1 t/m 31 oktober kunt u 
€ 20,- korting krijgen op een re-
genton. 

Wanneer u regenwater opvangt 
in een regenton, creëert u wa-
teropslag in uw eigen tuin. Dit 
bespaart kostbaar drinkwater. 
Bovendien komt het opgevan-
gen water niet extra in het riool 
terecht en hoeft dus niet meer 
onnodig gezuiverd te worden. 

Koop een ton met korting
Lever de kortingsbon in bij een 
van de deelnemende bedrijven 
en u krijgt van de gemeente 
direct € 20,- korting op een re-
genton naar keuze (assortiment 
kan wisselen per deelnemend 
bedrijf). 

Deelnemende winkels
- Karwei, Cereslaan 9 Heesch
- Tuincentrum Meijs, 
 Bosschebaan 23 Heesch
- Pets Place Boerenbond, 
 Graafsebaan 46 Heesch
- Van Lieshout Dier & Tuin Meer-

straat 32 Heeswijk-Dinther
Samen zetten we ons in voor 
meer groen in de buurt. De re-
gentonactie is onderdeel van de 
campagne Operatie Steenbreek, 
georganiseerd in de gemeenten 
Bernheze, Boekel, Landerd, Meie- 
rijstad, Oss en Uden en mede 
mogelijk gemaakt door Water-
schap Aa en Maas. 
Meer informatie over de actie 
of downloaden van de kortings-
bon: www.bernheze.org 
(zoekterm: steenbreek)

Allemaal aan de ton

Gratis ondersteuning op maat
Het is mogelijk om op maat onder-
steuning te krijgen van ervaren ver-
enigingsondersteuners die met u 
kijken wat er al in uw club gebeurt 
en wat er misschien nog beter kan.

Regionale hulplijn
Wordt u geconfronteerd met 
grensoverschrijdend gedrag? De 
gratis hulplijn, telefoon 088-36 
86 813, is 7x24 bereikbaar. U 
kunt dan praten met een erva-
ren externe vertrouwenspersonen 
van de GGD Hart voor Brabant.

Website met tips
Tips voor een veilig sportklimaat 
vindt u op 
www.centrumveiligesport.nl
van NOC/NSF. 

Gratis training 
vertrouwenscontactpersoon
Alle clubleden kunnen via 
sportopleidingen.nl een gratis 

training ‘vertrouwenscontactper-
soon’ volgen. De trainingsdagen 
zijn: 29 oktober en 5 november 
2019, 19.00-22.00 uur , Mara-
thonloop 1, ’s-Hertogenbosch, 
Maaspoort Sport & Events en 
vervolgens 23 maart en 30 maart 
2020, 19.00-22.00 uur. Info over 
de locatie van de maartcursus-
volgt. Aanmelden: 
www.academievoorsportkader.nl. 
Per training kunnen 16 personen 
meedoen.

Theatershow Pap, doe normaal! 
Een humoristische voorstelling vol 
met herkenbare situaties voor ie-
dereen die kinderen heeft of kin-
deren begeleidt. Deze voorstel-
ling is toegankelijk voor bestuur, 
coaches en leden van sportclubs. 
Kinderen vanaf 12 jaar onder 
begeleiding zijn ook welkom. 
Maandag 13 januari, Marathon-
loop 1 ’s-Hertogenbosch, Maas-
poort Sport & Events

Een sportief en veilig
sportklimaat
Een veilig sportklimaat en een positieve sportcultuur zijn belangrijk. 
We willen sportverenigingen graag helpen om daarvoor te zorgen. 
Daarom hebben we een programma gemaakt samen met GGD Hart 
voor Brabant en de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Meierijstad waar 
sportclubs of sportaanbieders gratis gebruik van kunnen maken.

Als mantelzorger bent u druk; 
volop bezig met de zorg voor 
een naaste en ook nog met werk 
en/of de zorg voor uw gezin. De 
gemeente Bernheze nodigt u uit 
voor een ontspannende wande-
ling, speciaal voor mantelzor-
gers in onze gemeente. 

Eerstvolgende wandeling
18 oktober
Er zijn nog plaatsen vrij voor de 
eerstvolgende wandeling op 18 
oktober in Nistelrode. We star-
ten om 10.00 uur (5,6 of 6,6 
km, in overleg) voor een geva-
rieerde wandeling langs de idyl- 
lische visvijver achter de Nistel, 
een deel van de Bedafse Bergen, 
en de weilanden en akkers daar-
tussen. 

De lunch is rond 12.30 uur  

(u kunt ook alleen komen lun-
chen). Aan de wandeling en de 
lunch zijn geen kosten verbon-
den.

Aanmelden 
U kunt zich tot uiterlijk vijf dagen 
vóór elke wandeling en/of lunch 
aanmelden bij Mary van der Linde 
(telefoon 06-18 04 13 46 of mail 

info@happinessinprogress.nl)
onder vermelding van uw naam, 
mobiele telefoonnummer en 
emailadres. Meer informatie: 
www.happinessinprogress.nl.

Meer informatie over de wande-
lingen en de mantelzorgwaarde-
ring vindt u op 
www.bernheze.org. 

Mantelzorger? Wandel dan lekker mee!
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De populariteit van Sjors Spor-
tief en Sjors Creatief is ook dit 
jaar weer groot. 

Tijdens de eerste inschrijvings-

week schreven 1.000 basis-
schoolleerlingen zich in voor 
de activiteiten. Opnieuw een 
record. Inschrijven kan het hele 
schooljaar door. Omdat Sjors 

zo’n succes is, bieden verenigin-
gen soms nieuwe cursussen aan. 
Op de website www.sjorsspor-
tief.nl staat informatie daarover. 
Activiteiten die al vol zitten heb-

ben vaak ook een wachtlijst. 
Maar er zijn ook nog voldoen-
de plaatsen voor veel activitei-
ten zoals schaatsen, honkbal en 
korfbal.

Sjors Sportief & Sjors Creatief weer populair

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens

Uit onderzoek is gebleken dat 
de volgende personen niet meer 
wonen op het adres in de ge-
meente Bernheze waar zij vol-
gens de Wet basisregistratie 
personen staan ingeschreven. 
Het onderzoek van de afdeling 
Burgerzaken leverde geen resul-
taat op. Het college van burge-
meester en wethouders van de 
gemeente Bernheze is van plan 
het bijhouden van hun persoons-
gegevens ambtshalve te beëin-
digen. Dit kan voor hen grote 
persoonlijke en/of financiële ge-
volgen hebben. Het formele be-
sluit tot uitschrijving wordt gepu-
bliceerd op de gemeentepagina’s 
in deze krant.
- Tsvetanov, Tsvetelin, 
 geboren 04-03-1998
- Pszczółkowski, Adrian, 
 geboren 06-02-2000
- Pszczółkowski, Mateusz, 
 geboren 16-09-1998
- Lovrics, Petra Erzsébet, 
 geboren 07-07-1979
- Almpani, Aikaterini, 
 geboren 23-01-1979
Heeft u informatie over de ver-
blijfplaats van deze personen 
of heeft u vragen, neem dan 
contact op met het de afdeling 
Burgerzaken van de gemeente 
Bernheze via 0412-45 88 88 of 
gemeente@bernheze.org.

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens

De volgende personen wonen 
niet meer op het adres waar zij 
volgens de Wet basisregistratie 
personen staan ingeschreven. 
Dit blijkt uit het adresonderzoek 
van de afdeling Burgerzaken. 
Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Bernheze heeft daarom besloten 
om hun persoonsgegevens niet 

meer bij te houden en hen uit te 
schrijven uit Nederland. Hierop 
volgt een inschrijving in het RNI 
(Registratie Niet Ingezetenen) 
met onbekende verblijfplaats.
- Żytowiecki, Radosław Edward, 

geboren 28-06-1976 
 Besluitdatum: 10-09-2019
- Popete, Valentin Alin, geboren 

29-11-1992
 Besluitdatum: 21-08-2019
Procedures 4b en 7a zijn van 
toepassing.
Met vragen kunt u contact opne-
men met de afdeling Burgerza-
ken van de gemeente Bernheze, 
telefoon 0412-45 88 88 of ge-
meente @bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
- Koninklijke Fanfare Sint Willi-

brord Heeswijk voor het orga-
niseren van het 60 jaar Hees-
wijks Slagwerk op 8 november 
van 19.00 tot 01.00 uur en 9 
november 2019 van 13.00 
tot 01.00 uur op de locatie, 
Heeswijkseweg 7, Heeswijk- 
Dinther. De beschikkingen zijn 
verzonden op 23 september 
2019.

- Voetbalvereniging WHV voor 
het tijdelijk inrichten van een 
kampeerplaats na het feest 
HØken en Hakselen dat in 
Uitgaanscentrum Lunenburg 
georganiseerd wordt. De kam-
peerplaats wordt in gebruik 
genomen in de nacht van 8 op 
9 november 2019 van 17.00 
tot 12.00 uur in de directe 
omgeving van Dorpsstraat 15, 
Loosbroek. De beschikkingen 
zijn verzonden op 23 septem-
ber 2019.

- Stichting Jeugdbelangen Vors-
tenbosch voor het organise-

ren van de intocht van Sinter-
klaas op 17 november 2019 
van 12.30 uur tot 15.30 uur. 
De route van de intocht is als 
volgt: Nistelrodesedijk, Binnen-
veld, Kapelstraat en Eggerlaan 
in Vorstenbosch. Deze straten 
zijn van 13.15 tot 13.35 uur 
(geheel of gedeeltelijk) afge-
sloten voor alle verkeer, behal-
ve voetgangers. De vergun-
ningen zijn verzonden op 23 
september 2019.

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

Melding schenktijden 
paracommerciële rechtspersoon
Vorstenbossche Boys, Binnenveld 
57, Vorstenbosch heeft in over-
eenstemming met artikel 2:34B, 
lid 4 APV melding gedaan van 
een activiteit op 27 oktober 2019. 
Van deze mogelijkheid mag door 
de inrichting maximaal 6 keer per 
jaar gebruik worden gemaakt. 
Tijdens de activiteit gelden er rui-
mere schenktijden dan normaal. 
Voor de exacte normen verwij-
zen wij u naar artikel 2:34B, lid 
1 en 2 van de APV, die te vin-
den is op www.bernheze.org.  

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 2de uitweg aan de Abt 

Neefsstraat (t.b.v. woning Zijl-
straat 15), Heeswijk-Dinther

- een uitweg naar Den Dolvert 
13, Heeswijk-Dinther

- een 2de uitweg naar het Geerke 
16, Heeswijk-Dinther

De meldingen zijn op 16 septem-
ber 2019 geaccepteerd en ver-
zonden.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Wet explosieven voor
civiel gebruik (Wecg)

Verleende overbrengings-
vergunning
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 17 septem-
ber 2019 een overbrengingsver-
gunning verzonden aan Histo-
risch Re-enactment Vereniging 
Nederland (HRVN) ten behoeve 
van het evenement Le chateau 
Libere II bij Kasteel Heeswijk van 
4 t/m 6 oktober 2019.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerpbestemmingsplan 
Donzel 21 Nistelrode
Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening 
de ter-inzage-legging bekend 
van het ontwerpbestemmings-
plan ‘Donzel 21 Nistelrode’, te 
raadplegen op www.ruimte-
lijkeplannen.nl met IDN-code 
NL.IMRO.1721.BPDonzelongN-
TRD-ow01).
Inhoud: Het bestemmingsplan 
maakt het mogelijk dat westelijke 
gedeelte van het perceel, dat nu 
tuin is, gebruikt kan worden voor 
het bouwen van één woning.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing

Wet milieubeheer 

Algemene maatregel
van bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen:
Nistelrode
- Parkstraat 4
 Starten restaurant
Heesch
- Kruishoekstraat 13
 Veranderen aannemingsbedrijf
Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
- Buitenpas 42
 Bouw carport
 Datum ontvangst: 16-09-2019
- Beethovenstraat 27
 Plaatsen dakopbouw/nokver-

hoging
 Datum ontvangst: 17-09-2019
- Zoggelsestraat 54
 Bouw berging
 Datum ontvangst: 17-09-2019
Procedure 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Vorstenbosch
- Oude Veghelsedijk 15
 Verbouw woning en handelen 

in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

 Verzenddatum: 13-09-2019
Heesch
- Zoggelsestraat 59
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening ivm rea-
lisatie dagbesteding voor de-
menterenden in bijgebouw

 Verzenddatum: 13-09-2019.
- Plan de Erven sectie F 930
 Oprichten 11 koopwoningen
 Verzenddatum: 13-09-2019
- ’t Dorp 43
 Oprichten woning en handelen 

in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

 Verzenddatum: 12-09-2019
Heeswijk-Dinther
- Fokkershoek 13
 Verbouw schuren
 Verzenddatum: 12-09-2019
- Heilarensestraat 53a
 Plaatsen 3 dakkapellen en in-

pandige verbouwing
 Verzenddatum: 17-09-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Omdat 
deze besluiten leiden tot een 
onomkeerbare situatie, treden ze 
zes weken na verzending van het 
besluit in werking. 
Nistelrode
- Kerkveld 48
 kappen 1 haagbeuk (snelfiets-

route en slechte levensver-
wachting)

- Hoogstraat 44, 46, 48
 kappen 2 beuken en 1 paar-

denkastanje (snelfietsroute en 
slechte levensverwachting)

 Verzenddatum: 19-09-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Voor de volgende omgevings-
vergunning is de beslistermijn 
verlengd met 6 weken. Dit be-
sluit treedt daags na verzending 
in werking.
Heesch
- Plan De Erven kavel 9K05
 Oprichten woning
 Verzenddatum: 17-09-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

Uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitgebrei-
de procedure, niet worden gepu-
bliceerd. De bekendmaking van 

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN
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PROCEDURES
Openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

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

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

deze aanvragen vindt plaats via 
publicatie van een ontwerpbesluit.

Ontwerpbesluiten 
Het college van burgemeester 
en wethouders wil toestemming 

verlenen voor:
Heeswijk-Dinther
- Kameren 3
 Herbouw boerderij en voorma-

lige stal wordt kas en schuur 
wordt omgebouwd tot berging

 Verzenddatum: 16-09-2019
Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing. 

Besluit 
Onderstaande omgevingsver-

gunning is ingetrokken. Dit be-
sluit treedt daags na verzending 
in werking.
Heeswijk-Dinther
- Hoog-Beugt 10
 Intrekking omgevingsvergun-

ning beperkte milieutoets mbt 
de verleende revisievergunning 
de datum 10-02-2014

 Verzenddatum: 18-09-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

WWW.BERNHEZE.ORG

Ledenvergadering met ‘Bernheze
en duurzaamheid’ thema-avond

BERNHEZE - BECO hield dinsdag 17 sep-
tember een algemene ledenvergadering 
(ALV) en thema-avond. Wat later in het 
jaar dan gebruikelijk, vanwege het eerste 
postcoderoos project, dat nu precies één 
jaar draait!

Het financieel verslag 2018 werd door de 
ALV goedgekeurd en het bestuur verkreeg 
décharge voor het gevoerde beleid. Daar-
na is met instemming van de vergadering 
het bestuur uitgebreid met twee nieuwe 
bestuursleden. De Bernhezer Energie Coö-
peratie (BECO) heeft momenteel ruim 320 
leden en 156 klanten en is aangesloten bij 
‘om|nieuwe energie’, die voor ons en ruim 
40 andere coöperaties optreedt als ener-
gieleverancier.
Voorzitter Peer Verkuijlen vertelt dat BECO 
streeft naar een energieneutraal Bernheze, 
met verlaagd energieverbruik en collectie-
ve inkoop van ‘eigen’ opgewekte energie. 
Vervolgens werd door wethouder Rien 
Wijdeven uiteengezet wat de gemeente 
Bernheze op gebied van verduurzaming 
heeft gedaan en wat er gepland is. Hierna 
werd het thema van de avond aangesne-
den door de woordvoerders van de frac-
ties in de gemeenteraad te laten verwoor-
den hoe zij kijken naar de verduurzaming 
binnen Bernheze. 
Volgens sommige raadsleden gaat het te 
snel. Men heeft nog geen mening over de 
noodzaak of de juiste manier van beleid 
maken. De toehoorders daarentegen be-
weren dat de wetgeving en financiën niet 
het tempo bepalen, maar dat de natuur 
aangeeft dat het al te lang duurt. Meer-
dere aanwezigen uitten hun zorg over 
de aantasting van de natuur door het kli-
maat, maar ook over de maatregelen die 
nodig zijn voor de energietransitie in onze 

woonomgeving. Men raakt onzeker door 
signalen in de media over verschillende 
aanpassingen aan woningen. Inwoners 
gaan aarzelen met hun keuzes en wachten 
dus de ontwikkelingen af. Daarnaast mist 
eenieder de ondersteuning bij de uitvoe-
ring van duurzaamheidsstappen, doordat 
bedrijven elk hun afzonderlijk programma 
verkopen.
De terugverdientijden van zonnepalen en 
warmtepompen zijn veel korter dan de 
levensduur. Qua kosten ben je op termijn 
dus altijd beter uit en de investering levert 
een positief rendement op. Dat wil zeggen 
dat de energietransitie geen kostenpro-
bleem is, maar een financieringsprobleem.
Omwonenden van het plan Heesch-West 
willen wel verduurzamen, maar niet op die 
plaats, waarop enkele raadsleden aange-
ven dat we samen naar een compromis 
moeten zoeken. Er ligt te veel nadruk op 
landelijk beleid dat ons een richting op 
stuurt, we komen eerder tot overeenstem-
ming als we gezamenlijk als inwoners de 
mogelijkheden uitvoerbaar gaan maken.
Het was een avond met voldoende inter-
actie en een levendige discussie rondom 
dit thema.
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Sociaal domein
Opzetten van een laagdrempelige, herkenbare en 
integrale toegang tot ondersteuning (Wmo, 
jeugdzorg en werk & inkomen).
Verbeteren van de samenwerking tussen huis-
artsen en Basisteam Jeugd en Gezin. In overleg 
met huisartsen inzetten van een praktijkondersteuner GGZ.
Samen met het werkgeversservicepunt (WSP) en de NOB-
kopgroep Arbeid & Economie mensen met arbeidsvermogen aan 
een passende baan helpen.
Uitvoeren van armoedebeleid met o.a. het op scholen onder de 
aandacht brengen van armoede.
Samen met inwoners, vrijwilligers en professionele organisaties 
ontwikkelen van voorstellen om eenzaamheid terug te dringen. 

Samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken we aan een prettige woon- en leefomgeving.
In de begroting 2020 ziet u waar we geld aan uitgeven en waar de accenten van het beleid voor 2020 liggen. 

Voor meer informatie: www.bernheze.org

Volkshuisvesting en ruimte
Invoeren van de omgevingswet. Opstellen van een 
omgevingsvisie samen met onze inwoners om na te 
denken over hoe Bernheze er over twintig jaar uitziet.
Verder werken aan onze opgaven in het buiten-
gebied: de transitie in de landbouw, de energie-
transitie en de klimaatopgave. Samen met agrariërs, 
inwoners, bedrijven en instellingen werken we aan een mooi 
buitengebied waar het goed werken, wonen en verblijven is.
Starten met het actualiseren van onze woonvisie, die in 2021 
wordt vastgesteld. Hierbij is er onder andere aandacht voor 
specifieke doelgroepen en de daarvoor passende woningbouw.

Volksgezondheid en milieu
Blijven inzetten op het terugdringen van restafval. 
Inwoners nog beter afval laten scheiden.
Blijven inzetten op onze energie- en duurzaamheid-
doelstellingen. In 2030 willen we een energie-
neutrale gemeente zijn. In 2025 willen we gasloos 
zijn. Samen met Enexis bepalen we een natuurlijk 
moment voor deze omschakeling.
Verder vormgeven van onze regionale energie strategie (RES). 
Dit is het plan om met alle gemeenten in onze regio energie te 
besparen en duurzaam op te wekken.
Blijven werken aan de luchtkwaliteit in Bernheze. 

Opstellen van een lokaal sportakkoord samen met 
een onafhankelijke sportformateur en onze lokale 
sportaanbieders.
Vervangen van de toplagen van de kunstgras-
velden van hockeyclub MHC Heesch en de korfbal-
clubs Altior, Korloo en Prinses Irene. 
Samenbrengen van de bibliotheek, De Eijnderic en De Pas in 
Heesch tot een huiskamer voor iedereen.
Bijdragen aan het uitvoeren van de toekomstvisie Abdij van Berne.
Verbeteren van groenonderhoud, ontwikkelen van natuur in de 
vorm van wijstherstel en ecologische verbindingszones. Daar-
naast anderen stimuleren om bij te dragen aan een fraai 
landschap en biodiversiteit. 
Zorgen voor een leefbare en aantrekkelijke Wildhorst.
Verder ontwikkelen van de Maashorst met aandacht voor een 
goede balans tussen natuur en recreatief gebruik.

Sport, cultuur en recreatie

Veiligheid
Zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving, o.a. 
door de aanpak van georganiseerde criminaliteit.
Voorbereid zijn op een ramp of crisis, door nog 
betere samenwerking met de hulpdiensten.
Gerichte aandacht voor mensen met problemen op het 
gebied van zorg en veiligheid, zoals mensen met verward gedrag.

Economie
Stimuleren van bedrijvigheid in Bernheze en 
ruimte bieden om duurzaam te ondernemen. 
Faciliteren van startende ondernemers.
Vaststellen van het bestemmingsplan voor bedrijventerrein 
Heesch West.
Verbeteren van het contact met onze ondernemers.
Iedereen aan de slag; zo veel mogelijk inwoners aan betaald 
werk helpen.
Opstellen van nieuwe Economische beleidsnota.

Inkomsten € 77,8 miljoen
Waar komt het geld van de gemeente vandaan?

€Lokale belastingen en heffingen 14,5 miljoen

€Inkomsten van het Rijk 44,8 miljoen

€Andere inkomstenbronnen 18,5 miljoen

Uitgaven € 77,8 miljoen
Waaraan wil de gemeente geld uitgeven?

€Sociaal domein 27,5 miljoen

€Volkshuisvesting en ruimte 14,0 miljoen

€Bestuur en ondersteuning 13,4 miljoen

€Volksgezondheid en milieu 7,5 miljoen

€Sport, cultuur en recreatie 5,7 miljoen

€Verkeer en vervoer 3,8 miljoen

€Onderwijs 2,5 miljoen

€Veiligheid 2,4 miljoen

€Economie 1,0 miljoen

Bestuur en ondersteuning
Verkennen van de mogelijkheid om een ‘global 
goals gemeente’ te worden, samen met inwoners en 
ondernemers. Dat wil zeggen dat de gemeente zich 
inspant voor sociale, economische en ecologische 
duurzaamheid.
Aan de slag blijven met inwonersparticipatie. We maken graag 
gebruik van de kennis en kunde in onze gemeenschap. 
Blijven inzetten op optimale dienstverlening.

Verkeer en vervoer
Verder inzetten op de bereikbaarheid
van de N279 in de regio.
Herinrichten van de Kerkstraat en de Heuvel in 
Vorstenbosch.
Aanpakken van de Kruishoekstraat in Heesch.
Aanpassen van de rotonde Cereslaan-Bosschebaan in Heesch.  
Herinrichten van de Traverse in Heeswijk-Dinther.
Laten uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor het 
doortrekken van de ontsluitingsweg in Heeswijk-Dinther. 
Vervangen en verduurzamen van de openbare verlichting.
Inzetten op extra aandacht voor het onderhoud van de bermen. 

Onderwijs
Opstellen van een nieuw Integraal 
Huisvestingsplan Onderwijs.
Breder toegankelijk maken van het aanbod van voor- 
en vroegschoolse voorzieningen voor peuters. 
Hiervoor maken we met meer kinderdagverblijven 
subsidieafspraken. Het gaat om ouders die geen 
recht hebben op kinderopvangtoeslag.
Subsidie bieden voor het aanbod van taalonderwijs voor 
volwassenen die meer moeite hebben met lezen en schrijven.
Subsidie bieden voor de ondersteuning van anderstalige 
leerlingen in het basisonderwijs die korter dan twee jaar in 
Nederland zijn.

12 x 4
15 x 6
9 x 13

BEGROTING GEMEENTE BERNHEZE 2020

Top 3 lokale heffingen

Gemiddeld OZB-

tarief woning

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

€

€

€

365

216

171

Top 5 gemeentelijkeuitgaven per inwoner
Sociaal domein

Volkshuisvesting en ruimte
Bestuur en
ondersteuning

Volksgezondheid en milieu
Sport, cultuur en recreatie

€

€

€

€

€

885

452

431

241

184

Wat betekent dit per inwoner?

Wat betekent dit per huishouden?

In de begroting 2020 ziet u waar we geld aan uitgeven en waar de accenten van het beleid voor 2020 liggen. 

Verdeling van
uitgaven

36%

18%
17%

10%

7%
5%

3%
3%

1%
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Begroting 2020: mooie reserves en grote uitdagingen

Met een infographic (dat is een 
afbeelding met informatie) laat de 
gemeente overzichtelijk zien waar 
het geld naar toe gaat. De begro-
ting bouwt voort op de perspec-
tiefnota 2020-2023 en de vastge-
stelde thema’s Wonen, Landbouw 
en Toerisme & Recreatie. 

De (plannen voor) woningbouw-
projecten vorderen in alle kernen 
gestaag. Voor de Hoge Akkers in 
Heeswijk-Dinther is de gemeente 
bezig om grond te verwerven. 

Op gebied van landbouw/vee-
teelt spelen verschillende kwes-
ties. De overgangsregeling voor 
boeren die gaan stoppen, loopt 
tot januari 2020. Boeren moeten 
nu stappen zetten om te stop-
pen. Doorgaan betekent milieu-

aanpassingen doen en voor 
1 januari een nieuwe vergun-
ning aanvragen. Dit najaar start 
de rijksregeling ‘warme sanering 
voor varkenshouderij’, de ge-
meente benadert bedrijven die 
hiervoor in aanmerking komen 
actief. De gemeente zet extra 

mensen in en voert gesprekken 
met de ZLTO (de Zuidelijke Land- 
en Tuinbouworganisatie) om 
daar kennis en kunde in te huren. 
Mogelijk kan de ZLTO gespreks-
partner voor boeren zijn. 
Via de provinciale voucherrege-

ling kunnen dat ook andere par-
tijen zijn. 

Toerisme & Recreatie: Eind dit 
jaar spreekt de raad zich uit over 
mogelijke toekomstscenario’s 
voor de Wildhorst. Voor ontwik-
keling en beheer van de Maas-
horst wordt voorlopig de huidige 
lijn doorgetrokken. De gemeente 
draagt, naast andere partijen als 
provincie en fondsen, bij aan de 
ontwikkelingsplannen van de 
Abdij van Berne. Met subsidie 
van de provincie wordt een wan-

delpad aangelegd over de breuk-
lijn van Heesch naar Nistelrode, 
waarbij verschillende natuurver-
schijnselen te zien zijn. Daarnaast 
wil de gemeente aan de slag om 
samen met de regio het Aa-dal 
op de kaart te zetten. 

Uitdagingen
Het stikstofbeleid vormt een 
uitdaging voor bestemmings-
plannen en het verlenen van 
bouwvergunningen. Momenteel 
worden geen nieuwe vergunnin-
gen verleend. Aan de hand van 
een nieuw rekenmodel worden 
de stikstofgevolgen van projec-
ten opnieuw bekeken. 

De afvalstoffenheffing moet ver-
der omhoog om kostendekkend 
te blijven, omdat het transport 
duurder wordt en de gemeente 

minder vergoed krijgt. In 2020 
neemt de gemeente een verdere 
stijging voor haar rekening. Voor 
de toekomst wordt besproken 
hoe de heffing minder snel kan 
stijgen, bijvoorbeeld met minder 
vaak afval ophalen, tarieven voor 

de milieustraat invoeren of verre-
kening met de OZB. 

Sociaal domein
Er is geld beschikbaar voor initia-
tieven van burgers die het leven 
in buurten of dorpen beter ma-
ken. 

Eén centrale toegang voor hulp 
of zorg wordt in 2020 gereali-
seerd. Er wordt nu onder ande-
re gesproken met Meierijstad 
(sociale zaken) en ONS welzijn. 
De gemeente onderzoekt moge-
lijkheden voor de inzet van een 
praktijkondersteuner GGZ Jeugd.  

Op 7 november behandelt de 
raad het begrotingsvoorstel. 

De begroting is te vinden op de 
site van de gemeente
(www.bernheze.org) bij de stuk-
ken van de commissie- en raads-
vergaderingen. 

Tekst: Henriëtte Maas

BERNHEZE - De gemeente Bernheze staat er goed voor met bijna 
20 miljoen aan reserves, de stijging van de OZB kan naar beneden 
worden bijgesteld (naar 1,4%) en vacatures zijn nagenoeg allemaal 
ingevuld. Toch zijn er ook zorgen. Wethouder Wijdeven formuleert 
het positief: “Het stikstofbeleid en de afvalstoffenheffing vormen de 
komende tijd uitdagingen voor de gemeente.”

De gemeente zet extra mensen in
en voert gesprekken met de ZLTO

om daar kennis en kunde in te huren

Bewonersavond leidt tot inspirerende gesprekken 
over leefbaarheid in Nistelrode

NISTELRODE - ONS welzijn 
heeft, samen met verschillende 
lokale samenwerkingspartners, 
een inspirerende avond georga-
niseerd. 

50 inwoners gingen samen een 
gesprek aan over de leefbaarheid 
in Nistelrode. 
Na een mooi openingswoord 
door wethouder Rein van Moor-
selaar gingen de bewoners aan 
zes verschillende thematafels 

het gesprek aan over de on-
derwerpen financiële stabiliteit, 
mantelzorg, veiligheid, opvoe-
dingsklimaat, sociale cohesie en 
voorzieningen voor jongeren. 

Verschillende aanwezigen gaven 
aan actief te willen meedenken 
en -werken aan verdere ontwik-
keling van plannen.

Lees het volledige verslag op 
www.mooibernheze.nl.

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

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

PROPAAN | LPG | INDUSTRIËLE GASSEN | FLESSEN | TANKS

Stationsplein 2F Heesch - 0412-750321

Dames & Heren
Mirza Haarmode in Heesch is een professionele 
kapsalon, een plek waar er extra aandacht is voor 
haren van man en vrouw.

Wij willen u graag uitnodigen om naar onze 
kapsalon te komen om zelf onze service en kwaliteit 
te ervaren. Koffie staat al klaar.

Daarom geven we u een speciale kennis-
makingskorting bij inlevering van deze advertentie. 

20% KORTING 
Op uw volgende knipbeurt
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Dementievriendelijke gemeente
Ouder worden willen we alle-
maal, maar het vooruitzicht van 
geestelijke aftakeling is niet zo 
vaak gespreksstof. 21 septem-
ber is het wereld Alzheimerdag 
waarop wereldwijd aandacht 
wordt gevraagd voor dementie, 
een ziekte die veel impact heeft 
op het leven van veel mensen 
en hun naasten. 

Sinds 2017 is Bernheze een de-
mentievriendelijke gemeente 
en worden er in samenwerking 
met welzijnsorganisaties en vrij-
willigers diverse activiteiten ge-
organiseerd waarbij informatie 
verkregen kan worden en er-
varingen uitgewisseld kunnen 
worden. Door ontmoetingen te 
organiseren voor mensen met en 
zonder dementie kan het taboe 

rondom dementie weggenomen 
worden. Denk onder andere aan 
natuurwandelingen, informatie-
bijeenkomsten, de dementheek, 
het informatiepunt in de biblio-
theken in Bernheze waar mate-
rialen en informatie te vinden 
zijn voor en over mensen met 
dementie. Ook wordt er komen-
de maand in samenwerking met 
dementievriendelijk Bernheze 
op 3 oktober een theatervoor-
stelling vertoond in CC De Pas 
met als titel ‘Als Heimer komt’. 
Allemaal mooie initiatieven die 
verbindend werken en zoveel 
mogelijk bekendheid geven. 
D66 vindt het belangrijk dat de 
gemeente blijft investeren in de-
mentievriendelijk worden. Daar-
naast moet er aandacht zijn voor 
de mantelzorgers, want die zijn 

onmisbaar en er moet goed voor 
hen gezorgd worden. Mogelijk-
heden die er zijn om de werk-
druk te verlichten moeten benut 
worden. 

Mary Oosterwijk, burgerlid 
Maatschappelijke Zaken voor 
D66 Bernheze

bernheze.d66.nl

GRATIS veilig vernietigen
De wet- en regelgeving rondom 
vertrouwelijke gegevens wordt 
steeds strenger en identiteits-
diefstal komt helaas nog veel 
voor. Door privé- en zakelijke 
documenten op de juiste manier 
te vernietigen, minimaliseer je 
risico’s. Op 2 oktober kan ieder-
een één dag lang gratis gebruik 
maken van veilige vernietiging 
door Reisswolf. Na vernietiging 
wordt het papier 100 procent 
gerecycled en vindt het zijn weg 
terug in de circulaire economie. 

Een échte verjaardag voor ieder 
kind
Voor iedere kilo vertrouwelijk 
papier die wordt aangeleverd, 
doneert Reisswolf een bedrag 
aan het goede doel van dit jaar; 
Stichting Jarige Job. In Nederland 
zijn er 61.000 kinderen die hun 
verjaardag niet kunnen vieren, 
omdat er thuis geen geld voor 

is. Stichting Jarige Job helpt deze 
kinderen door het geven van een 
verjaardagsbox ter waarde van  
€ 35,-. Hierin zit alles wat no-
dig is voor een echte verjaardag 
thuis én op school. 

Aanmelden is niet nodig. Kom 
met je te vernietigen documen-
ten tussen 10.00 en 16.00 uur 
langs bij de Reisswolf vestiging 
aan de Zoggelsestraat 7 en doe 
mee met deze Snipperdag. 

Meer informatie vind je op 
www.nationalesnipperdag.nl.

Nationale Snipperdag 
van Reisswolf
Gratis en veilige vernietiging vertrouwelijke docu-

menten ten behoeve van Stichting Jarige Job

HEESCH - Reisswolf organiseert woensdag 2 oktober alweer de 
twaalfde Nationale Snipperdag. Op deze dag kunnen gemeenten, 
bedrijven en particulieren hun vertrouwelijke documenten tussen 
10.00 en 16.00 uur gratis en veilig laten vernietigen bij de vesti-
ging van Reisswolf in Heesch. De volledige papieropbrengst van de 
snipperdag komt ten goede aan het goede doel, namelijk Stichting 
Jarige Job. 

Wanneer is iemand arm?
Er is sprake van armoede wanneer 
iemand onvoldoende geld heeft 
voor eten, een goede woning 
en kleding. Meer precies spreekt 
men van absolute armoede als 
het gaat om onvoldoende geld 
voor eten, woning en kleding. 
Maar ook voor broodnodige za-
ken als een verzekering en per-
soonlijke verzorging. Met andere 
woorden: wanneer men ‘niet de 

middelen heeft om te kunnen 
beschikken over de goederen en 
voorzieningen die in onze samen-
leving als minimaal noodzakelijk 
gelden’. We noemen dat het ba-
sisbehoeftencriterium. (Uit: rap-
port SCP, 2016, p.5.) Van de zieke 
mensen met de laagste inkomens 
blijkt 21% ernstig eenzaam te 
zijn. Van de zieke mensen met de 
hoogste inkomens is dat 6%. Van 
de zieke mensen met de laagste 

inkomens heeft 12% zeer wei-
nig persoonlijke contacten. Van 
de zieke mensen met de hoogste 
inkomens is dat 4%. De SP ziet 
dat zieke mensen met de laagste 
inkomens geen mogelijkheden 
hebben om extra betaalde hulp 
te zoeken. 
Verder hebben deze mensen ook 
nog eens te weinig mensen om 
zich heen die hulp en steun kun-
nen bieden.

Eenzaamheid en armoede vragen 
aandacht

Mensen die in armoede leven zijn vaker eenzaam dan mensen die geen ar-
moede ervaren. Hoe zit dat? Een budget dat lager ligt dan het ‘niet-veel-maar-
toereikend-budget’ vormt een risicofactor voor sociale isolatie en eenzaam-
heid. De problemen met ‘de eindjes aan elkaar knopen’ leiden helaas vaak 
tot een zich terugtrekken binnen de muren van de eigen woning. Armoede 
voltrekt zich daarmee grotendeels in stilte, zoveel mogelijk ongezien voor de 
omgeving. Zo komen mensen in een isolement terecht en vereenzamen ze.

Cor van Erp, SP Bernheze

www.mooibernheze.nl
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INFORMATIE VOOR DE KERNEN

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

Helaas denken mensen vaak dat 
ze te weinig tijd hebben voor 
vrijwilligerswerk, vanwege hun 
drukke baan of gezin. Zij wil-
len best zo nu en dan iets doen, 
maar niet structureel en dat is be-
grijpelijk. 

Maar vrijwilligerswerk kan al 
zoiets eenvoudigs zijn als een 
boodschap voor iemand mee-
nemen, als je toch al voor jezelf 
boodschappen gaat doen. Of 
om, als je van plan bent om naar 

het tuincentrum te gaan, eens 
een bewoner uit het lokale ver-
zorgingshuis mee te nemen of ie-
mand uit je eigen buurt die geen 
vervoer heeft. 

Hoe mooi zou het zijn als je bij-
voorbeeld via Facebook de vraag 
krijgt: “Wie gaat er vandaag 
naar de winkel en kan iets voor 
mij meebrengen?” En dat je dan 
zonder veel extra moeite iemand 
verder kunt helpen door die 
boodschap even af te geven? 

Mocht u interesse hebben in 
vrijwilligerswerk ‘Nieuwe stijl’ of 
wat voor vrijwilligerswerk dan 
ook óf om mee te werken aan 
een steeds mooiere samenleving, 
dan kunt u zich aanmelden bij 
een zorgorganisatie in uw dorp. 
Als niet duidelijk is waar, dan ho-
ren wij dat graag van u. wij zullen 
u graag de informatie verstrek-
ken. 

Reageren: info@vvdbernheze.nl 

Vrijwilliger zijn

De mensen die mij kennen weten dat ik redelijk actief ben in het vrijwilli-
gerswerk. Ik ben absoluut doordrongen van het feit dat vrijwilligerswerk niet 
vrijblijvend is; men rekent erop dat je er die dag of dat dagdeel zult zijn. Ik 
vind het een mooie manier om iets terug te doen voor onze maatschappij. 

Arianne van de Gein, burgerlid commissie Maatschappelijke Zaken
VVD-Bernheze

Leefbaarheid in kleine kernen

Denk bijvoorbeeld ook maar 
eens aan Jong Nederland Vor-
stenbosch; een jeugdorganisatie 
die ervoor zorgt dat de jongeren 
uit Vorstenbosch wekelijks naar 
‘de Roets’ kunnen waar leuke 
activiteiten georganiseerd wor-
den. Het ledenaantal neemt nog 
steeds toe en dit jaar wordt ook 
hier het 60-jarig jubileum ge-
vierd.

Tijdens de afgelopen commis-
sievergadering ‘Bestuur en Stra-
tegie’ hebben we aandacht ge-
vraagd voor een andere groep 
vrijwilligers, namelijk de stichting 
‘Vorstenbosch Pakt Uit’. On-

danks de grote inzet van deze 
vrijwilligers staat de kermis in 
Vorstenbosch steeds meer onder 
druk, ook vanwege een tweede 
festiviteit dat in hetzelfde He-
melvaartsweekend plaatsvindt.

Een festiviteit die voldoet aan alle 
toetsingskaders van de gemeen-
te en waar we als CDA Bernhe-
ze ook zeker geen tegenstander 
van zijn. Toch roept het bij mij de 
vraag op of we dit als gemeen-
te wel moeten willen. Het legt 
een enorme druk op de kermis 
in Vorstenbosch en daarmee ook 
op de leefbaarheid binnen de 
kleine kernen. Kunnen we bei-

de organisaties niet met elkaar 
in contact brengen om te kijken 
of er gezamenlijk een oplossing 
voorhanden is? De burgemees-
ter gaat ermee aan de slag, we 
blijven dit uiteraard volgen.

Onlangs heeft voetbalclub Vorstenbossche Boys haar 60-jarig be-
staan gevierd. Door de inzet van de vele vrijwilligers hebben er di-
verse festiviteiten plaatsgevonden waardoor het een feest was voor 
jong en oud. Het benadrukt nogmaals dat vrijwilligers belangrijk 
zijn voor de leefbaarheid in onze kernen. 

Erik van der Wijst, raadslid CDA Bernheze

CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

Wat ook een feit is, is dat de 
meeste ruimtes overdag leeg 
staan. De KBO is een grootver-
bruiker, maar ook zij hebben niet 
alle ruimtes nodig. Heel logisch 
ook dat er daarom nagedacht is 
over gedeeld gebruik door bibli-
otheek, de Eijnderic en diverse 
verenigingen. 

Dat nadenken heeft tot nu toe 

twee ton gekost. Ik weet niet hoe 
het met uw huishoudpotje zit, 
maar als ik ergens twee ton aan 
uit moet geven, dan denk ik daar 
goed over na. Helaas is dat niet 
helemaal gelukt bij de gemeente. 

Er is veel nagedacht, maar er 
is nu nog € 55.000,- nodig om 
vragen te beantwoorden. Straks 
heeft iedere inwoner van Bern-

heze ruim € 7,- betaald om te 
onderzoeken wat er met De Pas 
moet gebeuren.

Progressief Bernheze draagt De 
Pas een warm hart toe, maar zal 
ook kritisch blijven en kijken of 
De Pas ook voor de lange termijn 
een (betaalbaar) gemeenschaps-
huis kan zijn waar onze inwoners 
zich thuisvoelen.

Wat mag het kosten?

Tekenfilm middagen, Peppie en Kokkie, Klukkluk en natuurlijk het Biggenbal 
in de ‘Ronde Zaal’. Niets dan mooie jeugdherinneringen aan De Pas in Heesch. 
Zoals altijd moest het nieuwer, mooier, beter en vooral ‘multi-functioneel’. 
En na al die jaren gaat het alleen nog maar om geld. Dat er iets moet ge-
beuren bij De Pas is wel duidelijk. Dat het in de zomer en winter behoorlijk 
warm (om niet te zeggen heet) is in de meeste ruimtes is een feit. Sinds de 
oplevering van het gebouw is het klimaatsysteem een drama. 

Bellinda van den Helm, commissielid Progressief Bernheze 

Boeren krijgen de zwartepiet, 
maar worden zelf ook bedreigd 
door de risico’s van bestrijdings-
middelen. En ook het drinkwater 
loopt nu gevaar volgens de laat-
ste berichten. 

In Bernheze hebben we ook met 
al deze problemen te maken. Po-
litieke Partij Blanco zette een brief 
van een inwoner op de agenda 
om te bespreken. Er werd aan-
dacht gevraagd voor de lucht-
kwaliteit. Iets waar wij ons ook 
al jaren op richten. Naast lande-
lijke richtlijnen kunnen we name-
lijk als gemeente zelf ook regels 
en eisen stellen. Doel is niet om 
bedrijven, doelgroepen of indi-
viduen tegen te zitten, maar op 
te komen voor een gezonde leef-
omgeving voor iedereen. Geur-
normen voor veehouderijen stel-

len wij zelf vast. Spuitvrije zones 
hebben we opgenomen in ons 
beleid omdat allerlei spuitmidde-
len wel het onkruid of ongedier-
te mogen te vernietigen, maar 
niet de gezondheid van omwo-
nenden. Door te stimuleren dat 
mensen vaker de fiets pakken in 
plaats van de auto, wordt er min-
der CO2 uitgestoten. En we wij-
zen mensen op het gevaar van 
onze drinkwaterwinning, door 
bijvoorbeeld de aanwezigheid 
van microplastics en medicijnres-
ten.

Als we de luchtkwaliteit en het 
milieu willen verbeteren zal ie-
dereen een steentje moeten bij-
dragen; boeren, bedrijven en 
burgers, (vracht)verkeer en va-
kantievluchten, gezinnen en ge-
meenten. 

Stof tot nadenken

De afgelopen weken ging het in de media 
volop over allerlei stoffen die onze gezond-
heid en het milieu aantasten. Stikstof legt 
het hele land plat, ongeveer alleen de For-
mule 1 kan nog doorgaan. Nieuwe reken-
modellen moeten worden bedacht om wo-
ningbouwplannen toch door te laten gaan.

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke 
Partij Blanco

Arianne: ‘Interesse in vrijwilligerswerk ‘nieuwe stijl’
of wat voor vrijwilligerswerk dan ook?’
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Tekst?

KOPJE KOFFIE VOOR DE THUISZORG Zie oplossing pagina 34

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

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

wie
is deze Bernhezenaar?

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

OOGcontact

Oplossing
vorige week:

Janneke van Schijndel 
uit Nistelrode

Winnaar:
Lonneke Pennings
kan de staatsloten 

ophalen bij Kantoor-
boekhandel CeelenNederlandse Gerechten

Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

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

BROODPAP DUIVEKATER EIERKOEK
FRITESSAUS HAGELSLAG HANGOP
KLETSKOPJE RIJSTEBRIJ SPECULAAS
TAAITAAI

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zoek: BROODPAP, DUIVEKATER, EIERKOEK, FRITESSAUS, HAGELSLAG, 
HANGOP, KLETSKOPJE, RIJSTEBRIJ, SPECULAAS, TAAITAAI

WOORDZOEKER: 

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

Nu ook pasfoto’s

Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851

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

MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP

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

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

TE HUUR

OPSLAGUNITS IN 
NISTELRODE
Afmeting 24, 40 of 48 m2

Geïsoleerd en verwarmd.
Eigen toegang door batch.
Informatie 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

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

KANTOORRUIMTE
BIJ PAKHUYS 35
Afmeting 8.78x4.67 meter. 
41m2. Informatie: Antonet van 
Gerwen: 06-21666128.
De Morgenstond 35
Heeswijk-Dinther.
www.pakhuys35.nl.

AANGEBODEN

SCHILDER NODIG 
VOOR BINNEN- OF 
BUITENSCHILDERWERK? 
Bel 06-39734942.

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

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

BOERDERIJ EXCURSIE
Heb je als vriendengroep, 
buurtvereniging, organisatie 
van een familiedag of dergelijke 
interesse in een rondleiding op 
een boerderij? Stuur een mail 
naar zltobernheze@zlto.nl.

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

TUINMAN NODIG VOOR AL 
UW TUINONDERHOUD?
Onder andere: schoffelen, 
heg knippen en snoeien.  
06-46682934.

GEVRAAGD

VOOR EEN ONDER-
NEMENDE OUDERE MAN 
ZOEKEN WE EEN MAATJE 
DIE DHR. AF EN TOE KAN 
HELPEN MET TUINIEREN. 
Een actieve vrijwilliger. 
Dhr. woont in het buitengebied 
van Heeswijk-Dinther. U moet 
wel een hondenliefhebber zijn 
want hond Bart vergezelt 
dhr. overal. Dagen en tijdstip in 
overleg. Heeft u belangstelling? 
Dan graag contact opnemen 
met dochter van dhr. 
tel.: 06-10238162.

HEB JIJ NOG JEU DE 
BOULES BALLEN LIGGEN 
DIE NIET GEBRUIKT 
WORDEN?
Heb je er één, twee of vier, 
we komen ze graag ophalen. 
Laat het ons weten via: 
strandjeudeboulestoernooi@
gmail.com

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

EVENEMENT

ROMMELMARKT
Zondag 29 september 2019 
mfc de Dreef, Duivenakker 76, 
Aarle-Rixtel.
Van 9.00 tot 15.00 uur. Voor 
inlichtingen 06-20888818.

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

BEN JIJ 13 JAAR OF OUDER?BEN JIJ 13 JAAR OF OUDER?BEN JIJ 13 JAAR OF OUDER?

We zijn op zoek naar

BEZORGERS
Per direct
HEESCH – Ongeveer 290 kranten
Broekhoek, Tillardhof, Brede Akker, Moerbosch, 
Stockhekken, Oliemeulen, Krabbenhoek, Cruijsberg, 
Dijnakker, Paasakkers, Hekkesteeg en gedeelte Bosschebaan.

Extrazakcentjebijverdienen!

Sophie
Matthieu en Anke van Lent-Wiegmans,

gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter en zusje

Rian, Heidi en team DeMooiBernhezeKrant
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• Opmaak
• Dubbelzijdig drukken (12.000 stuks)
• Verspreiden met DeMooiBernhezeKrant
 (11.800 stuks)

A5 nu voor € 499,- (exclusief btw)
Normaal € 685,-.

A4 nu voor € 599,- (exclusief btw)
Normaal € 785,-.

Geldig voor verspreiding in oktober 
en november 2019

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

FLYERACTIE

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

(exclusief btw)

• Verspreiden met DeMooiBernhezeKrant

(exclusief btw)(exclusief btw)

Opening Plein 1969

Een samenvoeging van twee 
dorpen tot één gemeente. Tot 
het een dorp en onderdeel werd 
van de gemeente Bernheze. Dit 
en het nieuwe plein, na een gro-
te metamorfose, moest bijzon-
der gevierd worden. Actief Bur-
gerschap zette zich in voor deze 

bijzondere heropening van het 
plein en het jubileum. 

Ontmoeten
Stichting Ranja zorgde voor 
allerlei spelletjes en een lucht-
kussen, waar de kinderen uren 
op konden springen, terwijl de 
ouders en ouderen zich vooral 
vermaakten op het nieuwe plein 
met een drankje en veel gezelli-
ge ‘buurt’. 

De dag werd goed bezocht, kin-
deren kregen op school een te-
goedbon voor een ijsje, er werd 
flink gebruik gemaakt van de 
terrassen, waarbij het prachtige 
weer natuurlijk zorgde voor ex-
tra sfeer. En dat is ook het doel 
van het eens zo ‘troosteloze’ 

plein, nu zoveel mooier om te 
ontmoeten. Nu het parkeren hier 
niet meer gebeurt en het plein 
er wat kleiner en daarmee aan-
trekkelijk uitziet, zal het plein het 

doel van ontmoeten zeker gaan 
vervullen. 

25-jarig bestaan
In het kader van het 25-jarig 
jubileum werd op initiatief van 
de Bernhezer Kunstkring een 
muurschildering gemaakt. De 
bibliotheek op Plein 1969 heeft 
afgelopen week deze wandschil-
dering van een Zuid-Amerikaan-
se vrouw gekregen. Professio-
neel kunstenaar Tymon de Laat 
uit Rotterdam is terug in de ge-
meente Bernheze om zijn derde 
kunstwerk niet op papier, maar 
op de muur te zetten. 
De Laat laat zich in zijn werk 
opnieuw inspireren door 
Zuid-Amerikaanse invloeden. 
“Ik ben meerdere malen in Mid-
den- en Zuid-Amerika geweest 
en dat bijzondere gevoel draag 
ik altijd met mij mee.” 

Meer foto’s: 
www.mooibernheze.nl/album

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zondag werd het Plein 1969 geopend en er werd feestgevierd naar 
aanleiding van het jubileumjaar van Heeswijk-Dinther. 50 jaar Heeswijk-Dinther, wie de verhalen uit de 
geschiedenis kent, weet: dat is een bijzonder jubileum. Wethouder Van Moorselaar nam het openings-
woord voor zijn rekening en burgemeester Moorman nam deel aan het openingsprogramma, waarna 
het pleinfeest op gang kwam.

Tymon de Laat Foto’s: Edwin Hendriks

“Het doel van 
‘ontmoeten’ 
gaan 
vervullen
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Juist nieuwsbrieven zorgen 
dat jouw potentiële of trouwe 
klanten je niet vergeten. 
E-mail blijkt een van de beste 
methodes te zijn om onderne-
mers te bereiken. Het is een 
contactmoment. Kwam vroe-
ger met regelmaat de verte-
genwoordiger langs om even 
alle acties te delen waaruit je 
dan als ondernemer je keuze 
kon maken, nu sturen veel be-
drijven, en ook wij gebruiken 
deze vorm van marketing, een 
e-mail met informatie waarvan 
je kunt bekijken of er iets voor 
je bij zit of niet. Daarnaast staat 
er natuurlijk altijd bij, hoe je 
ons kunt benaderen voor meer 
informatie.

Een paar tips op een rij
Een gepersonaliseerde nieuws-
brief voelt betrouwbaar. De 
meeste bekende e-mailmarke-
ting programma’s zijn La Posta 
of Mailchimp. Klanten, leveran-

ciers, werknemers, leden en 
leerlingen: je kunt ze eenvou-
dig en snel op de hoogte bren-
gen van de laatste nieuwtjes 
en aanbiedingen - professio-
neel, in je eigen huisstijl, ge-
personaliseerd en voorzien van 
afbeeldingen, links, bestanden 
en sociale media.
Gebruik een duidelijk afzend-
adres! Wij gebruiken dezelfde 
als wanneer ik gewoon een 
mail stuur. Dit omdat veel men-
sen als eerste naar de afzender 

kijken als ze nieuwe e-mails 
bekijken. Met een prikkelend 
onderwerp laat je de nieuws-
brief tot de verbeelding spre-
ken. 
Call-to-actions zorgen dat je 
lezers actie gaan ondernemen. 
Ga je eigen gedrag eens na, als 
je een muispijltje ziet staan: 
dat stimuleert al bijna om door 
te klikken. Vraag niet te veel 
van je ontvangers: zorg ervoor 
dat de nieuwsbrief niet te lang 
is, werk met scanbare linken, 
tijdgebrek en een overvolle 
inbox zorgen ervoor dat ze je 
nieuwsbrief alleen scannen, en 
verwijs naar de website voor 
verdere details.

Responsive design
Nieuwsbrieven worden op de 
smartphone, tablet, laptop of 
desktop bekeken, dus zorg 
voor een responsive design. 
En… je lezers klikken met hun 
vingers! Zet ook een link onder 
alle afbeeldingen naar je web-
site. Je hoort wel eens dat je 
zo min mogelijk afbeeldingen 
in een e-mail moet gebruiken; 
echter de afbeeldingen trekken 
aandacht, dus ja: wel afbeel-
dingen gebruiken!

Ben jij ondernemer en ontvang 
je onze maandelijkse nieuws-
brief van Bernheze Media en 
DeMooiBernhezeKrant 
nog niet? Mail dan naar 
info@bernhezemedia.com 
of schrijf je in op 
www.bernhezemedia.com.

Column Ondernemend Bernheze
Rian van Schijndel

Vertrouwen winnen bij klanten? 
Investeer in een nieuwsbrief!
BERNHEZE - Heel vaak krijg ik de vraag of nieuwsbrieven 
nog wel effect hebben. Enkele jaren geleden was het even 
heel trendy om de digitale nieuwbrief overbodig en verve-
lend te vinden. En ook al worden ze nog steeds als irritant 
omschreven, toch weten veel bedrijven dat nieuwsbrieven 
wel degelijk hun nut bewijzen en naar een groot deel van de 
verkopen leiden. Ook al heb je een website en social media, 
als er geen bezoekers naartoe komen, dan kun je die net zo 
goed opdoeken. Met je nieuwsbrief kun je precies zien hoe-
veel er doorgeklikt wordt.

Mensenbieb in de bibliotheek
Heesch met één-op-één gesprek

‘Levende boeken’ spreken
Bezoekers gaan één-op-één in 
gesprek met een persoon met 
een bijzonder verhaal. Ga in 
gesprek, leer nieuwe werelden 
kennen en verruim je blik. De 
deelnemers van de Mensen-
bieb zijn mensen die je normaal 
niet zo snel zou spreken. Bij-
voorbeeld een transgender, een 
vluchteling of iemand met een 
angststoornis. Het zijn mensen 
die afwijken van de ‘norm’ en 
daardoor de kans lopen anders 
benaderd, buitengesloten of ge-
discrimineerd te worden. Door 
met hen te praten, kijk je anders 
tegen hun situatie aan.

Praktisch 
Iedereen kan een levend boek 
reserveren via de website van 
de bibliotheek. Ook mensen die 

geen lid zijn van de bibliotheek 
kunnen een gesprek aanvragen. 
De één-op-één gesprekken du-
ren zo’n 20 tot 30 minuten per 
gesprek en vinden plaats tussen 
10.00 en 13.00 uur. 

Om 9.50 uur is de opening van 
de Mensenbieb door wethouder 

Van Moorselaar in de biblio-
theek. Deelname is gratis, reser-
veren wordt aangeraden. 

Alle levende boeken zijn op 
www.bibliotheekbernheze.nl te 
vinden. Het reserveren van een 
levend boek kan via 
www.mensenbieb.nl/reserveren

BERNHEZE - Nieuwsgierig zijn we allemaal, dat zit in onze natuur. Daarom organiseert de bibliotheek in 
Heesch in samenwerking met CC De Pas op zaterdag 28 september een Mensenbieb. Hoe voelt het om 
depressief te zijn? Hoe is het om medische proeven uit te voeren op dieren? Waarom begin je aan een 
pelgrimstocht? Het zijn vragen die we wel hebben, maar niet stellen. Terwijl het stellen van die vragen 
en het aangaan van het gesprek, vaak veel vooroordelen wegneemt. 

‘Zorg ervoor dat 
de nieuwsbrief 
niet te lang is’

Lezing: Het land van de Kelten 
NISTELRODE - HKK Nistelvorst 
organiseert woensdag 2 oktober 
een lezing die gegeven zal wor-
den door Ton Cruijsen uit Reek. 
Deze lezing gaat over de natuur 
en vooral de cultuur van Ierland.

Rond 200 jaar vóór Christus arri-
veren de eerste Kelten in Ierland. 
Honderden jaren kunnen zij on-
bekommerd hun omgeving in-
richten volgens hun tradities en 
wensen. Zelfs heden ten dage 
herkent men in de Ierse cultuur 
een groot aantal elementen van 
Keltische oorsprong, ondanks 
alle vermengingen die later met 
andere volkeren hebben plaats-
gevonden.

Het Christendom dat Ierland in 
de vijfde eeuw bereikt, vormt 
geen bedreiging voor de Kelti-
sche cultuur. De Vikingen doen 
het land in de negende en daar-

opvolgende eeuwen aan. Ze 
stichten de eerste stadjes aan de 
kusten en plunderen het binnen-
land. 

De Anglo-Normandiërs vielen 
rond de dertiende eeuw het land 
binnen. De belangstelling van 
Engeland voor het kleine buur-
landje is tot aan de zestiende 
eeuw nooit erg groot geweest. 

Als het huis van Tudor aan de 
macht komt gaat de deur tussen 
Ierland en Engeland wagenwijd 
open. Ierland wordt gezien als 
de achterdeur van Engeland en 
als de Engelsen baas in eigen 
land willen blijven, moet men 
voorkomen dat buitenlandse 
mogendheden via deze weg het 
land kunnen binnenvallen. Het 
ligt voor de hand dat het land-
schap hier de invloeden van on-
dervindt. 

Stapje voor stapje weet het ei-
land zijn onafhankelijkheid terug 
te krijgen. In 1973 sluit de Ierse 
Republiek zich aan bij de EEG. 
De Kelten zijn ‘moderne Kelten’ 
geworden.  
     
Ook niet-leden zijn van harte 
welkom op deze avond, zij beta-
len € 3,- inclusief een kop koffie/
thee. 
De avond vindt plaats in de 
heemkamer van HKK de Nistel-
vorst aan het Maxend 3. Aan-
vang 20.00 uur. 

Meer info:
info@beeten.nl
www.beeten.nl

Bedrijvenweg 16
5388 PN Nistelrode

0412 612594 www.tipmooibernheze.nl
Ga naar

• Anoniem
• Gratis

•  In 3 minuten

Van Bernheze 
voor Bernheze
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Heeswijkseweg 7
5473 KV Heeswijk-Dinther
0413-291391
www.dijkhoff.nl

Bouwtechnisch teken- en 
adviesburo
Tramstraat 13
5388 GE Nistelrode
0412-850250
www.verkuylen.nl

Maxend 55
5388 TW
Nistelrode
0412-611770
www.vanderleestaalbouw.nl

BERNHEZE BOUWT:
Opslagplaatsen binnenkort beschikbaar bij 

Opslagunit.eu

Met de komst van de nieuwe op-
slag heeft Sijme een stadse opzet 
naar het platteland gehaald; in 
het buitengebied van Nistelrode 
wordt het bedrijfspand ingericht 
voor de opslag van onder ande-
re ZZP-ers en ondernemers die 
deze bedrijfsunits kunnen ge-
bruiken voor opslag. 

De nieuwe loodsen zijn veel 
ruimer opgezet, waardoor de 
gebruiksvriendelijkheid goed 
tot zijn recht komt. Ook komt 
er nu een gezamenlijke kantine 
die voorzien is van een koffieau-
tomaat en toiletvoorzieningen. 
Gebr. Dijkhoff BV ondersteunt 
en ontzorgt al meer dan 100 jaar 
projecten als dit en zijn een aan-
toonbaar ervaren aannemer in 
de grond-, weg- en waterbouw 
en sloop- en recyclingbranche. 
De sloop na de brand werd uit-
gevoerd door Gebr. Dijkhoff BV, 
als ook het grondwerk aan de 
Dintherseweg. 

Nieuw ontwerp
Intussen was Tekenbureau Ver-
kuijlen aan het werk met het ont-
werp en de bouwaanvraag. Voor 
alle welstandsaanvragen (voor-

lopige en definitief ontwerp), 
3D-visualisaties, bouwaanvra-
gen, Energie Prestatie Normering 
(EPN) en bouwbesluit en werk-
tekeningen kun je terecht bij het 
tekenbureau. Het tekenbureau 
heeft vele projecten waarbij ze 
een goede samenwerking met 
een collega-ondernemer in Nis-
telrode zijn aangegaan, Van der 
Lee staalbouw. 

Van der Lee Staalbouw, gespe-
cialiseerd in staalbouw, was af-
gelopen week de spanten aan 
het zetten. Een bezoekje aan 
de bouw liet traditioneel vak-
manschap in combinatie met 
moderne technieken, automa-
tisering, jarenlange ervaring én 
de modernste apparatuur zien, 
die zorgden dat het staal aan het 
gewenste resultaat voldoet.

NISTELRODE - Enkele tientallen ondernemers en particulieren wa-
ren in december vorig jaar gedupeerd door de verwoestende brand 
in de bedrijfspanden van ondernemers Sijme Smits en Leande Wie-
ring. Twee van de drie schuurdelen brandden volledig uit. Inmiddels 
zijn alle voorbereidingen van twee nieuwe bedrijfspanden zichtbaar.

Traditioneel vakmanschap in combinatie met moderne technieken Tekst en foto’s: @DMBK

Bedrijfsunits
Beschikbaar vanaf eind 2019! 
Nieuwe units van 50m², 
100m², 150m², 170m² en 
255m².

Jouw voordelen:
- Uit te breiden 

met gedeeltelijke 
verdiepingsvloer 

 (tegen meerprijs)
- Gezamenlijke kantine met 

sanitair. Toegang vanaf 
6.00 tot 22.00 uur

- Beveiligd met poort en 
camera’s

- Ruim terrein en voldoende 
parkeermogelijkheid.

Opslagunits
Van 24m², 40m² en 47m².

Jouw voordelen:
- Eigen toegang door middel 

van een badge
- Beveiligd met alarm en 

camera’s
- Geïsoleerd en verwarmde 

opslag
- Geconditioneerde opslag- 

ruimtes
- Toegang vanaf 7.30 tot 

21.00 uur.

Opslagruimte voor bedrijven en zzp’ers

Te huur

Nieuw te realiseren
in Nistelrode
Beschikbaar vanaf eind 2019.
50m2 - 100m2 - 150m2

170m2  - 255m2

Meer informatie: 06-46111667
www.opslagunit.eu 

Een productieve samenwerking
tussen lokale bedrijven

Waardsestraat 24
5388 PP Nistelrode
0412-617012
www.sisschoonmaak.nl

Palmenweg 6
5388 SG Nistelrode
0412-613960
www.smits-garagedeuren.nl

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

LUCHTPOST
HANS EN MARIE-JOSÉ

Knippen voor een kwartje
Op weg naar het oude centrum van Dieulefit komen 
we langs een kapperszaakje. Een baasje van ver in de 
zeventig knipt en scheert zijn ‘clientèle’ nog drie dagen in 
de week van 8.00 tot 12.00 uur. Man met humor, getuige 
het cartooneske affiche op de winkeldeur van een vrolijk 
kappertje dat voorbijgangers op ‘openingstijden’ wijst. In de 
etalage eenzelfde beeldje dat een kennelijk tevreden krantje 
lezende klant van een nieuwe ‘coup’ voorziet.

Bij binnenkomst een salontafel met een stapel oude edities 
van ‘Paris Match’ en enkele stukgelezen exemplaren van 
‘le Canard Enschaîné’. Stoel voor het knippen, een voor het 
scheren, kappersgerei op het krukje ernaast. De inrichting 
bestaat verder uit een spiegeltafel uit de jaren vijftig, enkele 
vakdiploma’s en drie ‘verblauwde’ foto’s van het Italiaanse 
merengebied aan de muur. Ten slotte twee zitbankjes waar 
bezoekers de laatste nieuwtjes wisselen.

Het doet me denken aan 
de kapper uit mijn jeugd. 
Dorus heette hij. Boer, 
jager en buurtkapper in 
één. In zijn rol als boer 
bracht hij overtollige 
boontjes, bessen en 
een enkele kip naar de 
‘hoge heren’ in Veghel. 
Notabelen die hij ook 
bij hun jachtpartijen 
begeleidde. Samen met 
hond Teun stroopte hij 

houtwallen af op zoek naar wild. Als er een opschrok keek 
zo’n vluchtende haas of patrijs al snel in de loop van een 
geweer, terwijl fretten konijnen uit hun holen joegen, die 
vervolgens eveneens door postende jagersmannen werden 
opgewacht.

De jagers hadden een gezamenlijke ‘jacht’ die ze ‘pachtten’ 
van de betrokken boer. Een daalder per hectare, liter jenever, 
brandewijn, haas of koppeltje patrijzen met Kerst was het 
gebruikelijke tarief. Om hun jacht zoveel mogelijk tegen 
indringers te beschermen waren verwaarloosde honden 
(‘streupers’) of loslopende katten hun leven eveneens niet 
altijd zeker. In het broedseizoen werden eksters en kraaien 
‘uit de nest geschoten’. Wanneer de jager aangaf dat hij 
klaar stond om te schieten was het ‘Dorusje kloppen’ en 
sloeg Dorus met een stok tegen de boom om de vogels 
op te laten vliegen. ‘Rovers’ waren het die ‘jonge eendjes, 
haasjes en konijntjes’ (let op ‘t verkleinwoord) ‘uit de nest 
stalen’. En dát moest voorkomen worden. Uiteraard.

Als kapper was Dorus ongeëvenaard. Knipbeurt voor 
een kwartje. Kon elke kop knippen. Punt van orde, hij 
beheerste slechts één ‘coup’. Dorus’ eigen variant van het 
‘bloempotmodel’. Daartoe legde hij de linkerhand midden 
op het jongens of mannenhoofd en knipte met de rechter 
het omringende haar weg. De handtondeuse had echter zijn 
beste tijd gehad. Na elke halve weigering of hele vastloper 
waarbij de klandizie steevast ineen schrok, slofte Dorus 
naar het flesje naaimachineolie voor het raam om de boel 
weer vlot te krijgen. Discussie was er eigenlijk alleen over 
de lengte van het kuifje. Vergeefs. Dorus hield van kort. Na 
een begrijpend knikje en een kalme trek aan het eeuwige 
stompje sigaar in de mondhoek creëerde hij vervolgens met 
een joekel van een huisschaar weer onverstoord zijn eigen 
(altijd schuine) boblijn.

De kapperszaak - drie keukenstoelen, twee veilingkistjes en 
een pak stro, bevond zich op de ‘schuurherd’. Altijd gezellig. 
Grappen, grollen, vette knipoog en anekdotes over de 
jacht, mannen die onder de plak zaten (stilte als zijn vrouw 
verscheen) of hond Teun. Geweldig. Oudere klanten hadden 
recht op een borrel, jongens als wij kregen een appel of 
suikerpeer mee.

www.hansenmariejose.nl

jager en buurtkapper in 

Lekker uit eten én bijdragen aan 
de soupkitchen in Kurland Village

In januari gaat Marleen met 
een groep van 21 wandelaars 
(RTB-lopers) naar Zuid-Afri-
ka. Een aantal dagen zullen zij 
in Kurland verblijven en trai-
nen met de inwoners van dit 
township. Zij hebben het project 
Soupkitchen omarmd en willen 
hiervoor geld inzamelen en dit 
zelf brengen naar de plek waar 

het zo goed besteed wordt.
Marleen is een aantal jaren ge-
leden begonnen met het op-
zetten van een training Sportief 
Wandelen voor oudere mensen 
(Oldies). 
Deze groep is steeds groter ge-
worden en traint drie keer per 
week. In de ochtend komen 
deze ouderen samen en wordt er 

een wandeltraining gedaan. 
Speciaal voor deze groep ou-
deren organiseren we nu spon-
sordiners zodat de Soupkitchen 
een jaar lang er voor zorgt dat 
de ‘Oldies’ daar kunnen eten. 
Heel veel dank aan restaurants ’t 
Bomenpark en Wolters. Dankzij 
hen kunnen we deze diners or-
ganiseren!

HEESCH - Marleen Frunt is bestuurslid van de stichting Friends of Kurland. Dit is een stichting die actief 
is voor township Kurland Village in Zuid-Afrika en zorgdraagt voor projecten die gericht zijn op welzijn 
en sport. Eén van deze projecten is Soupkitchen, waarin drie keer per week een grote pan soep wordt 
verdeeld onder kinderen én ouderen die zelf geen warme maaltijd kunnen betalen.

Restaurant ’t Bomenpark 
woensdag 30 oktober
Verrassingsmenu inclusief drank
Kosten € 60,- per persoon

Restaurant Wolters 
dinsdag 19 november
Afrikaans eten inclusief drank
Kosten € 50,- per persoon

Wil jij komen eten, meer 
horen over Kurland Village en 
een bijdrage leveren aan de 
Soupkitchen? 
Meld je aan via 
marleen@friendsofkurland.nl 
en je ontvangt informatie 
over reserveren en betaling 
(vooraf).

GRENZELOOS BERNHEZE

Digitale post uit Australië
VORSTENBOSCH - Een paar 
foto’s van bloemen die van-
uit Australie gestuurd zijn voor 
plaatsing bij het monument. 

Vrijdag 20 september was het 
precies 75 jaar geleden dat het 
vliegtuig aan de Meuwelweg 
neerstortte. Dit heeft aan vijf 
jonge mensen het leven gekost 
waaronder aan de 21-jarige 
piloot Maurice McHugh.

Foto’s: Jan Smolenaers
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Bos bloemen 
t.w.v. € 15,-
Bos bloemen 

1. In welke kern vind het Repair Café plaats?

2. Hoe heet het cultuurcafé? 

3. Waar waren Antoon en Ria van der Wijst onderdeel van?

4. Wie heeft een donatie van € 10.000,- ontvangen? 

5. Welke voetbalclub had een zakelijke overwinning?

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

Winnaar vorige week: 
Linda Vogels 

Het antwoord was:
BREIN

6. Hoe heet het project van Kurland Village?
Weijen 7 - Nistelrode
0412-611397 - nistelrode@ari-jenne.nl
‘t Dorp 13 - Heesch
0412-451848 - heesch@ari-jenne.nl

HEESWIJK-DINTHER - De HD 
bigband houdt op dinsdag 1 ok-
tober een inlooprepetitie bij De 
Muziekfabriek. 

De band is in 2016 opgericht 
en bestaat momenteel uit een 
combo met drums, bas en gitaar, 
vier trompettisten, drie altsaxen 
en een dirigent. Het repertoire 
bestaat uit bigband- en popu-
laire muziek in een bigbandjasje 
zoals bijvoorbeeld ‘New York, 
New York’ en ‘Eye of the Tiger’. 
Om een volwaardige bigband te 
kunnen vormen zijn we op zoek 
naar trombonisten, tenorsaxofo-
nisten en een baritonsaxofonist. 
Ook een vaste toetsenist is wel-
kom.
Ondanks verscheidene op-
tredens en oproepen lukt het 
maar niet om meer leden uit 
Heeswijk-Dinther te werven. 

Daarvoor zijn we aangewezen 
op muzikanten uit de regio en 
gastmuzikanten. We zouden het 
leuk vinden als er meer mensen 
uit HD zelf met ons mee willen 
doen. 

Daarom doen we een beroep op 
alle lokale muzikanten om op 
1 oktober met hun instrument 
naar de repetitie te komen en te 
ervaren wat een bigband nu pre-
cies inhoudt.

Inlooprepetitie HD Bigband

Installatie koningen
Sint Barbaragilde

Ad Verhagen en Fem Habraken, 
die zich zaterdag 7 september 
tot koning schoten, legden de 
eed van trouw af van het gilde. 
Hierna kreeg Fem het konings-
schild van de jeugd, dat werd 
omgehangen door Stan van Zut-
phen, de jeugdkoning van 2018. 
Ad kreeg het koningsvest aan 
met de koningsvogel en mocht 
hierna over het vaandel van het 
gilde lopen.

Na de kerkdienst werden de 
kersverse koningen ingevendeld 
door de vendeliers van het gilde, 
onder trom- en bazuinbegelei-

ding. In de middag was er een 
receptie in het gildehuis, waar 
werd geproost op de twee ko-

ningen. Er werd nog opgetre-
den door koor Amicanto en de 
Bellebloazers uit Schijndel.

HEESWIJK-DINTHER - Op een zonnige zondagmorgen werden tijdens de kerkdienst van 10.45 uur in de 
Servatiuskerk de twee nieuwe koningen geïnstalleerd tijdens de gildemis. De gildevlaggen hingen in de 
top van de kerktoren en waren zichtbaar voor het hele dorp.

Verbale slapstick vol mallotige 
meningen, onzinnige omdraai-
ingen en slimme schijnbewegin-
gen. Zie hier het handelsmerk 
van cabaretier Mark van de Veer-
donk. Ook zijn nieuwe voorstel-
ling belooft weer een ware flip-
perkast vol stuiterende grappen 
te worden.

Tweemaal 50 minuten ontie-
gelijk lachen, onder het motto 
‘Het leven is geen grap, je moet 
het er zelf van maken’. In ‘Geen 
Viking’ doet de Brabander we-
derom verslag van een bizar in-
cident uit zijn persoonlijke leven 
waar hij misschien niet sterker, 
maar wel veel joliger uit is geko-
men. En dat is ook wat waard!

Wie de afgelopen jaren één of 
meerdere van zijn optredens 
heeft meegemaakt, weet dat 
het draait om die ene vraag: 
wat wordt het decorstuk? Na 
een vliegende wc-pot, een halve

deux chevaux, een antieke te-
lefooncel, een gecrashte solex 
in een ladekast en een concert-
vleugelboot, dringt de prangen-
de vraag zich op: Wat sleept de 
Brabantse komiek nu weer het 
podium op? Van de Veerdonk 
zelf: “Wat het decor wordt? Ik 
kan slechts één ding verklappen; 
Geen Viking.”

‘Geen Viking’ is op 3 en 4 okto-
ber te zien in het Beneluxtheater 
van Den Durpsherd in Berlicum. 
Aanvang: 20.15 uur. Kaarten 
zijn voor € 19,- te verkrijgen via 
www.beneluxtheater.nl.

Voorstelling ‘Geen Viking’ 
door Mark van de Veerdonk

BERLICUM - Na het succes van zijn theaterprogramma ‘KaasKleum’ 
is cabaretier Mark van de Veerdonk nu terug met zijn nieuwe show 
‘Geen Viking’. Hij speelt op donderdag 3 en vrijdag 4 oktober in het 
Beneluxtheater van Den Durpsherd in Berlicum.
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Prinses Irene krijgt te weinig
NISTELRODE - In de eerste wed-
strijd van het seizoen speelde 
Prinses Irene met 2-2 gelijk te-
gen Venhorst. 

De equipe van coach Meulendijk 
deed zichzelf daarmee tekort. 
Na een dubbelblanke ruststand, 
was het de weer sterk acteren-
de Aron van der Rijt die de 1-0 
binnen kopte. Zo ongeveer de 
eerste keer dat Venhorst ge-
vaarlijk werd stond het 1-1. Een 
zondagsschot van de ingevallen 
Mike van Grinsven liet doelman 
Pluk volkomen kansloos. Tim van 
den Brand bekroonde zijn sterke 
spel met een prachtig doelpunt 
uit een vrije trap. Twee minuten 
voor tijd werd het toch nog ge-

lijk. Een vrije trap op de rand van 
de zestien werd door Joep van 

den Bosch via de onderkant van 
de lat binnengeschoten.

voetbal

LipsGroen 45+ dubbeltennis toernooi 2019

Dit jaar namen 192 deelnemers 
van 24 verschillende tennisver-
enigingen uit de regio deel aan 
het toernooi. 

Bij deze een grote dank aan 
alle deelnemers, sponsoren en 
hoofdsponsor LipsGroen en de 
LipsGroen 45+ commissie. 

Finalisten/uitslag:
DD5: 1ste plaats: Marian Dillen/
Josephine van der Stroom
2de plaats: Ellen Boef/
Marleen den Dekker
HD6: 1ste plaats: Jos Exters/ 
Nicolaas Ploegmakers

2de plaats: Peter Dijkman/ 
Pedro Spierings
DD6: 1ste plaats: Gea Dobbel-
steen/Marion van der Lee
2de plaats: Arjan Lam/ 
Hetty Ruijs
GD6: 1ste plaats: Monique Spit-
ters/Johan de Jong
2de plaats: Nathalie de Groot/
Ton van Opzeeland
HD7: 1ste plaats: Jurgen van Ba-
kel/Frans Pennings
2de plaats: Jos van Gaal/
André Hoeks
DD7: 1ste plaats: Marjon van 
den Akker/Jessy van den Hout
2de plaats: Monique Bosch/

Irma van Dijk
GD7: 1ste plaats: Frencis Hoeks/
Harold Vogels
2de plaats: Mieke van Dinther/
Antoon van Dinther
HD8: 1ste plaats: James Lunel/
Freek Verhoeven
2de plaats: Peter van den Hurk/
Piet van der Ven
DD8: 1ste plaats: Gerdien van 
Oss/Rieky van den Elzen
2de plaats: Hetty Dousi/ 
Franka Keijzers
GD8: 1ste plaats: Riekje te Meer-
man/Guus te Meerman
2de plaats: Ine Spiertz/ 
John Sebregts.

NISTELRODE - Op het tennispark van TC Telro in Nistelrode werden vorige week veel mooie en sportie-
ve wedstrijden gepeeld. Voor de 20ste keer vond het LipsGroen 45+ tennistoernooi plaats. Hoofdspon-
sor LipsGroen had het park prachtig aangekleed, wat door alle deelnemers bijzonder werd gewaardeerd. 
Ook de weergoden waren de deelnemers dit jaar uitzonderlijk goed gestemd en daardoor konden alle 
finales onder een stralende zon gespeeld worden.

tennis

Finalisten 2019

LOOSBROEK - WHV speelde 
een goede eerste helft, wat in de 
4de minuut al leidde tot de 1-0. 
Een goede steekpass van Gino 
Bosch wist Yorick van de Rakt af 
te ronden. 1-0 voor WHV.

In de 14de minuut werd een 
aanvaller van de gasten gevloerd 
in de 16 meter met een penalty 
als gevolg, 1-1. WHV was niet 
geschokt en voetbalde vanuit 
een georganiseerde verdediging 
op counter, wat in de 32ste mi-
nuut weer tot een voorsprong 
leidde. Ditmaal was het Yorick 
vd Rakt met het voorbereidende 
werk op links, die met een beke-
ken voorzet Gino Bosch bereikte 
die de 2-1 scoorde. 

Na rust werd WHV door Nieuw 
Woensel vanaf het begin onder 
druk gezet en na een fout ach-

terin bij WHV scoorden de gas-
ten in de 46ste minuut de 2-2. 
Hierna kreeg WHV het moeilijk 
en werd steeds verder in de ver-
dediging gedrongen door Nieuw 
Woensel. In de 79ste minuut viel 
helaas de goal aan de andere 
kant. 

Een vrije trap werd niet goed 
verwerkt en de spits van Nieuw 
Woensel scoorde 2-3. Hierna 
probeerde WHV het nog wel 
door alles naar voren te gooien 
en achterin alle risico’s te ne-
men en dan gebeurt natuurlijk 
het omgekeerde; Nieuw Woen-
sel beslist in de 89ste minuut de 
wedstrijd door een counter: 2-4.

Helaas voor WHV geen drie 
punten, maar het vertoonde spel 
gaf wel aan dat dit eraan zit te 
komen.

WHV verliest eerste wedstrijd
voetbal

BERNHEZE SPORTIEF

WETERBORK/HEESCH - Raivo 
Dankers van Hutten Metaal Ya-
maha Racing is in het Open Ne-
derlands Kampioenschap 250 in 
Westerbork een manche tweede 
geworden. 

De crosser uit Heesch kende 
in de eerste manche tegenslag 
want na twee valpartijen en een 
vreemd geluid in de motor be-
sloot hij om de wedstrijd te verla-
ten. In de tweede manche kwam 
hij sterk terug en vocht mee om 
de zege om uiteindelijk tweede 
te worden.

Raivo
Dankers een manche tweede

motorsport
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Met het prima spel van vorige 
week in het achterhoofd was er 
hoop dat de rood-zwarten van 
de nul af zouden kunnen komen 
in de vierde speelronde, maar 
vanaf het begin af aan werd dui-
delijk dat Olympia een complete 

offday had en niet hetzelfde spel 
kon brengen als vorige week. 
Lions 2 scoorde zes keer op rij, 
voordat Olaf Langens en Frank 
Loeffen iets terugdeden: 6-2. Dit 
bleek de inleiding van een avond 
waarop een ommekeer nooit 
meer ter sprake kwam.

Na rust had Olympia even een 
sterke periode (2-6 met twee 
goals van Olaf Langens) maar 
omdat de ruststand al boekdelen 
sprak (21-7), had de tussenstand 
op dat moment nog steeds een 
pijnlijk aanzien: 23-13. En daar 
hield eigenlijk de enige sterke 

periode van de ploeg van trainer 
Frans van Erp ook direct op. De 
nederlaag viel groot uit: 37-18.
De heren zijn het al twaalf jaar 
niet meer gewend om veel te 
verliezen. Nu is het zaak om daar 
mentaal sterk mee om te gaan 
en de knop weer om te zetten, 
te beginnen volgende week te-
gen wederom een Limburgse 
opponent. BFC is om 20.45 uur 
de tegenstander in de Mondri-
aanhal in Oss.

Grote nederlaag voor
Olympia’89/DOS’80
SITTARD/HEESCH - De handballers van Olympia’89/DOS’80 zijn 
in hun vierde eredivisiewedstrijd tegen de eerste grote nederlaag 
opgelopen. Uit bij Limburg Lions 2 had Olympia’89/DOS’80 totaal 
geen kans; 37-18 na een ruststand van 21-7. Deze wedstrijd zorgde 
voor een abrupte afbuiging van een stijgende lijn, want vorige week 
werd met heel aardig spel koploper E&O heel goed partij geboden.

Olaf Langens

handbal

“Met Hennie hebben we een 
trainer én sponsor in huis die 
perfect past bij het profiel van 
onze jeugdafdeling. We groei-
en flink, leveren kampioen na 
kampioen en zijn ondertussen 
een vereniging waar gezellig-
heid hoog in het vaandel staat”, 
zegt bestuurslid Jesse Jansen 
over de contractverlenging. “De 
komende jaren zetten we in op 
ledengroei, meer activiteiten en 
een nog betere sportomgeving. 
Hennie heeft bewezen daar sa-
men met ons team van jeugd-
begeleiders onwijs goed aan te 
kunnen bijdragen.”
Naast gediplomeerd trainer is 
Hennie eigenaar van sportweb-

shop www.hebris.nl; de web-
shop die al jarenlang de club-
kleding en merchandise van de 
Heesche Badminton Vereniging 

naar volle tevredenheid verzorgt 
en vele sporters in de regio van 
rackets, sportkleding en meer 
voorziet.

HBV verlengt overeenkomst met trainer
HEESCH - Afgelopen week heeft de Heesche Badminton Vereniging een nieuwe overeenkomst gesloten met 
trainer Hennie Bruurmijn van Hebris.nl. Hennie is al enige jaren aan de club verbonden als jeugdtrainer en 
sponsor en zal ook de komende drie jaar een van de vaste gezichten zijn op de speelavonden van de vereniging. 

Avesteyn kwam dominanter uit 
het kleedlokaal en zette Boxtel 
direct onder druk. Het resulteer-
de wel in een veldoverwicht, 
maar nog niet in grote kansen. 
Na een kleine tempoversnelling 
kwam Joost Goijaarts alleen voor 
de keeper, na een steekpass van 
Dries Heerkens. De bal werd 
langs de keeper geschoten en 

caramboleerde via een verdedi-
ger van Boxtel het doel in, 0-1.
Boxtel trapte af; de bal ging via 
een middenvelder, terug naar de 
linker centrale verdediger, ver-
volgens naar de rechter centrale 
verdediger, die tikte terug rich-
ting keeper, echter deze stond 
nog in de andere hoek. Een 
merkwaardige 0-2, zonder dat 

Avesteyn de bal had geraakt!
Vervolgens speelde Avesteyn de 
wedstrijd zakelijk uit, gaf niks 
weg en maakte de 90 minuten 
vol. De wedstrijd kende nog een 
aantal nare overtredingen, maar 
gelukkig geen blessures en de 
eerste drie punten zijn binnen. 
Een prima start van de compe-
titie.

Zakelijke overwinning Avesteyn
BOXTEL/HEESWIJK-DINTHER - Voor Avesteyn ging de competitie van start op een zonovergoten sport-
park in Boxtel. De eerste helft was aftastend van beide kanten, wat resulteerde in weinig mogelijkhe-
den. In de rust was het duidelijk dat het anders moest en dat gebeurde ook enigszins. 

voetbal

‘Na de rust had 
Olympia’89/DOS’80 

even een sterkte 
periode
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DE OPLOSSING HEESWIJK-DINTHER - Afgelo-
pen zonnige zondag mocht het 
vaandelteam van Altior haar 
eerste wedstrijd van het seizoen 
spelen. In de Topklasse-A kwam 
grootmacht De Korfrakkers op 
bezoek. 

De pupil van de week, Renee 
van der Pas, zag een eerste aan-
val zonder resultaat, maar aan 
Erpse zijde viel de eerste doelpo-
ging wel direct door de korf. Het 
duurde even voordat de gelijk-
maker werd gemaakt en daarna 
ging de wedstrijd gelijk op. Altior 
verzuimde om bij een stand van 
3-1 door te drukken en De Korf-
rakkers kwam langszij bij 4-4. De 
ruststand was 5-4 in het voor-
deel van de thuisploeg. Duels 
winnen in de tweede helft, daar 
draaide het vervolgens om. De 
dames van Altior kwamen beter 
uit de startblokken en domineer-

den het eerste gedeelte van de 
tweede helft. Bij een voorsprong 
van 9-6 met nog twaalf minuten 
op de klok, mocht het eigenlijk 
niet meer misgaan. 

De Erpenaren gaven zich niet 
gewonnen en kwamen drie mi-
nuten voor het eindsignaal tot 
9-8. Een ware thriller ontvouwde 
zich in het staartje van de wed-
strijd, met aan beide zijden veel 
gemiste kansen. Het was Altior 
die de beslissende 10-8 maakte 
in de laatste seconden van de 
wedstrijd.

Altior 2 - Prinses Irene 2: 4-9
Bladella 2 - Altior 3: 4-8
Altior 4 - Corridor 2: 3-12
SVOC’01 3 - Altior 5: 9-5
Altior MW1 - De Korfrakkers 
MW1: 10-4
Flash R1 - Altior R1: 5-7
Altior A2 - DAW Schaijk A2: 8-7

Swift B1 - Altior B1: 12-5
DAW Schaijk B1 - Altior B2: 7-5
Be Quick B1 - Altior B3: 18-1
Rosolo C1 - Altior C1: 6-3
Altior D2 - Corridor D2: 1-7
Altior E1 - Korloo E1: 5-2
Prinses Irene E2 - Altior E2: 4-5
Altior F1 - BMC F1: 4-8
Altior W1 - Celeritas W1: 4-1.

Altior wint eerste wedstrijdkorfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Renee van der Pas

VORSTENBOSCH - Na een goe-
de serie bekerwedstrijden stond 
afgelopen weekend de eerste 
competitiewedstrijd op het pro-
gramma voor de Vorstenbos-
sche Boys. 

Al in de 4de minuut werd er een 
vrije trap toegewezen aan Vor-
stenbosch, maar Daan de Wit 
schoot de bal hoog over. In de 
18de minuut kreeg Boskant de 
eerste goede kans op doel. Een 
minuut later raakte Noud Don-
kers geblesseerd en kwam Vor-
stenbosch met tien man te staan 
tijdens een verdedigende corner. 

Noud Donkers kon niet meer 
verder en werd vervangen door 
Jasper van Duijnhoven. Een vrije 
trap van Jouk Raijmakers ging 
hoog over. Vlak voor rust kreeg 
Vorstenbosch een penalty toe-
gewezen na een handsbal. Het 
was Rick Dortmans die voor de 
1-1 zorgde.

Vorstenbosch begon iets beter 
aan de tweede helft. Boskant 
kon profiteren van de ruimte 
die Vorstenbosch toeliet op het 
middenveld en wist de 1-2 te 
maken. Vorstenbosch wilde te 
gehaast op zoek naar de gelijk-
maker wat resulteerde in veel 
onnodig balverlies. In de 75ste 
minuut een kans voor Dave de 
Vocht, maar zijn schot was te 
zacht. In de 80ste minuut een 
goede actie van Rick Dortmans 
waaruit Roel van Bakel kon sco-
ren, maar hij schoot naast. 

In de 88ste minuut wist Rick 
Dortmans vanuit een corner 
nogmaals op goal te schieten, 
maar ook zijn schot ging naast. 
Al met al een teleurstellend re-
sultaat voor Vorstenbossche 
Boys dat aan het langste eind 
had kunnen trekken als het de 
kansen beter had benut en spe-
lers van Boskant wat meer op de 
huid had gezeten.

Eerste competitiewedstrijd 
Vorstenbossche Boys

voetbal

Winst voor korfbalsters Prinses Irene
REUSEL/NISTELRODE - De korf-
balsters van Prinses Irene speel-
den een goede uitwedstrijd te-
gen Rosolo uit Reusel. Het team 
van Arno Theunisse is eindelijk 
compleet en ging er vol voor. Na 
een kleine tien minuten stond 
het 0-3 voor de meiden uit Nis-
telrode. 

Hierna leek het even spannend 
te worden. Maar na een pittige 
time-out stond iedereen weer op 
scherp. De meiden van Prinses 
Irene pakten veel verdedigende 
rebounds, waardoor Reusel niet 
in haar spelletje kon komen. In 
de aanval werd er gezocht naar 

de goede kansen. Met een rust-
stand van 4-7 was er nog niets 
gewonnen. Maar na de rust ging 
Prinses Irene door en bleef de 
betere ploeg. Hierdoor kon Ro-

solo niet terugkomen in de wed-
strijd. Na zestig minuten floot 
scheidsrechter E.F.H Mulder de 
wedstrijd af met een 7-12 eind-
stand.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Wesley Pittens laat goede 
indruk achter in ONK Enduro

Voor Wesley was deze wedstrijd 
weer zijn eerste ONK enduro 
na zijn ongeval in april. Helaas, 
door een fout van de organisatie 
moest de rijder uit Vorstenbosch 
achteraan starten waar hij ge-
durende de dag veel hinder van 
ondervond in de proeven.

“Desalniettemin ben ik tevreden 
over mijn tijden. Ik stond er lang 
heel kort bij en op dat moment 
kon er nog van alles gebeuren. 
Ik ben uiteindelijk vierde ge-
worden in de E2 klasse. Ik had 
dit niet verwacht, aangezien ik 

vorige week tijdens een training 
nog een rib heb gebroken. Ik 
kwam een kleine zeven secon-
den tekort voor een podium-
plaats, maar wat ben ik tevreden 

dat ik op een compleet vreemde 
ondergrond en na zo lang geen 
enduro’s gereden te hebben, 
dit heb kunnen doen”, vertelt 
Wesley.

WALCOURT/VORSTENBOSCH - Wesley Pittens van Yamaha Netherlands Pittens Racing heeft in het 
Open Nederlands Kampioenschap Enduro in het Belgische Walcourt een goede indruk achtergelaten. 
Lang was hij in de running voor een podiumplaats en uiteindelijk werd hij vierde in de E2 klasse.

motorsport

Na de rust ging Prinses 
Irene door en bleef de 
betere ploeg

Uiteindelijk vierde 
geworden in de
E2 klasse
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AMC Foundation ontvangt donatie van € 10.000,-
Charity Cup 2019 gewonnen door ABB uit Rotterdam

Van het totale sponsorbudget 
ontving de AMC Foundation 

een donatie van maar liefst  
€ 10.000,-. Het resterende spon-

sorbudget zal in de loop van het 
komende jaar verdeeld worden 

over de lokale goede doelen die 
een beroep op het Charity Cup 
Fonds doen. Bedrijven uit heel 
Nederland schreven in voor een 
flight, een team van vier golfers. 
In totaal werd er door 19 flights 
gespeeld. Het weer werkte vo-
rige week donderdag geweldig 
mee.

Bij een inschrijving als sponsor 
van de Charity Cup, mag het be-
drijf dat sponsort een flight van 
vier golfers uit laten komen in een 
Texas Scramble golfwedstrijd. De 
bronzen wisseltrofee waarvoor 

gestreden wordt, is een ont-
werp van de in 1998 overleden 
Ton Buijnsters. Er zijn individuele 
prijzen voor de eerste drie flights 
en voor de longest & neary voor 
dames en heren. Tijdens het mu-
zikaal omlijste diner werden deze 
prijzen uitgereikt. Uit handen van 
Jurgen van der Heijden, voorzit-
ter Charity Cup, kregen Frank 
Eijken, voorzitter AMC Foundati-
on, en prof. dr. Ulrich Beuers een 
cheque van € 10.000,- voor het 
onderzoek naar Primaire Sclero-
serende Cholangitis; een zeldza-
me leverziekte.

NISTELRODE – Donderdag 19 september werd de 27ste editie van de Charity Cup, het liefdadigheids 
golftoernooi bij The Duke, gewonnen door ABB uit Rotterdam. Dit jaar was het goede doel waarvoor 
gespeeld werd de AMC Foundation. Stichting Charity Cup is destijds opgericht om verenigingen en 
liefdadigheidsinstellingen uit Nistelrode te ondersteunen met een financiële bijdrage. Sinds enkele 
jaren is daar een, jaarlijks wisselend, landelijk hoofddoel aan toegevoegd. De hoofdsponsor van 2019 
was Wetering Infra uit Heesch.

Dankwoord van prof. dr. Beuers

V.l.n.r.: Jurgen van der Heijden voorzitter Charity Cup, Frank Eijken voorzitter AMC Foundation, prof. dr. Ulrich 
Beuers hoogleraar Maag-Darm-Lever ziekten, Geert Schrijvers secetaris Charity Cup en Marco de Vries directeur 
van Kessel Olie (een van de sponsoren) Foto’s: Marcel van der Steen

Nieuwe tenues voor Heeswijk 35+

Naus Zonwering, BOT Architec-
tuur, Hairstyling Mirelle en Van 
Schayk Administratie prijken al-
len trots op het nieuwe blauw-
witte tricot van Heeswijk 35+. 
Naast de spelers zelf, is ook VV 
Heeswijk-voorzitter Peer Ver-
kuijlen zeer content met de be-
trokkenheid van de sponsoren.

“Ik heb het al vaker gezegd, 
maar de steun van sponsoren is 
ontzettend belangrijk voor onze 
voetbalclub. 
Om te zien dat deze vier prach-
tige en zeer betrokken partners 
Heeswijk 35+ in het nieuw ste-

ken, doet me deugd. De komen-
de jaren zal dit ervaren team er 

prachtig op staan. Dank daar-
voor.”

HEESWIJK-DINTHER -  Het meest ervaren team van VV Heeswijk speelt sinds afgelopen weekend haar 
wedstrijden in prachtige nieuwe tenues. Het mooie is dat de nieuwe tenues niet door één, niet door 
twee, zelfs niet door drie, maar door maar liefst vier sponsoren mede mogelijk zijn gemaakt!

Shirtsponsor HVCH 16
HEESCH - Het seizoen 2019-
2020 is voor HVCH gestart met 
nieuwe shirts, aangeboden door 
Spierings Mobile Cranes. Spie-
rings Mobile Cranes behoeft 
niet zoveel uitleg voor de regio 
Heesch. 

Er worden mobile kranen ge-
bouwd met vier of zes assen, 
met een maximale hijslast van 
zo’n 1.700 kilo op de punt van 
de giek. Het opbouwen van de 
kraan gaat geheel automatisch, 
en in zo’n elf minuten is de kraan 
bedrijfsklaar. Een aanrader is om 
eens op de website van Spie-
rings Mobile Cranes te kijken en 
een indruk te krijgen van wat er 
hier in de buurt gebouwd wordt. 
HVCH 16 is gestart met extra 
aanvulling vanuit de jeugd, met 

deze jongens heeft het team een 
extra impuls gekregen. Na drie 
bekerwedstrijden en een compe-
titiewedstrijd is er namelijk nog 
geen wedstrijd verloren gegaan. 
Of ze nu winnen, gelijk spelen 
of verliezen maakt het team niet 

zoveel uit. De wedstrijd wordt 
altijd geëvalueerd in de kantine 
van HVCH. 

Graag wil het team bij deze Leo 
en Koos bedanken voor de super 
sponsering.

De eerste helft gingen de teams 
redelijk gelijk op, waarbij beide 
teams niet tot hele grote kansen 
kwamen. Toch was het Emplina 
dat aan het eind van de eer-
ste helft op voorsprong kwam. 
Youssef Johri zette een een- 
tweetje op aan de zijkant van het 
veld en na een dribbel binnen-
door vond hij via het been van 
een Heeswijk-verdediger het net.

In het begin van de tweede helft 
moest aanvoerder Tom Sleddens 
het veld verlaten na een verve-
lende botsing met Bas Mol. Na 
de wissel ging Heeswijk voetbal-
len met meer opportunisme wat 
ervoor zorgde dat ze de over-
hand kreeg in de wedstrijd. 
Dit leidde in eerste instantie niet 
tot grote kansen, maar de druk 

van de thuisploeg werd groter.

Zo’n vijftien minuten voor tijd 
werd centrale verdediger Sten 
van den Berg doorgeschoven 
naar de voorste linie; dit zorgde 
voor nog meer druk op de defen-
sie van Emplina. Heeswijk kreeg 
in de slotfase meerdere moge-
lijkheden om de wedstrijd gelijk 
te trekken waarbij Max Sluiter en 
Sten van de Berg het dichtst bij 
de gelijkmaker kwamen. 

Ook Emplina kreeg op het ein-
de meer ruimte voor de coun-
ter maar dit leidde niet tot een 
doelpunt. Helaas zorgde ook de 
uitstekende goalie van Emplina 
ervoor dat de Heeswijkse ploeg 
aan het einde van de rit met lege 
handen stond.

Heeswijk strijdend ten onder

HEESWIJK-DINTHER - Op een warme nazomermiddag stond het 
eerste competitieduel van seizoen 2019-2020 op het programma. 
De vaandelteams van VV Heeswijk en RKVV Emplina namen het 
tegen elkaar op in een wedstrijd waarin strijd zeker niet ontbrak.

voetbal
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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

DONDERDAG 26 SEPTEMBER
Peuteruurtje
Bibliotheken Bernheze

Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Taiji37Vorm - Taijiwuxigong - 
Studiegroep Nagarjuna
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Herinner je wie jij bent
Centrum MAIA Nistelrode

Film: Green Book
CC Nesterlé Nistelrode

VRIJDAG 27 SEPTEMBER
Herinner je wie jij bent
Centrum MAIA Nistelrode

Feel good Friday
Van Tilburg Mode & Sport 
Nistelrode

Wmo-koffiemiddag 
CC De Pas Heesch

Feestweekend Trendzz
‘t Dorp 68a Heesch
PAGINA 17

ZATERDAG 28 SEPTEMBER
Burendag
Bernheze

Start pakkenactie
Van Tilburg Mode & Sport 
Nistelrode

Mensenbieb
Bibliotheek Heesch
PAGINA 28

Kleur & Klank
‘t Dorp 138 Heesch
PAGINA 18

Feestweekend Trendzz
‘t Dorp 68a Heesch
PAGINA 17

Open Klotbeek Toernooi
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Open Dag D’n Hoek
Molenhoeve 34a Loosbroek

75 jaar bevrijding
Loosbroek
PAGINA 19

Hisse Helden 2019
CC De Pas Heesch

Karsten Kroon & 
Alice Rientjes
CC Nesterlé Nistelrode

ZONDAG 29 SEPTEMBER
Wandeling: De slag om Heesch
CC De Pas Heesch

Expositie 75 jaar bevrijding
De Heemschuur Heesch
PAGINA 8

Kleur & Klank
‘t Dorp 138 Heesch
PAGINA 18

Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Open zondag en 
Meet & Greet 
Julie en Marie Reinders
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode
PAGINA 11

Klanken van Herinnering
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 16

Zangstudio Day in Concert
Dorpshuis Nistelrode

Film: Edie
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 16

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Open dag ‘Ons Plekske’
Vinkel
PAGINA 33

Feestweekend Trendzz
‘t Dorp 68a Heesch
PAGINA 17

MAANDAG 30 SEPTEMBER
Computer- en smartphone 
inloop
De la Sallestraat 3 Heesch

Autismecafé
Pieter BrueghelHuis Veghel

Film: The Wife
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 16

Poedja - Visualisaties - 
Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 1 OKTOBER
Inloopochtend stoma
Bernhoven Uden
PAGINA 4

Talentenbeurs
Talentencampus Oss
PAGINA 13

Workshop huidverzorging
DIO/The Read Shop Nistelrode

Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Herinner je wie jij bent
Centrum MAIA Nistelrode

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Film: The Wife
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 16

Inlooprepetitie HD Bigband
De Muziekfabriek Heeswijk-Dinther
PAGINA 31

WOENSDAG 2 OKTOBER
Nationale Snipperdag
Reisswolf Heesch
PAGINA 24

Repair Café
Dagkerk Heesch
PAGINA 6

Kienmiddag KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Kijkavond Scouts Woensdag
Achter de Berg Nistelrode
PAGINA 12

Reiki - oefenavond
Centrum MAIA Nistelrode

Start: Cursus politiek actief
Gemeentehuis Heesch

Lezing: het land van de Kelten
Heemkamer Nistelrode
PAGINA 28

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DONDERDAG 3 OKTOBER
Reiki 2
Centrum MAIA Nistelrode

Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VRIJDAG 4 OKTOBER
Modeflitsen
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode

Wandelen dementie-
vriendelijk Bernheze
Parkeerplaats Bomenpark Heesch

In Wear event
Van Tilburg Mode & Sport 
Nistelrode

Theatervoorstelling: En ze 
leefden nog lang en gelukkig
De Stuik Vorstenbosch

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Ontdekhoek
Bibliotheken Bernheze

Lily in Verwonderland
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther
PAGINA 12

Kaartavond
CC Servaes Heeswijk-Dinther

ZATERDAG 5 OKTOBER
Notenkrakers met 
Gerard van Maasakkers
MFA De Stuik Vorstenbosch

Koninklijke Fanfare oud ijzer
Heeswijk-Dinther

Chateau Heeswijk Libéré
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Lily in Verwonderland
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther
PAGINA 12

Running Dinner
Heeswijk-Dinther

Familieopstellingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

ZONDAG 6 OKTOBER
Chateau Heeswijk Libéré
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Open dag ‘Ons Plekske’
Vinkel
PAGINA 33

Just B beurs
CC De Pas Heesch
PAGINA 13

Feest Zondagmiddagclub
‘t Tunneke Heesch
PAGINA 1

Oogstfeest
Kilsdonkse Molen Heeswijk-Dinther

Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Lily in Verwonderland
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther
PAGINA 12

Uurtje klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther

Cultuurcafé Mus
Vinkelsestraat 59 Heesch
PAGINA 16Ev
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Fotograaf: 
Jan Smolenaers
Treurwilg Leijgraaf




