
1e pRiJs: Melanie van de Pas 

uit Heeswijk-Dinther ontvangt 

een foto op canvas afgedrukt 

op 75 x 75 mm t.w.v. € 75,-.

2e pRiJs: Henry Dortmans uit 

Heeswijk-Dinther ontvangt de 

winnende foto op een puzzel 

van 500 stukjes t.w.v. € 24,95.

3e pRiJs: Jeanette Schets 

uit Nistelrode ontvangt de 

winnende foto op een mok 

t.w.v. € 9,95.

De jury wil alle deelnemers aan 

de wedstrijd bedanken. Er zijn in 

totaal 53 foto’s ingestuurd, die 

aan de voorwaarden voldeden 

door 25 deelnemers. 
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FoLDERS DEZE wEEK

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

Boomrooierij
Van Weert Rondhout B.V.
Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek

Sinds 1937  een begrip in Nederland!

• Bomen rooien • Klepelen takhout-begroeiing

• Bomen snoeien • Ophalen groenafval
• Stobben frezen • Biomassa - Rondhout

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

SpecialiSt in:
- Slopen van gebouwen / stallen 

en openbaar groen
- Grondwerken woning- 
 en utiliteitsbouw

Onze kracht:
- Circulair denken en handelen

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

1e pRiJs 
Melanie van de Pas 

2e pRiJs 
Henry Dortmans 

Aangeboden door 
de Hema in Heesch

3e pRiJs 
Jeanette Schets 

Alle foto’s: www.mooibernheze.nl/albums

Bernheze Bouwt
pag. 33

Uitslag VAKANTIE-FOTOWEDSTRIJD

Krant niet ontvangen?
info@DeMooiBernhezeKrant.nl

Tel. 0412-795170

extra
zakcentje

bijverdienen?

Word 
bezorger van 
deze krant!

Meer informatie: 0412-795170 
of bezorging@bernhezemedia.com

bijverdienen?
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Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda: 
Zondag 23 september: Zangmid-
dag door de Kabelgat Ramblers. 
Het Ierse koor de Kabelgat Ram-
blers zingt Engelstalige en Ierse 
songs. Zoals de naam al doet 
vermoeden zingen zij traditionele 
Ierse shanty’s en folksongs met 
soms een zijsprong naar Engelse 
nummers. Veelal gaan deze lie-
deren over geschiedenis, de zee, 
drank, liefde en vrouwen. Aan-
vang 15.00 uur. Toegang € 5,-, 
contant te betalen bij binnen-
komst in de zaal. Aanmelden via 
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.

Donderdag 27 september: Lezing 
over coaching door Christel van 
der Heijden. Als coach begeleidt 
Christel kinderen, volwassenen, 
gezinnen, dus eenieder tussen 0 
en 99 jaar, die emotioneel een 
steuntje in de rug kan gebruiken. 
Met als uiteindelijke doel rust en 
ruimte in een vol hoofd en uit 
het denken terug naar je gevoel 
te brengen. Aanvang 20.00 uur. 
De avond zal tot circa 21.30 uur 
duren. Kosten € 7,50, contant te 
betalen aan de zaal. Aanmelden 
bij margarethbloemen@home.nl.
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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.

OKTOBER 
BOERENKAAS-
MAAND

Het is al weer bijna oktober dus 
tijd voor leuke acties, want oktober 
is Boerenkaasmaand. Zo hebben 
wij ook een hele speciale actie 
voor u in voorbereiding met als 
thema VIP! Er komt een speciale 

LIMITED EDITION in onze winkel te liggen en daar mag u 
natuurlijk van proeven, maar u kunt ook iets leuks winnen! We 
houden het nog als verrassing, maar dan weet u in elk geval 
dat we druk bezig zijn met de voorbereiding. Tijdens Oktober 
Boerenkaasmaand is er extra aandacht voor de smaak van het 
seizoen: heerlijk gerijpte Boerenkaas, door de boer en boerin 
gemaakt van de verse voorjaarsmelk. Zacht smedig en toch 
heel krachtig van smaak, elk stukje weer uniek. Boerenkaas 
moet je gewoon proeven, juist omdat geen enkele Boerenkaas 
hetzelfde is. Juist door te proeven, ontdek je de rijkdom in 
smaakvariaties. Boerenkaas smaakt natuurlijk heerlijk uit het 
vuistje, of op een lekkere (bruine) boterham.

In oktober is het ook 
weer traditie dat we 
de Beurs in Houten 
bezoeken waar de 
laatste trends op het 
gebied van de lekkerste 
delicatessen worden 
gepresenteerd en 
waar wij weer volop 
inspiratie op doen voor 
de feestdagen. Dat 

betekent ook voor ons veel proeven, overleggen en kijken 
waar we onze klanten weer eens extra mee kunnen verrassen!

We hopen dat u dan ook van onze nieuwe items gaat 
genieten. En mocht u dan ook nog eens als prijswinnaar uit 
de ‘bus’ komen na een bezoekje aan onze winkels in Oss en 
in Heesch, dan hopen we dat deze actie met de boerenkazen 
meer dan geslaagd is.

We ontmoeten u graag in onze winkels in Oss en in Heesch 
en wensen u alvast veel succes en plezier bij onze Oktober 
Boerenkaasmaandactie (VIP)!

Met vriendelijke groeten

namens alle medewerkers van 
Bon Fromage VOF Oss - Heesch

Ton en Elly Bens

COLUMN
Ton Bensook zin om een nieuwe

taal te leren?
Volgende week gaan de meeste taalcursussen weer van 
start bĳ  de Eĳ nderic:

Spaans, Duits, Engels, 
Frans en Italiaans 
voor beginners en 
gevorderden op 
verschillende tĳ dstippen.

Om kennis te maken met een nieuwe taal of om te kĳ ken of 
het niveau aansluit kun je je aanmelden voor het volgen 
van een vrĳ blĳ vende proefl es. Je kunt je hiervoor 
telefonisch of per mail aanmelden. We helpen je graag 
verder.

Christel van der Heijden 

Kooktip 4 pERSONEN

Spaghetti carbonara met andijvie

Booschappenlijstje: 
• 300 gram spaghetti
• 250 gram kastanjechampignons
• 100 gram Parmezaanse kaas (geraspt)
• 200 gram spekreepjes 
• 500 gram gesneden andijvie 
• drie middelgrote eieren

Kook de spaghetti volgens de aanwijzingen op de verpakking 
beetgaar. Snijd ondertussen de champignons in plakjes. Voeg de 
champignons en de andijvie in delen toe en bak nog vijf minuten. 
Schep regelmatig om. Breng op smaak met peper. Verwarm een 
hapjespan zonder olie of boter en bak de spekreepjes drie minuten 
op middelhoog vuur.
Doe ondertussen de eieren in een kom en klop met de kaas los tot 
saus. Giet de spaghetti af en doe terug in de pan. Voeg al roerend 
de saus toe. Blijf roeren tot de saus iets is ingedikt. Schep het 
andijviemengsel erdoor. 

Eet smakelijk
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BIJ ONS heeft u
al uw BaNKZaKeN
ONDeR ÉÉN DaK. 
Van advies en bemiddeling van verzekeringen,
bankzaken tot en met hypotheken. Wij staan
voor u klaar bij een vraag of als u persoonlijk
advies wilt. Gewoon op kantoor.

Hoofdstraat 100 a - Heeswijk-Dinther - 0413-291980
Julianastraat 12 - Middelrode - 0413-291980
Heilig Hartplein 6a - Den Dungen - 073-782106

HEESCH - Het einde van het buitenzwemseizoen nadert helaas al 
snel. 

Dit betekent ook dat er nog één, elk jaar zeer geliefd, evenement op 
de agenda staat; de Hondenplons. De laatste duik in het zwembad 
wordt traditiegetrouw genomen door onze trouwe viervoeters. Za-
terdag 22 september van 11.00 tot 14.00 is het zover. Kom jij ook 
kijken? Meer informatie vind je op de Facebookpagina van Zwem-
bad ‘t Kuipke.

Hondenplons in ‘t Kuipke

De organisatie kwam tot dit be-
sluit na het vertrek van drie van 
de zes organisatoren. Zij waren 
al vanaf de eerste editie bij de 
quiz betrokken en vonden het 
na vijf jaar welletjes. “Dat be-
tekent dat we met drie mensen 

overblijven, veel te weinig om 
een goede dorpskwis in elkaar te 
zetten”, zegt Jehan Langenhuij-
sen, voorzitter van de stichting 
HaDee Kwis, namens de orga-
nisatie, die de beslissing enorm 
betreurt. 
“Maar omdat we in augustus al 
beginnen met de voorbereidin-
gen en we geen opvolgers heb-
ben kunnen vinden, leek het ons 

verstandig om een jaartje over 
te slaan. Aan de animo van de 
deelnemende teams lag het ze-
ker niet, we hebben vijf geweldi-
ge edities gehad.” 

De organisatie gaat nu op zoek 
naar nieuwe ‘quizmasters’ om in 
2020 weer met nieuw elan een 
dorpskwis te kunnen presente-
ren. Want dat die er gaat komen 
is volgens de overgebleven orga-
nisatoren zeker!

Geen HaDee Kwis in 2019
HEESWIJK-DINTHER – De HaDee Kwis, de dorpsquiz in Hees-
wijk-Dinther, slaat een jaartje over. Dat betekent dat er in maart 
2019 geen quiz wordt gehouden. Reden hiervoor is dat de organi-
satie dusdanig is uitgedund dat er te weinig mensen overblijven om 
een mooie quiz in elkaar te zetten.

Toekomstig Repair Café Heesch 
zoekt handige mannen en vrouwen
‘WeGGooien is zonDe!’

Een Repaircafé is een activiteit 
waarbij iedereen kapotte spul-
letjes kan laten repareren door 
vakkundige vrijwilligers. 
Afgezien van een vrijwillige bij-
drage en de onderdelen die 
nodig zijn om iets weer ‘aan de 
praat’ of gemaakt te krijgen, is 
het kosteloos. Verder brengt het 
mensen samen en omdat spullen 
soms een tweede leven krijgen, 
verlaagt het de afvalberg. 
Omdat degene die iets heeft dat 
kapot is er met zijn neus boven-
op staat als het gemaakt wordt, 
is er tot slot ook sprake van ken-
nisoverdracht. 

Als het aan Nol Braks, Ruud 
Goossens, Richard van der Ploeg, 
Frans van Nostrum, Ron Verduin 
en Geertje van der Stappen ligt, 
is ook Heesch binnenkort een 
Repair Café rijker. Onder de vlag 

van welzijnsorganisatie ONS 
welzijn en dankzij het Vinci Re-
pair Café starterspakket van de 
Vinci Foundation, zijn genoem-
den al enige tijd doende om alles 
in kannen en kruiken te krijgen. 
Met hulp van Jumbo Heesch lig-
gen de koekjes voor de koffie al 
klaar en dankzij de plaatselijke 
Karwei is ook al enig gereed-
schap beschikbaar. Wat nog ont-
breekt zijn mensen die hun ken-
nis en kunde enkele uurtjes in de 
maand willen inzetten. 

Daarom wordt op woensdag 26 
september een kick-off bijeen-
komst gehouden bij Checkpoint. 
“We gaan uitleg geven over wat 
we willen gaan doen en hopen 
dat er mensen komen die zich 
aansluiten. We zijn op zoek naar 
mensen die goed zijn met een 
naaimachine voor verstelwerk-

zaamheden, naar fietsenmakers, 
techneuten met verstand van 
technische apparaten en com-
puters en vrijwilligers met repa-
ratiekennis en vaardigheden op 
allerlei terreinen”, zegt de orga-
nisatie.

Na de genoemde aftrap is het 
eerste Repair Café op woensdag 
7 november van 13.00 tot 16.00 
uur bij Checkpoint. Hoewel er 
al een datum geprikt is, valt of 
staat het hele gebeuren met het 
aantal mensen dat een helpende 
hand wil bieden. De organisatie: 
“We vinden het heel spannend. 
We hopen echter op een grote 
toeloop 26 september, zodat 
ook Heesch een Repair Café 
krijgt.” Voor inlichtingen bel 
06-44458161. 

www.repaircafe.org/over

HEESCH – Uit het oogpunt van ‘Weggooien is zonde, want soms is er slechts een kleinigheidje kapot 
en is het gemakkelijk te maken’, wordt onder aanvoering van welzijnsorganisatie ONS welzijn in no-
vember gestart met een Repair Café bij Checkpoint aan De La Sallestraat 3. Echter, alleen mits er zich 
handige mannen en vrouwen melden die bereid zijn om zich één keer in de maand enkele uurtjes hier-
voor in te zetten. Iedereen is uitgenodigd voor de kick-off bijeenkomst op woensdag 26 september van 
13.30 tot 15.00 uur bij Checkpoint waar uitleg wordt gegeven over het hele gebeuren en toekomstige 
reparateurs en belangstellenden warm welkom worden geheten. 

V.l.n.r.: Richard, Ruud, Frans, Geertje en Ron Tekst en foto: Wendy van Lijssel

De organisatie 
gaat op zoek naar 

nieuwe ‘quizmasters’
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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 P.J.A. 
van der Burgt
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
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
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.

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

‘Alles wordt goed geregeld,
zodat je weer verder kunt’

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

UDEN - ApneuVereniging Oost 
Brabant/Rijk van Nijmegen is 
dinsdag 25 september te gast 
bij Dokter op Dinsdag@Bernho-
ven. 

Apneu is een aandoening die er 
min of meer insluipt en die je niet 
direct in de gaten hebt. Apneu 
betekent letterlijk: geen lucht. 
Bij apneu wordt de luchtweg 
kortere of langere tijd afgeslo-
ten waardoor de hersenen even 
geen zuurstof krijgen. Zo’n af-
sluiting kan tien seconden maar 
ook langer dan een minuut du-
ren en kan wel tien tot meer dan 
veertig keer per uur voorkomen. 
De afsluiting gebeurt doordat de 
tong naar achteren zakt of door-
dat de huig de keel afsluit. 

Een goede nachtrust is van le-
vensbelang. Als je last hebt van 
apneu wordt die goede nacht-
rust bedreigd. Soms merk je het 
niet eens zelf. Wat is apneu? 
Welke oorzaken spelen een rol 
bij apneu? Wat kun je er aan 
doen? 

De ApneuVereniging regio Oost 
Brabant/Rijk van Nijmegen en 
de Maskerraad zijn deze avond 
onze gasten en vertellen je al-
les over apneu. Ook krijg je de 
gelegenheid tot het bekijken en 
passen van diverse Obstructief 
Slaap Apneu Syndroom (OSAS) 
– maskers die momenteel in Ne-
derland worden uitgegeven. 

De OSAS-verpleegkundige van 
Ziekenhuis Bernhoven vertelt 
meer over de aanpak van apneu 
binnen Ziekenhuis Bernhoven. 

Aanmelden
Aanmelden is verplicht en kan 
via het aanmeldformulier op 
www.bernhoven.nl/dod of 
bel naar PatiëntService 0413- 
402900.

ApneuVereniging te gast 
bij Dokter op Dinsdag in 
Ziekenhuis Bernhoven

Praktijk Gabriellic Voetre� exPlus therapeute en Sensikids (HSP) coach
Roestenburgseweg 2 • 5473 XT Heeswijk-Dinther • 06-50435216

gabriellicvoetrefl ex@gmail.com •  www.gabriellicvoetrefl ex.nl

Najaar: zondag 30 september en 18 november
van 9.30 tot ± 16.00 uur.

Locatie: Praktijk Gabriellic Voetrefl ex 

Aanmelden kan via: gabriellicvoetrefl ex@gmail.com
tot maximaal 2 weken vantevoren.

WORKSHOP
Verkorte 1 daagse

voetre� ex workshop

Elke donderdagmiddag is er in 
CC Servaes de gelegenheid om 
aan te schuiven bij een gezamen-
lijke maaltijd, waarbij contact en 
ontmoeten centraal staan. Om 
17.00 uur wordt er een smake-
lijke maaltijd geserveerd door 
vrijwilligers van CC Servaes, die 
bereid is door de keuken van La-
verhof. De maaltijd bestaat uit 
drie gangen: soep, aardappels/
puree/rijst, vlees of vis, twee 
soorten groenten en als afslui-
ting een toetje. 
Om deel te nemen aan de maal-
tijd kun je je telefonisch aanmel-
den bij de coördinator van het 
Eetpunt, Tonny van der Ven, 
06-20216398. Graag een week 
van tevoren aanmelden. De kos-
ten voor de maaltijd zijn € 10,- 

en kunnen na de maaltijd vol-
daan worden. 

De gemeente Bernheze vindt 
het belangrijk dat mensen ge-
zond eten en ondersteunen de 
eetpunten financieel. Mocht de 
prijs voor mensen met een laag 
inkomen een probleem zijn, dan 
kent de gemeente een regeling 
waarbij het mogelijk is om een 
tegemoetkoming te krijgen voor 
de maaltijdprijs. Meer informa-
tie hierover bij Carmen van den 
Boom van ONS welzijn, 
088-3742525 of 
carmen.vandenboom@ons-welzijn.nl.

U bent van harte welkom om 
een keer te komen kennis maken 
bij het Eetpunt Servaes. 

Isabel van Baal te gast bij 
het eetpunt in CC Servaes

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen donderdagmiddag is de nieuwe pas-
toraal werkster van de Augustinus-parochie, Isabel van Baal, te gast 
geweest bij het eetpunt in CC Servaes. In het kader van kennismaking 
met de diverse organisaties en groeperingen in haar nieuwe werk-
gebied, heeft ze genoten van een smakelijke maaltijd en een praatje 
gemaakt met de andere gasten. Kortom; een gezellige ontmoeting.

Helaas is het voor de Horizon niet 
mogelijk om alle donateurs met 
‘De Horizontaal’ op te hoogte te 
brengen van al haar activiteiten. 
In de toekomst zullen deze op de 
website van de ziekenvereniging 
te lezen zijn.

Toch op de hoogte blijven van 
de activiteiten? Volg de Horizon 
dan op Facebook en Instagram.
Wil je de Horizon financieel steu-
nen? 
Kijk voor meer informatie op 
www.horizon-heesch.nl.

Ziekenvereniging Horizon 
dankt alle donateurs!
HEESCH - Ziekenverenging Horizon zet zich met name in voor men-
sen die veel moeten missen vanwege hun ziekte of handicap. Voor 
alle activiteiten die het hele jaar door georganiseerd worden, is de 
Horizon afhankelijk van vrijwilligers en natuurlijk financiële midde-
len. De werkgroep ledenwerving heeft ook dit jaar weer een flinke 
inspanning verricht om nieuwe donateurs te werven. Graag danken 
wij hen hiervoor en willen wij alle donateurs bedanken voor hun 
bijdrage in 2018!

Schadewijkstraat 6, 5384 BC Oss
Postbus 322, 5340 AH Oss
088 3742525 
www.ons-welzijn.nl 

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
06-14342803

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Sanne van Susteren
06-57098584

Sociaal Team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

Wintertijd-
Creatijd
Afgelopen week zijn wij, vrou-
wen uit Heeswijk-Dinther, met 
ondersteuning van ONS welzijn, 
in het Willibrordcentrum in Hees-
wijk-Dinther gestart met een cre-
ativiteitsgroepje. Wij vinden het 
leuk om met andere vrouwen en 
mannen lekker gezellig creatief 
bezig te zijn. Alles kan, niks moet! 
Zo hoef je niet verplicht iedere 
week te komen.
Je neemt gewoon je eigen cre-
aspullen mee waar je mee bezig 
bent. Samen met anderen iets 
doen kan een stuk gezelliger zijn. 
Als je het een uitdaging vindt om 
je creatief talent over te dragen 
aan ons, dan ben je ook van har-
te welkom. Maar je kunt ook vrij-
blijvend een kopje koffie of thee 
komen drinken en gewoon even 
gezellig kennis met ons maken.

Wij zitten iedere dinsdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur in de 
ontmoetingsruimte van het Wil-
librordcentrum. Als je meer in-
formatie wilt dan kun je contact 
opnemen met Jacqueline, 
06-20025909.

En als je andere talenten hebt die je met dorpsgenoten wilt de-
len dan kun je hierover met ONS brainstormen. Je kunt voor een 
afspraak contact opnemen met Ank Meertens van ONS welzijn, 
06-14342803.
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Verkeersdag voor senioren 

Oudere verkeersdeelnemers zijn 
soms kwetsbaar. Zij hebben vaak 
al lang geleden hun rijbewijs ge-
haald. Intussen zijn er verkeersre-
gels veranderd, verkeerssituaties 
aangepast en is het vooral veel 
drukker geworden op de weg. 
Daar komt bij dat mensen, naar-
mate ze ouder worden, te maken 
kunnen krijgen met fysieke en 
mentale veranderingen. Hoewel 
senioren vaak jarenlange erva-
ring hebben in het verkeer, is de 
kans op letsel bij een ongeval 
daardoor voor senioren groter. 
En het aantal senioren in ons land 

groeit. Daarom is veilige mobili-
teit voor senioren een belangrijk 
doel voor Veilig Verkeer Neder-
land. 

In een theorieles wordt u door 
een instructeur van Verkeers-
school Kees van Iersel op de 
hoogte gebracht van de veran-
derde verkeers- en gedragsregels. 
Zeer nuttig om uw geheugen op 
te frissen en nieuwe kennis op 
te doen. Naast deze theorieles-
sen is er gelegenheid om met 
een rijinstructeur een uur in een 
lesauto te rijden en de kennis in 

praktijk te brengen. Er is een rijs-
imulator waar je als deelnemer 
plaatsneemt in een professione-
le autostoel achter drie 32-inch 
beeldschermen. U waant uzelf in 
een auto omdat alles aanwezig 
is, van stuurinrichting tot versnel-
lingspook, drie pedalen, spiegels 
en de autogordel. Door een in-
structeur wordt onder andere uw 
reactiesnelheid gemeten. Deel-
nemers kunnen een parcours 
afleggen op een e-bike om de 
voor- en nadelen van verschillen-
de soorten elektrische fietsen te 
ervaren. Fietsplezier Michel van 

de Wetering geeft desgevraagd 
advies over welke fiets het best 
bij u past. 

Novadic Kentron geeft informa-
tie over geneesmiddelen en al-
cohol bij ouderen in het verkeer. 
Alcohol heeft een interactie met 
veel medicijnen, waardoor het 

effect versterkt of verzwakt kan 
worden. Bepaalde medicijnen 
werken daardoor slechter of juist 
heftiger en de combinatie met 
bijvoorbeeld slaap- en kalme-
ringsmiddelen is zeer gevaarlijk. 
Een opticien en een audicien 
van Hoogstede Optiek & Horen 
uit Nistelrode zijn aanwezig om 
ogen en oren te testen en, indien 
nodig, hierover advies te geven. 

Een gespecialiseerd fysiothera-
peut van FysioCentrumHeesch 
geeft voorlichting over vitaal ou-
der worden/zijn. Eén op de drie 
65-plussers valt elk jaar tenmin-
ste één keer. Het probleem bij 
ouderen is dat bij hen de gevol-
gen vaak ernstiger zijn, zoals bot- 
of gewrichtsbreuken of onzeker-
heid en angst om weer te vallen. 
Actieve lichamelijke beweging 
heeft positieve gevolgen voor het 
valrisico. Bewegen is ook heel be-
langrijk voor ons denkvermogen 
en geheugen. Bewegen maakt 
lichaam en geest sterk. 
Van de deelnemers wordt een bij-
drage gevraagd van € 10,- voor 
het theoretisch deel (inclusief 
theorieboekje) en € 20,- voor het 

volgen van zowel het praktijkdeel 
als het theoretische deel (inclusief 
lunch). De individuele bijdrage is 
beperkt gebleven dankzij een 
subsidie van de gemeente Bern-
heze. Als u zich inschrijft voor zo-
wel de theorie- als de praktijkles 
moet u er rekening mee houden 
dat u de hele dag aanwezig bent. 

Zonder de praktijkles kunt u uw 
voorkeur aangeven voor de voor- 
of namiddag. 

U kunt zich voor deze verkeers-
dag aanmelden bij het secretari-
aat van VVN afdeling Maasland, 
liefst per e-mail, met vermelding 
van uw naam, adres en telefoon-
nummer, aan welk programma 
u deel wilt nemen (theorie of 
theorie + praktijk) en uw voor-
keur voor de voor- of namiddag 
wanneer u alleen theorie volgt. 
Inschrijving staat open voor ie-
dereen uit de gemeente Bernhe-
ze, wel of geen lid van een KBO. 
secretariaat@vvn-maasland.nl of 
info@vvn-maasland.nl 

De opfriscursussen van Veilig 
Verkeer Nederland hebben een 
informatief karakter en zijn dus 
geen examen. Het opfrissen van 
de verkeersregels is broodnodig 
voor iedereen die aan het verkeer 
deelneemt. 

Informatie projectleiding: 
Jan Huijbers, 06-51580738 of 
Ine van Aarssen-Janssen, 
06-30738485.

BERNHEZE - Veilig Verkeer Nederland, afdeling Maasland (Oss en regio) organiseert in samenwerking 
met KBO Heesch en Nistelrode een verkeersdag op woensdag 17 oktober voor senioren die in het bezit 
zijn van een rijbewijs. Locatie: Verkeersschool Kees van Iersel, Vinkelsestraat 14 in Heesch. 

info@stilios.nl www.stilios.nl

Online interactief leren
overal en altijd

Kort nieuws

Reünie 
V.K.A.J. 
HEESCH - De oud-Kajosters, 
de ‘V.K.A.J.’ uit Heesch, wil 
op donderdag 11 oktober 
vanaf 12.00 uur in brasserie 
‘t Oude Raadhuis een reünie 
houden. 

De club is opgericht in 1953 
door An Vos. We missen nog 
enkele mensen. Hebben we 
jullie nog niet benaderd en 
heb je interesse? 
Meld je dan bij Marietje van 
Roosmalen-van Tuijl, 
040-2833064. Graag tot 
ziens op 11 oktober!

Het opfrissen van de verkeersregels is broodnodig 
voor iedereen die aan het verkeer deelneemt

extra
zakcentje

bijverdienen?

Word bezorger 
van deze krant!

Meer informatie: 0412-795170 
of bezorging@bernhezemedia.com
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parochienieuws Geloven NU, praten over geloofs- 
en levensvragen

waar geloof ik in, wat bezielt 
mij en wat vind ik nou echt be-
langrijk in mijn leven? en heeft 
dit iets te maken met wat ik in 
de Bijbel kan lezen? Als dit jouw 
vragen zijn dan is Geloven nú 
iets voor jou. Geloven nú is een 
eigentijdse en inspirerende me-
thode waarin mensen op basis 
van Bijbelteksten met elkaar 
spreken over hun geloof en de 
levensvragen die hen bezighou-
den. 

er wordt geprobeerd verhalen 
uit de Bijbel te vertalen naar het 
leven van nú: wat kunnen we nú 
met deze verhalen, wat vertellen 

ze ons en hoe kunnen we daar 
in ons dagelijks leven mee om 
gaan? 

Vanaf oktober kan er in de paro-
chie De Goede Herder (Geffen, 
Heesch, nistelrode, nuland, Vin-
kel en Vorstenbosch) weer een 
nieuwe Geloven nú-groep star-
ten. Om mee te doen is het niet 
nodig Bijbelkennis te bezitten of 
lid van een kerk te zijn. 

De bijeenkomsten worden ge-
houden óf in een pastorie/paro-
chiecentrum óf bij een deelnemer 
thuis, en dat kan zowel overdag 
als ’s avonds zijn; dit is afhanke-

lijk van waar de voorkeur van de 
groepsleden naar uit gaat. Voor 
meer informatie en aanmelding: 
a.bergsma@parochiedgh.nl 
of 0412-451215.

HeesCH - heb jij soms ook de behoefte om eens echt een goed gesprek te voeren? ontmoetingen van 
alledag gaan vaak over het weer, de laatste aankopen of het plaatselijke nieuws, maar doorgaans niet 
over kernvragen van het menselijk bestaan. Toch houdt dat je bezig. Je zou wel eens in kleine kring 
vertrouwelijk willen spreken over zaken en dingen die er werkelijk toe doen. 

Nationale Vredesweek

er zijn mensen die religies ver-
wijten dat ze een rol spelen in 
conflicten. Dat is juist. Ook ge-
lovige mensen hebben soms een 
aandeel in geweld. Dat wil niet 
zeggen dat hun religie geweld 
toestaat. 
in religieuze tradities is eeuwen-
lang nagedacht over oorlog en 
vrede. in de kern hebben de 
religieuze tradities idealen van 
harmonie en goed samenleven, 
al verschilt de invulling die zij 
daaraan geven. een christelijk 
ideaal voor de samenleving is 

een rechtvaardige maatschappij 
met erkenning van de waardig-
heid van elk mens en onderlinge 
solidariteit. 

wereldwijd zijn er binnen het 
christendom talloze organisaties 
die na gewelddadigheden pro-
beren slachtoffers te helpen en 
voormalige vijanden met elkaar 
te verzoenen. samen met men-
sen in conflictgebieden en kriti-
sche burgers in nederland werkt 
Vredesorganisatie PAX aan een 

menswaardige en vreedzame sa-
menleving, overal in de wereld. 
Daarom staat deze organisatie 
op het collecteschema van de 
nederlandse Bisschoppenconfe-
rentie. 

wil jij ook meedoen aan deze 
Vredesweekcollecte? Je kunt een 
bijdrage overmaken op nL03 
TRiO 0390 5150 00. Dit is het 
iBAn-nummer van Vredesorga-
nisatie PAX.

wil jij meewerken aan het vre-
deswerk vanuit bovengenoemde 
parochie? neem dan contact op 
met pastoraal werkster Annemie 
Bergsma via 0412-451215 of 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

HeesCH/nisTeLRODe/VORsTenBOsCH - Vrede, het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar dat is het helaas 
niet. Gelukkig zijn er op veel plekken moedige mensen die zich hiervoor inzetten. in Nederland en 
daarbuiten. Mensen die écht naar elkaar luisteren en mensen samenbrengen. Tijdens de Nationale 
Vredesweek van 15 tot en met 23 september, laten duizenden mensen zien dat het anders kan. ook in 
kerken wordt samen de vrede gevierd. eveneens wordt er geld ingezameld voor bemiddeling tijdens 
conflicten en de verzoening daarna, ook in de parochie De Goede herder, met haar kerken in Geffen, 
heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch. 

Voor u, naast u, met u

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

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

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd   1 20/04/16   10:25

Deze avond vindt plaats op 
maandag 1 oktober van 20.00 
tot 20.45 uur in het parochie-
zaaltje (ingang aan de achter-
kant van de kerk, Lindestraat). 

Tijdens de informatieavond wor-
den inschrijfformulieren uitge-
deeld. 
De communiedatum is zondag 7 
april.

Informatieavond Eerste 
Heilige Communie
nisTeLRODe - De communiewerkgroep nodigt alle ouders van kin-
deren in groep 4 (ook als zij buiten Nistelrode onderwijs volgen) uit 
voor de informatieavond over de eerste heilige communie. 

Generaties voor Vrede - Vredesweek 2018

Oudere generaties delen hun 
verhalen met jongeren, zodat die 
van hun ervaring kunnen leren. 
Jongere generaties halen inspi-
ratie uit bijzondere rolmodellen; 
binnen hun familie of in de we-
reldgeschiedenis. 
in Amerika bijvoorbeeld staan 
dit jaar jongeren massaal op te-
gen wapengeweld. en het waren 
jongeren die een nieuwe zwen-
gel gaven aan de strijd om kern-
wapens de wereld uit te krijgen. 
wat hieruit blijkt? Vrede kun je 
leren, van elkaar. Het is ook een 
keuze: niet terugslaan, maar sa-
men verdergaan.

Door de komst van vluchtelin-
gen zien we opnieuw dat vrede 
niet vanzelfsprekend is. Oor-
logsherinneringen en -trauma’s 

worden vaak van ouder op kind 
doorgegeven. Luister naar die 
verhalen en deel ze met elkaar. 
Ook de verhalen van mensen 
die nog steeds midden in con-
flict of oorlog leven. Mensen die 
zich, ondanks het geweld om 
hen heen, blijven inzetten voor 
vrede. Verhalen verbinden het 
verleden met het heden en ook 
mensen onderling.

in de vieringen van 22 en 23 
september zal met teksten en lie-
deren in de Augustinusparochie 
en de Abdijkerk aandacht wor-
den besteed aan de vrede. 

Ook de viering van Kinderkerk in 
Heeswijk, zondag om 11.00 uur, 
een viering voor jonge kinderen, 
zal in het teken staan van vrede.

Parochie Heilige Augustinus: 
Berlicum/Middelrode, Dinther, 
Heeswijk, Loosbroek en de Abdij 
van Berne.

HeeswiJK-DinTHeR/LOOsBROeK - het thema van de Vredesweek, die gehouden wordt van 15 tot en 
met 23 september, is dit jaar Generaties voor Vrede. Jong en oud kunnen veel aan elkaar hebben op 
weg naar een vreedzame wereld.

HeeswiJK-DinTHeR - er is weer 
Kinderkerk en wel op zondag 23 
september om 11.00 uur in de 
Willibrorduskerk in heeswijk 
met als thema Vrede. 

Kom, ga mee, geef ieder een 
hand, samen bouwen we aan 
een nieuw land. Met de vrede 
van God diep in je hart maken 
we vandaag een nieuwe start!
in deze viering luisteren we naar 
de wijze woorden van Jezus. Hij 
leert ons hoe we met Hem en 
met elkaar een land van vrede 
kunnen bouwen. want vrede 

maak je met elkaar!
Kom je ook meedoen? we gaan 
samen zingen, knutselen en met 
onze kaarsjes bidden we om vre-
de bij Maria.

na de viering drinken we samen 
koffie/thee/ranja en kleuren we 
een leuke kleurplaat in.

Uitnodiging voor
Kinderkerk

idealen van 
harmonie en 

goed samenleven
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
20 t/m 26 september

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Voorgegaarde
hamburgers
per stuk € 0,85

Oosterse- &
Bourgondische rib

Kip-champignon
schnitzel

4+1 gratis

€ 1,40

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

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

RUCOLA/MACHE 125 gram € 1.25
REINE VICTORIA PRUIMEN
   500 gram  € 1.50
GESNEDEN ANDIJVIE 500 gram € 0.98

Hollandse appels/peren vanaf € 0.98

100 gr.

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

Bij aankoop van 1 brood naar keuze

4 voorgebakken 
kampioentjes

voor

Saucijzen-
broodjes

1,00

Nu 3 + 1 GRATIS

“Mijn interesse in het Christelijk 
geloof had ik al heel vroeg; ik 
ging graag met mijn ouders mee 
naar de kerk en op school hoor-
de ik de Bijbelverhalen”, vertelt 
Isabel. Na de middelbare school 
heeft zij SPW (Sociaal Pedago-
gisch Werk) gestudeerd en is ze 
in de gehandicaptenzorg gaan 
werken. “Naast dat werk volgde 
ik een deeltijdstudie Theologie, in 
Tilburg. Ik wilde meer weten over 
het geloof. Toen ik die studie af-
gerond had, ben ik in de parochie 
in Groesbeek gaan werken.” 

Maar de gehandicaptenzorg bleef 
Isabel interesseren, zo vertelt ze. 
“Ik ben toen als geestelijk ver-
zorger aan de slag gegaan. Ik 
verzorgde sfeervieringen voor 
mensen met een meervoudige 
beperking. Voor hen is het moei-
lijk om naar een gewone viering 
te gaan, omdat daar veel te veel 
prikkels aanwezig zijn. Ik hield 
vieringen met een groepje van 
acht cliënten. Muziek was hierbij 
een heel belangrijk aspect, daar-
mee zet je voor die mensen de 
sfeer goed neer. Ook voerde ik 
gesprekken met mensen met een 
matige verstandelijke beperking.” 

Waarom dan parochie Heilige 
Augustinus? Isabel legt uit: “Pa-
rochiewerk is heel divers. Je komt 
jonge mensen tegen, maar ook 
oude mensen, zieke mensen, ge-
zonde mensen. Ik vind het leuk 
om met allerlei mensen in ge-
sprek te gaan over het geloof. 
Ook als zij niet gelovig zijn. 
Daarom sprak deze baan mij 
aan. Daarnaast is deze parochie 
groter dan mijn vorige in Groes-
beek. Ik wist niet veel van deze 

regio, behalve dat hier een abdij 
staat, maar toch hield het me be-
zig: wat zou ik kunnen bereiken 
bij deze mensen? Wat kan ik hier 
betekenen?” 

De komende maand doorloopt 
Isabel een inwerkprogramma en 
haar eerste indruk is goed. “Het 
bestuur en het pastorale team 
zorgen dat ik diverse groepen 
ontmoet, zoals de Zonnebloem 
en de KBO. Maar ook de omge-
ving en cultuur horen daarbij, zo-
dat ik weet wat er in de dorpen 
gaande is. Ik vind het erg mooi 
dat ze dat zo voor me geregeld 
hebben. Ik voel me heel welkom, 
mensen zijn gastvrij en helpen 
me op weg.” 

Binnen de parochie is Isabel 
aangenomen voor de taakvel-
den catechese en diaconie. “Bij 
de catechese bereid ik de eerste 
communie en het vormsel voor. 

Dat deed ik in mijn vorige paro-
chie ook en dat werk vind ik erg 
leuk! Diaconie betekent hulp aan 
onze naasten, dus daar zal ik ook 
mee bezig zijn.” Isabel haalt haar 
inspiratie uit haar drijfveer om dit 
te doen. 
“Ik mag God ter sprake bren-
gen en mensen het verhaal van 
God vertellen. Eigenlijk mag ik 
God en de mensen verbinden. 
Ik hoop dat mensen dan voelen 
wat daar gebeurt. Dat mensen 
zich welkom voelen. Ik wil nie-
mand opdringen het geloof over 
te nemen, maar ik hoop mensen 
te mogen inspireren.” 

Tot slot vertelt Isabel: “Graag zou 
ik iedereen op mijn welkomst-
viering willen uitnodigen. Deze 
wordt op zaterdag 29 september 
gehouden, om 19.00 uur in de 
Sint Willibrorduskerk in Hees-
wijk. Ik kijk ernaar uit de mensen 
hier te ontmoeten!”

nieuwe pastor parochie
Heilige Augustinus
‘Ik wil de kerk dichtbij brengen’ 
HEESWIJK-DINTHER – Ze komt uit Zetten, een dorp in de Betuwe in Gelderland, maar voor haar nieuwe 
baan reist ze graag helemaal naar onze regio. Isabel van Baal (32) is 1 september gestart als nieuwe 
pastor in parochie Heilige Augustinus. Ze zal werkzaam zijn op de locaties Berlicum, Middelrode, Hees-
wijk, Dinther en Loosbroek. 

Isabel van Baal Tekst: Eline Sigmans Foto: Edwin Hendriks

‘ik hoop mensen te 
mogen inspireren’

2x VieRGENERATIES

V.l.n.r.: Stiena, Manouk, Nelly en Lisette

Stiena v.d. Bogaart-van Lieverloo - Nistelrode - 93 jaar
Nelly Fransen-v.d. Bogaart - Nistelrode - 70 jaar
Lisette Krijnen-Fransen - Oosterhout - 37 jaar
Manouk Krijnen - Oosterhout - 3 maanden.

Stiena v.d. Bogaart-van Lieverloo - Nistelrode - 93 jaar
Nelly Fransen-v.d. Bogaart - Nistelrode - 70 jaar
Susanne Coenen-Fransen - Geleen - 39 jaar
Lisa Coenen - Geleen - 13 jaar.

V.l.n.r.: Stiena, Lisa, Susanne en Nelly
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KBO Bernheze

Computercursus bij de DOP
in Heeswijk-Dinther
Het startpunt voor beginners en gevorderden

HEESWIJK-DINTHER - In okto-
ber wordt er weer gestart met 
diverse cursussen en work-
shops. Hieronder de cursussen 
met nadere informatie. 

Workshop Ons Platform (Cubi-
go) van KBO
Deze workshop bestaat uit twee 
lessen van twee uur en start op 
maandagavond 15 oktober. 
Kosten bedragen € 10,-, inclu-
sief lesmateriaal.

Cursus Microsoft Word 2010
Deze cursus bestaat uit acht 
lessen van twee uur en start op 
dinsdagochtend 16 oktober. 
De kosten bedragen € 55,- in-
clusief lesmateriaal.

Kennismaken met iPAD van Apple
Deze cursus is bedoeld voor ou-
deren die nog geen iPAD hebben 
om te kijken of de Ipad iets voor 
hen is. Deze workshop bestaat 
uit vier lessen van twee uur en 
start op dinsdagmiddag 16 okto-
ber. Deze workshop is gratis.

Basiskennis Windows 10 
Deze cursus bestaat uit zes les-

sen van twee uur en start op 
donderdagmiddag 18 oktober. 
De kosten bedragen € 45,-, in-
clusief lesmateriaal.

Cursus Outlook 2010 (e-mail)
Deze cursus bestaat uit zes les-
sen van twee uur en start op 
donderdagmorgen 18 oktober. 
De kosten bedragen € 45,- in-
clusief lesmateriaal.

Workshop iPAD van Apple
Deze workshop bestaat uit vier 
lessen van twee uur en start op 
dinsdagmiddag 13 november. 

De kosten bedragen € 30,-, in-
clusief lesmateriaal. 

Het inschrijfgeld voor deze cur-
sussen en workshops bedraagt 
€ 10,-. Het inschrijfgeld zal ver-
rekend worden met het cursus-
geld. De cursussen en workshops 
worden gegeven in het leslokaal 
van de DOP in CC Servaes. Meld 
je nu snel aan voor één van deze 
cursussen of workshops. 
Aanmelden bij Ben Beeftink, 
Donkerendijk 44 in Hees-
wijk-Dinther, 0413-291924 of 
06-51317609.

85-plussers van 
KBO Nistelrode 
ontmoetten
elkaar

NISTELRODE - KBO Nistelrode 
telt ruim 100 leden van 85 jaar 
en ouder. Hiervan waren er 80 
aanwezig bij de ontmoetings-
middag op 14 september. Op ei-
gen gelegenheid of met hulp van 
vrijwilligers hadden zij de over-
steek naar CC Nesterlé gemaakt. 
Ze werden hartelijk ontvangen 
met een kopje koffie met een 
soesje en hapjes en een drankje 
in de pauze. 

Het duo Maestro & Co bracht 
een muzikale terugblik op de 
bevrijding van Nederland in de 
meidagen van 1945 en de pe-
riode daarna. Een gevarieerd 
programma met mooie muziek, 
luisterliedjes en gezellige meezin-
gers. Tijdens de pauze werd een 
filmpje vertoont over hoe het 
vroeger was en hoe het toen ook 
allemaal ging zonder alle techni-
sche middelen van tegenwoor-
dig. Een feest van herkenning. 
De middag werd afgesloten met 
het lied ‘We’ll meet again’ en dat 
hopen we volgend jaar ook weer 
te doen. 

Old Oak Tree

HEESCH - ‘Tie a yellow ribbon 
round the ol’ oak Tree’. Een regel 
uit een lied van Tony Orlando uit 
de jaren ‘70. Dit regeltje kwam 
bij mij, Cees Snellen, op toen 

ik een foto ging maken van de 
nieuwe jeu de boulesbanen aan 
de voet van die ouwe, ouwe kas-
tanjeboom midden in ‘t Dorp, 
vlakbij het nieuwbouwcomplex 
De Smidse.

Antoon Muller wist me in 1998 
al te vertellen dat de boom, toen 
nog in de tuin van de melkboer 
Jan Ruijs (die in dat witte huis 
woonde), beschermd goed was 
en dat hij met zijn nieuwbouw-
plannen hier rekening mee moest 
houden. Hij was er toen niet blij 
mee; wij nu wel.

En dus werd er tijdens de bouw 
geen yellow ribbon maar een 
rood-wit lint en een hele hout-
constructie rond deze boom ge-
maakt, zodat hij nu kan staan te 
pronken en er aan zijn voet drie 
prachtige banen liggen. Bijna 
klaar om ingewijd te worden.

De gemeente heeft er afgelopen 
week een mooi hekwerkje om-
heen laten plaatsen. Binnenkort 
komen er nog wat zitbankjes bij 
en dan is de tijd rijp dat kartrek-
ker Kees de Leeuw er weer met 
zijn club KBO-ers kan neerstrij-
ken om er hun onderlinge com-
petities te strijden.

Foto: Leny van de Ven

Al ruim 90 jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Vragen? Bel voor info 0413-291490 b.g.g. 06-51524069 of 06-53471854

Ook voor LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl
Taxi van LieshoutTaxi van Lieshout

Van Lee Mannenkoor in Laverhof

Het Jan van Lee Mannenkoor 
bestaat al sinds 1962. Het heeft 
34 koorleden en staat onder 
de bezielende leiding van Car-
la Bons uit Rosmalen. Het koor 
heeft een veelzijdig repertoire en 
hun concerten worden zeer en-

thousiast ontvangen.

In het voorjaar stond ook een 
concert van het Jan van Lee 
Mannenkoor gepland binnen 
het ‘Uurtje Klassiek’ van Laver-
hof. 

Helaas kon dat concert toen 
plotseling niet doorgaan van-
wege een sterfgeval binnen het 
koor. Wij condoleren het koor 
met dit verlies en zien uit naar 
een mooi concert aanstaande 
zondag.

HEESWIJK-DINTHER - Het Jan van Lee Mannenkoor treedt op zondag 23 september op in de grote kapel 
van de Laverhof locatie Cunera/de Bongerd in Heeswijk-Dinther. Het koor zal een mooi programma ten 
gehore brengen binnen de serie ‘Uurtje Klassiek’. Iedereen is van harte welkom. Bewoners betalen één 
strip en gasten geven een vrijwillige bijdrage. Het concert begint om 15.00 uur.

EEN MUZIKALE 
TERUGBLIK OP 
DE BEVRIJDING
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Hop naar het veld
sTeKKen, sCHoffelen, spRoeien en ooGsTen

HEESWIJK-DINTHER – Een ‘flauwekulletje’ zorgde er in 2015 voor dat Jos, Gerda, Pieter, Daniëlle en Pascal zonder enige kennis van zaken, als 
vrijwilligers het roer kregen over een nieuw aan te leggen hopveld bij de Abdij van Berne. Intussen weten ze wél waar ze over praten en wordt er 

gestekt, geschoffeld, gesproeid en recent werd de hop geoogst. 

TEKST EN FOTO: WENDy VAN LIJSSEL

“Als carnavalsclub kunnen we 
van alles met het eindproduct, 
maar met hop kunnen we niets”, 
reageerde Jos Geene uit Hees-
wijk-Dinther op lacherige toon, 
na een oproep waarin vrijwilligers 
voor het in 2015 nog nieuw aan 
te leggen hopveld van Stichting 
Berne Abdijbier gevraagd wer-
den. 

Het hopveld doet intussen dienst 
als educatief onderdeel van de 

rondleidingen die er gegeven 
worden, waarbij ook een bezoek 
aan de kruidentuin, de Abdij en 
het Proeflokaal opgenomen zijn. 

Hoewel Jos uit de losse pols re-
ageerde, werd hij toch uitgeno-
digd om eens te komen praten. 
“We zijn door hem in de val ge-
lokt”, lachen alle reeds genoem-
den, want samengevat besloot 
het vijftal om de uitdaging aan te 
gaan. 

“We wisten niets en konden 
niets, maar we kregen wat boe-
ken doorgestuurd van de brouw-
meester en we verdiepten ons via 
internet. Het veld dat we toege-
wezen kregen was een woeste-
nij. Er stond niets, maar met de 
middelen die we hadden, zijn we 
gaan graven, is er worteldoek 
aangelegd en hebben we stek-
ken gezet”, wordt teruggeblikt. 
Schouderophalend wordt eraan 
toegevoegd. “Als het eenmaal 

staat, is het een kwestie van 
‘bijhouden’. Schoffelen, dorre 
blaadjes verwijderen en zorgen 
dat er gesproeid wordt. In het 
begin van het groeiproces moet 
je de planten wel rechts om het 
touw leiden. Waarom weten we 
niet exact, maar zo is het ons ge-
leerd.” 

Het vijftal vertelt het allemaal of 
het niets is. In het seizoen zijn ze 
echter wekelijks één á twee keer 

op hun veldje te vinden. Hoewel 
ze er onder de noemer van hun 
carnavalsclub begonnen, want: 
“Carnaval en bier vonden we wel 
bij elkaar passen”, staat de ver-
eniging er intussen los van. “We 
doen dit als vrienden en zijn in-
tussen bij meerdere zaken betrok-
ken van Stichting Berne Abdij-
bier. Naast de hop zijn we actief 
bij activiteiten zoals binnenkort 
‘Vier het leven...Vier de herfst, op 
donderdag 21 september vanaf 
19.00 uur. Een gedeelte van de 
logistiek, kassa, bestellingen. We 
doen eigenlijk van alles”, vatten 
de vrienden het samen. 

Onlangs werd de hop van het 
seizoen geoogst. Veel werk was 
het overigens niet, want: “Van-
wege de hete zomer hebben we 
een slechte oogst”, zegt het vijf-
tal. De ‘bellen’ die eraf gehaald 
werden, mogen vanwege het ge-
brek aan de juiste certificaten niet 
gebruikt worden als ingrediënt 
voor bier. “Onze hop is bestemd 
als decoratiemateriaal voor onder 
andere bloemstukjes”, wordt ge-
meld. Na de oogst is ‘Hop naar 
het veld’ weer even passé. De 
vrienden, lachend met een dikke 
knipoog: “Er zijn diverse soorten 
hop. De winter besteden we bij 
voorkeur aan het proeven van de 
verwerking ervan.”

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

V.l.n.r.: Jos, Gerda, Daniëlle, Pieter en Pascal

het hopvelD 
Doet Dienst 

als eDucatief 
onDerDeel van De 

ronDleiDingen



  
Woensdag 19 september 201810 kinderen

Basisschool de kiem geeft ‘Lessen in geluk‘

Scholen besteden veel tijd aan 
kennisoverdracht en het behalen 
van doelen hierin. Taal, rekenen 
en lezen zijn de hoofdvakken op 
de basisschool. Maar is het niet 
minstens net zo belangrijk om te 
leren hoe je gelukkig kunt zijn? 
De Kiem vindt van wel: “Met 
‘Lessen in geluk’ geef je kinderen 
een basis voor de rest van hun 
leven. Het bepaalt hoe je in het 
leven komt te staan. 
Het is belangrijk dat we onze 
kinderen dit leren. Ze worden al 
op jonge leeftijd geconfronteerd 
met ellende en ze moeten zich 

staande zien te houden. Dat kan 
alleen als je ook de mooie dingen 
in het leven ziet”, zegt Thea van 
Heck, directrice van basisschool 
de Kiem.

Allereerst hebben de leerlingen 
geleerd wat geluk is: een gevoel 
van betekenis en tevredenheid 
over je leven in het geheel. Dat 
betekent niet dat je altijd super 
vrolijk moet zijn. Het is helemaal 
niet erg om je af en toe onzeker 
of verdrietig te voelen. Dat is ie-
dereen wel eens. Geluk is afhan-
kelijk van dankbaarheid, positief 

denken, geven, meditatie en zelf-
vertrouwen. “Mensen zijn geluk-
kiger als ze hebben geleerd posi-

tief te denken en te kijken naar 
de dingen waar ze dankbaar voor 
zijn. Dat kun je leren!” De kinde-
ren hebben gelukspotjes gevuld 
met stokjes waarop ze geschre-
ven hebben waar ze dankbaar 

voor zijn: familie, de spelcompu-
ter en schoon water uit de kraan. 
Ze hebben met ‘zeurpetjes’ en 
‘positieve petjes’ gekeken hoe 
je de leuke dingen in elke situ-
atie kunt bedenken. Het zeur-
petje denkt ‘Het regent buiten, 

nu moet ik binnen blijven’ terwijl 
het positieve petje denkt ‘Het re-
gent buiten, ik ga gezellig binnen 
een spelletje spelen’. Daarnaast 
hebben de leerlingen van basis-
school De Kiem weer ervaren dat 

het leuk is om iets aan anderen 
te geven. 
Daan uit groep 7 gaf zijn ouders 
en zusje een kaart om ze te be-
danken voor de steun en liefde 
die hij voelt. Zelfvertrouwen en 
goed zorgen voor jezelf is ook 
een voorwaarde tot geluk. De 
workshop meditatie besteedde 
hier aandacht aan.

Leerlingen en leerkrachten kijken 
met een heel tevreden gevoel te-
rug op de Dag van Geluk! Aan 
het eind van de dag wist Sten 
(10) wat voor hem geluk is: “Dat 
ik mag zijn wie ik ben!”

Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl

HEESCH - Basisschool De Kiem stond vorige week dinsdag in het teken van geluk. Leerlingen van groep 
7-8 namen hun jongere schoolgenoten mee naar zes verschillende workshops. Hierin leerden de leer-
lingen wat geluk is en hoe ze daar zelf invloed op kunnen hebben.

 Foto’s: Edwin Hendriks

Met ‘Lessen in geluk’ geef je kinderen 
een basis voor de rest van hun leven

Jonge kinderen en digitale media

De iPad als oppas
De avond is bedoeld voor ouders 
en/of opvoeders van kinderen in 
de leeftijd van 0 tot 8 jaar en an-
dere belangstellenden. 

Kinderen komen immers al vroeg 
met media in aanraking. 

Dat kan heel leuk zijn, maar het 
kan ook veel vragen oproepen. 

Hoe lang mag een kind kijken? 
Welke apps en sites zijn geschikt 
voor welke leeftijd? Moet je als 
ouder mee blijven kijken of niet? 

Zou je kind niet vaker buiten 
moeten spelen? Kan het kwaad 
om de tablet of tv ‘als oppas’ 
in te zetten als je moet koken? 
Kan het staren naar schermpjes 
kwaad voor de lichamelijke ont-
wikkeling van je kind? 
Hoeveel zou je kind moeten be-
wegen elke dag? Geef je zelf ei-
genlijk wel het goede voorbeeld?
De mediawijsheidspecialist van 

de bibliotheek, een deskundige 
van de GGD en een fysiothera-
peut geven antwoord op deze 
én andere vragen. 

Aanmelden
De avond is gratis te bezoeken. 
Je moet je wel vooraf aanmel-
den. Dat kan via 
www.bibliotheekbernheze.nl of 
aan de balie van één van de bi-
bliotheken van Bernheze.
Dinsdag 25 september van 20.00 
tot 22.00 uur in Nistelrode.

BERNHEZE - Bibliotheek Nistelrode organiseert in samenwerking met GGD Hart voor Brabant en fy-
siotherapiepraktijk De Groot op dinsdag 25 september een avond over opvoeding, digitale media en 
beweging. 

kinderen komen al vroeg 
met media in aanraking
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Het Dorp 58, 

5384 MC  Heesch

T: 0412 - 202849

info@hanegraafkeukens.nl

www.hanegraafkeukens.nl

Openingstijden:
Maandag: op afspraak
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30
Zaterdag: 10.00 - 17.00
Zondag: gesloten

9583,-

heel subtiel...
smal 20 mm kader

werkblad met stijlvol
marmerdecor

zwarte metalen steunen
voor panelen

inclusief inbouwapparatuur

NEW!

Trend: MARMER
Bijzonder front uit het programma

Karo. Een kunststof front met smal

20 mm kader. Leverbaar in zes mooie

kleuren. Een stoer element in deze

keuken is de wandplank met zwarte

metalen steunen. De praktische

hoge kasten zijn in de mooie mat

gelakte kleur Terragrey. Een echte

eyecatcher is de marmerlook wand

achter de kraan, die weer helemaal

past bij het werkblad. Het marmer en

het mooie front geven deze keuken

een luxe uitstraling.

Het zijn vaak de kleine details
die het grote verschil maken!

STOER: MAT ZWART
Extreem mat zwart front met een reflectie-

arm oppervlak. Voelt warm en aangenaam

aan. Is extreem robuust, sterk met hoge 

belastbaarheid en krasbestendig. Voorzien

van anti-fingerprint-technologie en is een-

voudig te reinigen. 

7815,-
inclusief inbouwapparatuur

Goede vrijdag (30 maart) zijn wij gesloten!

Uw droom is onze ambitie
‘t Dorp 58, 5384 MC Heesch

0412-202849
info@hanegraafkeukens.nl
www.hanegraafkeukens.nl

Tijd-, energie- en waterbesparend

* vraag naar de voorwaarden

TIJDELIJKE
ACTIE!
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lasertechniek nederland verhuist naar Bedrijvenweg

Met name de twee jaar geleden 
gestarte verkoop van laserma-
chines voor graveer- en snijwerk 
aan het bedrijfsleven, gaat als 
een speer. “Vorig jaar hadden 
we gepland er drie te verkopen, 
maar het werden er zes. Nu zijn 
we nog niet eens halverwege het 
jaar en hebben we de beoogde 
verkoop voor 2018 al behaald”, 
vertelt eigenaar Marc van Hemert 
trots. De ondernemer benadrukt 

dat Lasertechniek Nederland zich 
tevens blijft richten op het leve-
ren van graveer- en snijwerk aan 
bedrijven en particulieren. “Of 
de aantallen nu groot of klein 
zijn, dat maakt niet uit. Laatst 
verzorgden we bijvoorbeeld een 
opdracht voor Rituals waarbij er 
100.000 plaatjes marmer gegra-
veerd moesten worden.” Ook 
andere grote opdrachtgevers zo-
als ASML, Mitsubishi, Hertog Jan 

en VDL weten hem inmiddels te 
vinden. Daar heeft de Nistelrode-
naar hard voor moeten werken. 
Bijna vijf jaar geleden, toen zijn 
onderneming nog geboren moest 
worden, kon hij zijn voormalig 
werkgever niet overtuigen om 
de overstap te maken naar laser-
techniek. Maar zelf zag hij poten-
tie. “Ik ontdekte de machine op 
een vakbeurs. Bij frezen gaat veel 
plaatmateriaal verloren. Met de 

lasermachine kun je dit materiaal 
wel benutten.” Toen hij destijds 
zijn baan verloor, besloot hij de 
sprong te wagen. “Ik raapte mijn 
spaargeld bij elkaar en bouwde 
de schuur om tot werkplaats.” 

Genoeg mogelijkheden
De oppervlakte van het nieuwe 
pand is twee keer zo groot als de 
locatie aan de Canadabaan. Er is 
een scheiding aangebracht tus-
sen productieruimte, showroom 
en magazijn. De groei laat zien 
dat klanten zijn producten en 
diensten waarderen. “Een produ-
cent in de automotive kiest voor 
Lasertechniek Nederland. Zijn 
machine deed 45 minuten over 

het plaatsen van een QR-code, 
onze laser doet het in anderhal-
ve minuut! Een leverancier van 
hijs- en hefmiddelen is laaiend 
enthousiast. Serienummers van 
producten werden met slagha-
mers ingeslagen. Dat maakt een 
gigantisch lawaai. Dankzij de 
laser is die overlast verdwenen. 
Het personeel bedient voortaan 
de laser. Dat leer je binnen een 
halve dag.” Hiermee zijn de mo-

gelijkheden nog lang niet uitge-
put, meent Van Hemert. Er zijn 
nieuwe markten te vinden; be-
halve Nederland en België straks 
ook Duitsland. Bovendien gaat 
hij zich in de toekomst richten op 
laserreiniging. 
www.lasertechnieknederland.nl

NISTELRODE – Lasertechniek Nederland opent vrijdag 28 september officieel haar nieuwe pand aan 
de Bedrijvenweg 11C in Nistelrode. De verhuizing naar deze locatie is noodzakelijk met het oog op de 
groei die het bedrijf doormaakt. Het pand aan de Canadabaan barstte uit haar voegen. 

Marc van Hemert Tekst: Teun Ceelen Foto’s: Marcel van der Steen

Nauwkeurig graveerwerk

Bedrijvenweg 11C, Nistelrode
06-22956993
info@lasertechnieknederland.nl
www.lasertechnieknederland.nl

‘Ik raapte mIjn 
spaargeld bIj 

elkaar en bouwde 
de schuur om tot 

werkplaats’

Heesch, klein? Aardrijkskundig 
gezien: ja, historisch gezien: nee

HEESCH - Naar aanleiding van 
de foto van Heesch uit 1939 
die we enkele weken geleden in  
DeMooiBernhezeKrant geplaatst 
hadden ontvingen we van Joop 
Thuring onderstaande reactie. 

Wat een fraaie luchtfoto van het 
centrum van Heesch trof ik aan 
in De MooiBernhezeKrant van 
5 september. Destijds gemaakt 
door waarnemer/fotograaf Lui-
tenant J.R. Bosch van de Lucht-
vaart Afdeling, voorloper van de 
Koninklijke Luchtmacht. 
Hij heeft met zijn forse handca-
mera, half buiten boord hangend 
uit een tweepersoons tweedek-
kertje, dit plaatje halverwege de 
ochtend van 1 september 1939 
geschoten. Was het toeval of zat 
er een gedachte achter?

Mobilisatie en snel opvolgende 
gebeurtenissen
Op maandag 28 augustus 1939 
was de Algemene Mobilisatie af-
gekondigd. Weerbare mannen 
tot 44 jaar moesten zich onver-
wijld bij de hun aangewezen de-
pots melden. Ook hoofden van 

huisgezinnen, ook zij die meer-
dere kinderen hadden, moesten 
plotsklaps huis, haard en hun 
geliefden achterlaten. Wat op 
zich al menselijke drama’s zijn, 
en dan was er nog geen schot 
gelost. Op 31 augustus, Konin-

ginnedag, vroeg in de ochtend 
ontving burgemeester J.W. Of-
fermans een telegram van het 
Algemeen Legerhoofdkwartier 
uit Den Haag dat de volgende 
dag de commandant, Gene-
raal-majoor A.A. van Nijnatten, 
en de Staf van het Derde Leger-
korps (III.LK) zich in Heesch zou-
den vestigen. Immers onze oos-
terburen, nazi-Duitsland, wilden 
meer ‘Lebensraum’. Omdat hun 
buren in het oosten en westen 
daar niet van gediend waren zou 
dat kwaadschiks bereikt moeten 
worden.

1 September 1939 
Deze agressor valt vroeg in de 
ochtend Polen binnen, het be-
gin van de meest gewelddadige 
periode uit de wereldgeschiede-
nis. De jongensschool van de St. 
Petrus Banden parochie wordt 
omgebouwd tot tijdelijk Hoofd-
kwartier. De centrale Legerlei-
ding geeft opdracht het kersver-
se Hoofdkwartier (HQ) van III.
LK in het verre Heesch, als een 
strategische plek aangewezen in 
de verdediging van het vader-
land, te fotograferen. De piloot 
en de fotograaf hebben hun op-
dracht goed begrepen. Het be-
doelde HQ bevindt zich op die 
luchtfoto links onder in de hoek 
omgeven door eikenbomen.

Joop Thuring
Heesch.

Heesch 1939 

heesch werD 
aangewezen als 
strategische plek

‘t Dorp 68a - 5384 MC Heesch

Ga naar        Trendzz Heesch en doe mee.

Groetjes
Team Trendzz 

De supermooie najaars-
collectie is binnen voor 

dames en heren. 
Vanuit Parijs hebben we 
een mooie modecollectie 

meegebracht. 
We hebben gratis
vermaakservice.

We vieren dat de weg weer 
open is! Kom gezellig naar 

Heesch. De koffi e staat klaar. 
Voor de kinderen een gratis 

suikerspin.

Zondag 23 september geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

Open dag 
Bedrijven: vrijdag 28 september

particulieren en bedrijven:zaterdag 29 
september
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Bas Aarts is historicus, voorzit-
ter van de vereniging vrienden 
Brabantse Kastelen en redacteur 
van het tijdschrift ‘Het Brabants 
Kasteel’. Momenteel bereidt hij 
een proefschrift voor over de 
motteburchten in het hertogdom 

Brabant. Datum: Woensdag 26 
september, aanvang 20.00 uur.
Plaats: Heemkamer HKK De 
Wojstap, Raadhuisplein 21a in 
Dinther.
Gratis voor leden, niet-leden be-
talen € 2,-. 

De Mottenburcht: 
lezing door Bas Aarts 
HEESWIJK-DINTHER - Wil je wat meer weten over de achtergron-
den die tot het ontstaan van kasteel Heeswijk hebben geleid, welk 
politiek spel er gespeeld werd en of er in Dinther ook een kasteel 
heeft gestaan? Is het antwoord ja, kom dan op 26 september naar de 
heemkamer van De Wojstap. Bas Aarts zal een lezing houden over 
de ontwikkeling van middeleeuwse kastelen en er zal ook de nodige 
aandacht worden besteed aan de situatie in Dinther en Heeswijk.

DonDeRDAG 27 sepTeMBeR:

‘CAll Me By yoUR nAMe’

‘Call Me By your Name’ is een 
zeldzaamheid, een Italiaanse lief-
desfilm die zoveel schoonheid en 
wijsheid herbergt, dat je zwevend 
de bioscoop verlaat. Na het zien 
van het liefdesavontuur van de 
17-jarige Elio en de 24-jarige Oli-
ver voel je je opgetild’. (Trouw)

De zeventienjarige Elio (Timothée Chalamet) brengt samen met zijn 
ouders de zomer door op het Italiaanse platteland. Wanneer Oliver, 
(Armie Hammer) een knappe Amerikaanse onderzoeksassistent, naar 
Italië komt om samen te werken met Elio’s geleerde vader (Michael 
Stuhlbarg), vindt hij dit erg intrigerend. Elio verzint van alles om tijd 
door te brengen met Oliver, en daagt hem uit. Er onstaat een ero-
tische spanning tussen de twee, en zodra het flirten eenmaal leidt 
tot een zowel speelse als betekenisvolle eerste zoen zijn ze meteen 
onafscheidelijk.

Sprankelende, intieme en eerlijke film
‘Call me by your name’ is een Italiaans-Amerikaanse film uit 2017, 
geregisseerd door Luca Guadagnino ‘A Bigger Splash, ‘I am Love’. 
Het is een verfilming van de gelijknamige roman (2007) van André 
Aciman. De hoofdrollen worden vertolkt door Timothée Chalamet, 
Michael Stuhlbarg en Armie Hammer. De film is de winnaar van een 
BAFTA en een Oscar (Best Bewerkte Script) en genomineerd voor drie 
Golden Globes.

Voor meer informatie over de filmavond op elke laatste donderdag 
van de maand meld je aan voor de filmmail via www.nesterle.nl.

Kaartjes à € 5,- zijn vanaf 19.30 uur aan de kassa 
verkrijgbaar. CC Nesterlé 
Donderdag 27 september. Aanvang 20.15 uur.

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond

WWW.neSTerle.nl

Nesterlé,zo dichtbij.Kom, geniet& ontmoet!

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond

DonDeRDAG 27 sepTeMBeR:

Aanvang films 20.00 uur; er is 
geen pauze. Je mag een drankje 
mee de zaal in nemen. Na afloop 
is het gezellig napraten en borre-
len in het café.

Zondagmiddag filmmiddag. Dit
najaar weer twee zondagen 
waarop een film vertoond wordt. 
Aanvangstijd is 15.30 uur. 

Via de Facebookpagina zullen er 
kaartjes voor de kinderfilms ver-
loot worden!
En houd ook DeMooiBernheze-
Krant in de gaten! 
Als je een film wilt bijwonen kun 
je voorafgaand aan de vertoning 
kaarten kopen aan de kassa (vrije 
keuze plaatsen) of reserveren via 
www.de-pas.nl.

Op de site vind je ook de agenda 
van het Filmhuis.

Telefonisch reserveren: 
0412-451634 (maandag tot vrij-
dag van 9.00 tot 16.30)

Kaartjes € 5,-. 
Abonnement (negen films) € 35,.
Kinderfilms € 4,-.

HEESCH – Dit najaar staan er opnieuw spraakmakende films op het programma. Een lach en een traan; 
dat is waar we naar op zoek zijn. De maandfilms zullen op maandag en dinsdag worden vertoond.

FiLMHuiS DE PaS:

SPRaaKMaKEnD!

nog meer zien? ga dan naar www.de-pas.nl/agenda/film

luisteren naar leonard Cohen
‘Wees lief voor deze ziel. Veertig vensters op Leonard Cohen’.
Een boek van Frank Kazenbroot

Seculiere en religieuze taal gaan 
in zijn liederen hand in hand, 
waardoor thema’s als liefde, 
seks, eenzaamheid, pijn, gena-
de, gebrokenheid, God en ver-
langen opnieuw gaan leven. 
Het lied ‘the Window’ uit 1979 
heeft in dit boek een belangrij-
ke plaats gekregen. Het verenigt 
prachtige muziek met mystieke 
poëzie. De uitnodiging van Co-
hen om lief te zijn voor de ziel 
van een gebroken mens, ‘Gentle 
this soul’, is de titel van dit boek 
geworden. De foto’s in het boek 
(en omslag) zijn van Wim van de 
Hulst. 
Frank Kazenbroot (Schiedam 
1958) was jarenlang kloosterling 
in de Abdij van Berne. Tegen-

woordig is hij geestelijk verzor-
ger in een gevangenis. Hij heeft 
een passie voor het werk van 
Leonard Cohen en verzorgt re-
gelmatig lezingen over de tekst 
en muziek van de Canadese 
dichter en zanger.
Vrijdag 21 september, de ge-
boortedag van Leonard Cohen, 
presenteert Frank Kazenbroot 
zijn boek ‘Wees lief voor deze 
ziel’ met een lezing en muziek-
fragmenten in de kerk van de 
Abdij van Berne in Heeswijk. 
Plaatsen (entree € 15,-) kunnen 
gereserveerd worden via 
activiteiten@bernemedia.com.

Voor meer informatie zie 
www.berneboek.com/agenda.

HEESWIJK-DINTHER - In zijn boek ‘Wees lief voor deze ziel’ opent de schrijver frank Kazenbroot veertig 
vensters op de spirituele en religieuze kracht van Leonard Cohens poëzie. Hij volgt de dichter-musicus 
van zijn geboorte in 1934 tot aan zijn sterven in 2016.

Uniek themaconcert fanfare 
st. lambertus nistelrode

Zaterdag 10 november. Er zijn 
twee uitvoeringen; één voor de 
jeugd tot en met 12 jaar, aan-
vang 18.30 uur, en één voor vol-
wassenen, aanvang 20.30 uur.
Locatie: Langenhuizen Agrarisch 

loon- en grondverzetbedrijf aan 
de Loosbroekseweg 56 in Nistel-
rode.

Kaarten zijn via secretariaat@
fanfarenistelrode.nl te bestellen.

NISTELRODE - Hooggeëerd publiek, komt dat zien, komt dat zien! 
fanfare St. Lambertus Nistelrode gaat weer iets unieks doen. Dit jaar 
een themaconcert met als thema ‘Circus’. Maar dan ook met echte 
circusoptredens en -acts die door de fanfare muzikaal begeleid wor-
den. Speciaal hiervoor is circusschool Mr. poehaa uit Veghel benaderd 
en zij gaat voor invulling van de acts zorgen. Dit wil je niet missen!

Berne-Anders activiteit: Cultuurhistoricus Jacob slavenburg
HEESWIJK-DINTHER - Cultuur-
historicus Jacob Slavenburg 
geeft op 24 september een le-
zing over Gnosis en de Katharen. 

Het griekse woord Gnosis be-
tekent inzicht en gaat niet over 
kennis maar over het weten van 
binnenuit. Als specialist in de 
gnostiek neemt Slavenburg ons 
in zijn lezing mee op reis van 

oude vroeg-christelijke stromin-
gen naar een hedendaagse le-
vensbeschouwing. Daarbij vor-
men de Katharen het voorbeeld 
van een beweging, die deze op-
vattingen al eerder in de praktijk 
wilden brengen. 

De auteur Slavenburg schreef 
veel over mystiek en spiritualiteit. 
Hierbij gaat hij terug naar oude 

teksten, waaronder de Nag Ham-
madi geschriften zoals die in krui-
ken gevonden zijn in Egypte. Net 
als het moderne New Age biedt 
Gnosis ook de stuwende kracht 
die de mens de weg wijst tot ver-
andering. 
De weg daartoe is zelfkennis. 
Daaruit komt voort dat je van 
jezelf kunt gaan houden. En dat 
biedt de mogelijkheid tot het 

houden van de ander. Jacob Sla-
venburg is een spreker die je vol-
ledig laat meegaan in zijn bood-
schap en verhalen! 

De avond begint om 20.00 uur 
in de Abdij van Berne in Hees-
wijk. De entree bedraagt € 10,- 
inclusief koffie/thee in de pauze. 
Kaarten reserveren via 
berne-anders@abdijvanberne.nl.Jacob Slavenburg
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pRAKTisCHe infoRMATie

De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412 
(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.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur

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

GeMeenTeBeRiCHTen

25 september 
Inloopavond 
ontwerpbestemmingsplan 
Bergakkers 3, Vorstenbosch
Gemeenschapshuis De Stuik
Vorstenbosch
18.30 en 21.00 uur

27 september
Raadsvergadering

10 oktober
Energieweverij
Gemeenschapshuis De Wis
Schaapsdijk 27, Loosbroek
17.30-21.30 uur

AGenDA

Bladeren opruimen
De winter komt er aan en onze 
bomen beginnen weer hun blad 
te verliezen. Om het er allemaal 
weer netjes uit te laten zien 
gaan we ook dit najaar weer aan 
de slag om blad op te ruimen. 
Dat doen we vanaf 15 oktober. 

Wat doet de gemeente
We vinden het belangrijk dat 
eerst het blad op de straten, go-
ten en voet- en fi etspaden opge-
ruimd is. Daarom rijden we bin-
nen de bebouwde kom met een 
zuigwagen rond om het blad op 
te zuigen. Naast deze zuigwagen 
lopen mensen met bladblazers 
om het blad onder de zuigwagen 
te blazen. 
Als we de straten, goten en 
voet- en fi etspaden schoon heb-
ben gaan we ook de grasvelden 
en plantsoenen vrij maken van 
blad. We nemen dan ook kleine 

bladhoopjes die op het gras of in 
de berm liggen mee. 

Wat u zelf kunt doen
Als u blad van de gemeentebo-
men in uw tuin heeft of u hebt 
ons geholpen om een gedeel-
te van de stoep of straat vrij te 
maken van blad, dan kunt u dat 
in uw groencontainer doen. De 
groencontainer wordt om de 
week gratis leeg gemaakt. U 
kunt het ook gratis naar één van 
de twee groendepots brengen. 
Kunt u het blad van de gemeen-
tebomen in de groencontainer 
niet meer kwijt, dan kunt u een 
bladhoop maken. Kleine blad-
hopen nemen we binnen de be-
bouwde kom mee als we blad 
aan het ruimen zijn. Grote blad-
hopen en bladhopen in het bui-
tengebied komen we ophalen als 
deze aangemeld zijn. 

Aanmelden bladhopen
Mocht u een bladhoop gemaakt 
hebben en merkt u dat we deze 
niet meegenomen hebben om-
dat hij te groot is voor de zuig-
wagen? Dan kunt u de locatie 
van deze bladhoop aan ons 
doorgeven door:
- te bellen naar 140412 
- het formulier op onze website 

www.bernheze.org in te vullen
- een mail te sturen naar 
 gemeente@bernheze.org. 

Alle bladhopen die bij ons zijn 
aangemeld worden op een lijst 
gezet. 
Eens per maand gaan we aan-
gemelde bladhopen ophalen. Dit 
doen we tot en met januari. 

Mantelzorgwaardering 2018
Meld uw mantelzorger voor 21 oktober aan

U kunt kiezen uit de drie vol-
gende waarderingen. 

Verwendag
10 november 2018, 10.00-16.00 
uur, Cultureel Centrum de Pas in 
Heesch.
De mantelzorgers beleven een 
gezellige en ontspannende dag. 
Dit keer op zaterdag zodat ook 
mantelzorgers die door de week 
werken kunnen komen. 
Programma:
•	10.00	 uur:	 Opening	 van	 de	

dag door wethouder Rein van 
Moorselaar

•	Nek/schoudermassage,	 stoel-
massage of voetrefl exmassage

•	Lunch
•	Middagprogramma	met	keuze	

uit 3 workshops

Wandeling met lunch 
9 november 2018, 10.30-14.00 
uur.
Programma:
•	Koffi	e	met	iets	lekkers
•	Wandeling	vanaf	De	Nistel
•	Lunch	 met	 wethouder	 Rein	

van Moorselaar. Als u wilt kunt 
u met hem in gesprek over uw 
ervaringen als mantelzorger. 

Attentie
U kunt uw mantelzorger ook op 
een andere manier in het zon-

netje zetten. Geef uw gegevens 
door dan zorgen wij voor een 
bedankje. We sturen het be-
dankje naar de zorgvrager zodat 
hij/zij zelf de mantelzorger(s) 
kan bedanken.

Jonge mantelzorgers 
Mantelzorgers onder de 18 jaar 
kunnen zich melden door een 
e-mail te sturen naar: 
mvdberg@mantelzorgmakelaars.com. 
U kunt ze ook aanmelden door 
het inschrijfformulier op 
www.bernheze.org in te vullen. 

Vervangende mantelzorg
Het kan zijn dat u niet zomaar 
van huis kunt. Als u vervangen-
de zorg nodig heeft, geef dat 
dan aan Margo door.

Aanmelden
U vindt een aanmeldingsformu-
lier op www.bernheze.org (zoek-
term: mantelzorg). Vul het in en 
mail het naar 
mvdberg@mantelzorgmakelaars.com. 
Ook als u al bekend bent bij de 
Wmo-consulenten of bij Margo 
moet u uw mantelzorger aan-
melden.
Met vragen kunt u contact op-
nemen met Margo van den Berg, 
mantelzorgmakelaar, 
telefoon 06-48801127. 

Zaterdag 10 november is de Dag van de Mantelzorg. In de hoofd-
rol staan de inwoners die onbetaald zorgen voor een ander en die 
erkenning verdienen voor het werk dat ze dag in dag uit doen voor 
iemand die dat hard nodig heeft. Dit is dus geen vrijwilligerswerk! 
De gemeente Bernheze wil graag zoveel mogelijk mantelzorgers be-
danken voor hun langdurige, onbetaalde zorg voor anderen. U kunt 
daarom tot en met 21 oktober 2018 uw mantelzorgers aanmelden 
voor een mantelzorgwaardering. De organisatie is in handen van 
Mantelzorgmakelaar Margo van den Berg. 

De energie-
weverij
Thema: Kom van dat gas af

Op 10 oktober vindt de jaar-
lijkse Energieweverij plaats. 

Stelt je eens voor hoe het zou 
zijn om te wonen op volledig 
duurzame bronnen. Hoe gaat de 
toekomst er straks echt uitzien 
zonder gas? Wilt u antwoord op 
deze vraag? Kom dan naar de 
Energieweverij op 10 oktober. 
De Energieweverij is een inspire-
rende avond, waar we volop aan 
de slag gaan met duurzaamheid! 
Wat is gasloos, wat betekent het 
straks voor u en hoe kunt u toch 
comfortabel én duurzaam wo-
nen zonder gas? 

Aanmelden
Er is op de avond ruimte voor 
100 deelnemers. Meld u vóór 
10 oktober aan via 
www.brabantwoontslim.nl/
energieweverij.

Deze inspiratiebijeenkomst 
wordt door de gemeente Bern-
heze georganiseerd in samen-
werking met BECO (Bernhezer 
Energie Coöperatie).

Energieweverij
10 oktober, 17.30-21.30 uur
Gemeenschapshuis De Wis
Schaapsdijk 27, Loosbroek

Doe gft in de
gft-container

Beter voor het milieu
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Algemene plaatselijke 
Verordening (ApV)

Collectevergunning 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft toestemming 
verleend voor het houden van 
een openbare geldinzameling op 
grond van artikel 5:13 van de Al-
gemene Plaatselijke Verordening 
Bernheze (APV) aan Heesche 
Gymnastiek Club voor het orga-
niseren van een Flessenactie in 
Heesch van 19 tot en met 25 mei 
2019. De vergunning is verzon-
den op 14 september 2018. 
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Melding maken uitweg
- W.T.H. Vulders, Jan Dobbel-

steenstraat 15, 5472 PK Loos-
broek heeft in overeenstem-
ming met artikel 2:12, lid 1 
onder a, van de APV Bernhe-
ze 2014 een melding gedaan 
van het maken van een uit-
weg naar de Abdijstraat 30a in 
Heeswijk-Dinther.

- W.P.J. Verkuijlen, Heuvel 17, 
5476 KG Vorstenbosch heeft 
in overeenstemming met arti-
kel 2:12, lid 1 onder a, van de 
APV Bernheze 2014 een mel-
ding gedaan van het maken 
van een dubbele uitweg naar 
Heuvel 17 in Vorstenbosch.

- H.F. Bankers, Rodenburgseweg 
8, 5473 RH Heeswijk-Dinther 
heeft in overeenstemming met 
artikel 2:12, lid 1 onder a, van 
de APV Bernheze 2014 een 
melding gedaan van het ma-

ken van een 2e uitweg naar 
Rodenburgseweg 8 in Hees-
wijk-Dinther.

 Deze meldingen zijn op 
11 september 2018 geaccep-
teerd. Verzenddatum: 11 sep-
tember 2018.

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

Evenementenvergunning
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffi ng verleend aan:
- De Heische Hoeve B.V. voor 

het organiseren van een Herfst-
markt op 21 oktober 2018 van 
10.00 tot 17.00 uur op locatie 
Heideweg 1a in Loosbroek. De 
beschikkingen zijn verzonden 
op 14 september 2018.

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

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding 
gedaan door:
- Buurtvereniging Laarhof voor

het organiseren van een 
buurtBBQ op 22 september 
2018 van 16.30 tot 24.00 
uur op de parkeerplaats naast 
Laarhof 2, 5388 GX Nistelrode. 
De toestemming is verzonden 
op 12 september 2018.

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

Drank- en horecawet

Aan mevrouw Chen en de heer 

Qu is een gewijzigde vergunning 
verleend voor het uitoefenen van 
het horecabedrijf Cafetaria As-
peria, Hoofdstraat 72, 5473 AS 
Heeswijk-Dinther. De vergun-
ning is verzonden op 12 septem-
ber 2018.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerpwijzigingsplan Nieuw-
landsestraat ong. 
Heeswijk-Dinther
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt de ter-inza-
ge-legging bekend van het ont-
werpwijzigingsplan op basis van 
artikel 3.9a Wet ruimtelijke or-
dening voor ‘Nieuwlandsestraat 
ong. Heeswijk-Dinther’. Het plan 
is te raadplegen op www.ruim-
telijkeplannen.nl met de code 
NL.IMRO.1721 WPNieuwlnd-
strongHD-ow01.
Inhoud: Het plan betreft het 
omzetten van een voormalige 
mantelzorgwoning naar een bur-
gerwoning aan Nieuwlandse-
straat ong. (t.h.v. nr. 2) in Hees-
wijk-Dinther.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing.

RECTIfICATIE
ontwerpbestemmingsplan 
Mgr. van den Hurklaan ong. 
(tegenover nr. 10) Heesch
Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening 
de ter-inzage-legging bekend 
van het ontwerpbestemmings-
plan ‘Mgr. van den Hurklaan 
ong. (tegenover nr. 10) Heesch’, 
te raadplegen op www.ruimte-
lijkeplannen.nl met IDN-code 
NL.IMRO.1721.BPMgrvdHur-
klaanong-ow01.
Het plangebied ligt aan de noord-
zijde van Heesch. Het plan maakt 
de bouw van maximaal vier 
(senioren)woningen mogelijk.

Hogere grenswaarden geluid
Voor het oprichten van de wo-

ningen overwegen burgemeester 
en wethouders ontheffi ng te ver-
lenen voor het overschrijden van 
de voorkeursgrenswaarde (arti-
kel 83 van de Wet geluidhinder.) 
Het ontwerpbesluit voor deze 
ontheffi ng ligt eveneens gedu-
rende genoemde termijn ter in-
zage. Een zienswijze hierop kunt 
u richten aan burgemeester en 
wethouders van Bernheze, Post-
bus 19, 5384 ZG Heesch.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heeswijk-Dinther
- Zandkant 4c
 Oprichten vrijstaande woning 

met bijgebouw
 Datum ontvangst: 10-09-2018
- Brouwersstraat 2
 Handelen met gevolgen be-

schermde monumenten/ver-
bouwen en restaureren mo-
nument en geheel vervangen 
bijgebouw

 Datum ontvangst: 11-09-2018
Loosbroek
- Dorpsstraat 24
 Herbouwen aanbouw
 Datum ontvangst: 12-09-2018
Heesch
- Nieuwe Erven 23
 Brandveilig gebruik (verhuur 

woning/gebruiksvergunning)
 Datum ontvangst: 13-09-2018
Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heesch
- Lindenlaan 17
 Plaatsen erfafscheiding
 Verzenddatum: 10-09-2018
- Goorstraat ong.
 Oprichten woonhuis
 Verzenddatum: 13-09-2018

- Boogstraat 6
 Plaatsen zonnepanelen
 Verzenddatum: 11-09-2018
- Ruitersweg-Oost ong.
 Oprichten woonhuis en han-

delen in strijd regels ruimtelijke 
ordening

 Verzenddatum: 10-09-2018
Nistelrode
- Plan Zwarte Molen/Wiekslag 

ong.
 Oprichten 15 patiowoningen
 Verzenddatum: 10-09-2018
- Weijen 82
 Verhogen kap woning
 Verzenddatum: 13-09-2018
- Molenhoeve 15
 Verbouwen en uitbreiden 

champignonkwekerij en han-
delen in strijd regels ruimtelijke 
ordening

 Verzenddatum: 11-09-2018
Heeswijk-Dinther
- Sectie E nr. 2378 (nabij School-

straat)
 Tijdelijk plaatsen prefab unit 

(kinderopvang)
 Verzenddatum: 13-09-2018
- De Flerusstraat 9
 Verbouwen/vergroten woning
 Verzenddatum: 14-09-2018
- Nobisweg 13
 Heuvelstraat 10
 Handelen met gevolgen be-

schermde monumenten/on-
derhoud dak

 Verzenddatum: 14-09-2018
- Nobisweg 13a
 Handelen met gevolgen 

beschermde monumenten/
onderhoud dak

 Verzenddatum: 14-09-2018
- Avensteinstraat 4
 Verbouwen dak garage
 Verzenddatum: 11-09-2018
- Retselseweg 10
 Oprichten kantoor en loods
 Verzenddatum: 13-09-2018
Vorstenbosch
- Schoolstraat 14
 Uitbreiden gemeenschapshuis 

De Stuik
 Verzenddatum: 11-09-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Op 27 september 2018 vindt er 
een raadsvergadering plaats in 
de raadzaal van het gemeente-
huis, De Misse 6 in Heesch. De 
vergadering is openbaar en be-
gint om 19.30 uur. 

- Burgerinitiatief Kerngroep 
bewoners Veldstraat in Hees-
wijk-Dinther over problemen 

riolering en overstort
- Aanvullende kredietaanvraag 

Realisatie multifunctionele ac-
commodatie/gymzaal Vorsten-
bosch

- Snelfi etsroute Nistelrode-Uden
- Vaststellen bestemmingsplan 

landschappen van allure
- Gewijzigd vaststellen bestem-

mingsplan Wijststraat 16 in 

Heesch
- Vaststellen bestemmingsplan 

Wijststraat 12a in Heesch
- Vaststellen bestemmingsplan 

Rietdijk-Rietbeemden in Vors-
tenbosch

- Verklaring van geen bedenkin-
gen parkeervoorziening kasteel 
Heeswijk

- Beleidskader en Uitvoerings-
programma Integrale Veilig-
heid 2019-2022 en ontwerp 
Regionaal Veiligheidsplan 
2019-2022

- Verordening rechtspositie wet-
houders, raads- en commissie-
leden 2018

- Tweede tussentijdse rapportage
2018 (2e burap)

Informatie
De agenda en bijbehorende stuk-
ken vindt u op www.bernheze.org. 
Via deze website kunt u de raads-
vergadering live volgen en op een 
later tijdstip terugkijken. Met vra-
gen over de gemeenteraad en de 
raadscommissies kunt u terecht bij 
de griffi e, telefoon 14 0412, 
e-mail griffi e@bernheze.org.

GeMeenTeRAADsVeRGADeRinG

offiCiËle BeKenDMAKinGen
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‘VERDUURZAMING VAN JE WONING, HOE PAK JE DAT AAN?’

Sinds 2014 wonen wij met 
veel plezier in onze woon-
boerderij uit 1938. Deze is 
door de vorige bewoners 
goed onderhouden en re-
delijk geïsoleerd. Vanwege 
toenemende zorgen over 
het milieu, de onduidelijke 
toekomst van aardgas en 
comfort proberen we bij 
elke verandering aan het 
huis de duurzaamheid te 
verbeteren. 

Aangezien de betonnen dak-
pannen aan vervanging toe 
zijn bood dat een goede gele-
genheid om de isolatie van het 
dak te verbeteren. Maar wat is 
nu een goede keuze? Sommige 
leveranciers claimden de bes-
te resultaten met PIR-platen, 
maar dat betekent dat het dak 
circa veertien centimeter hoger 
komt te liggen met als conse-
quentie dat de ophanging van 
de goten moet veranderen en 
dat er bredere boeiboorden ge-
plaatst moeten worden. Andere 
leveranciers claimden dezelfde 
resultaten met een negentien-
laagse folie van slechts ander-
halve centimeter dik. Dan heb je 
nog leveranciers die isolatiepla-
ten van ander materiaal aanbie-
den of schapenwollen dekens 
aanbevelen. Een speurtocht op 
internet bracht geen uitkomst...

Ik kwam er gewoon niet verder 
mee en stelde de aanpassing 
steeds verder uit. Het gaat om 

heel veel geld en dan wil je wel 
dat het goed gebeurt! 

De impasse werd doorbroken 
door de voorlichtingsavond 
over verduurzaming van je wo-
ning die de gemeente Bernheze 
op 22 maart organiseerde, in 
samenwerking met de Energie-
weverij en BECO. Daar werd 
praktische informatie gegeven 
door mensen die er verstand 
van hebben. De mogelijkheid 
om voor een gering tarief een 
‘energiescan’ te laten uitvoeren 
heb ik met beide handen aange-
grepen. 

Enige weken later had ik een 
prettig en zeer informatief ge-
sprek met adviseur Hans Schel-
lings. Eindelijk kon ik met ie-
mand met verstand van zaken 

praten die onpartijdig was. 
Hans heeft een totale energie-
scan uitgevoerd voor ons huis. 
Dat de buitendeuren veel toch-
ten wist ik al. Ik had me al in-
gesteld op het vervangen van 
de deuren en de kozijnen. Een 
aangename verrassing was 
dat Hans ideeën had om de be-
staande deuren zodanig aan te 

passen dat de warmteverliezen 
grotendeels teniet gedaan wer-
den. De energiescan is zeer vol-
ledig, alle aspecten zijn aan bod 

gekomen. 

Een week later beschikte ik 
over een helder rapport met 
aanbevelingen voor isolatie, 
elimineren van warmteverlie-
zen en voor verduurzaming van 
de verwarming van het huis in 
de nabije toekomst. In een af-
sluitend vervolggesprek heb ik 

redelijk gevoel gekregen of het 
de moeite waard is om een aan-
beveling uit te voeren. Wat kost 
het, en wat levert het op? 

Op dit moment ben ik bezig om 
bedrijven in te schakelen die 
begin volgend jaar het dak ko-
men isoleren en vernieuwen, de 
deuren en kozijnen aanpassen 
en om een paar ramen te voor-
zien van HR+++ glas. Mocht ik 
daarbij nog vragen hebben, dan 
kan ik die nog stellen aan Hans. 

Energieweverij 10 oktober
Ben jij woningeigenaar en wil 

je maximaal profiteren van de 
nieuwe regelgeving voor ener-
gie? Kom dan op 10 oktober 
naar CC De Wis in Loosbroek. 
De Energieweverij verzorgt 
een avond waarop we jou alle 
informatie geven en waarop 
je kennis kunt uitwisselen. De 
aanvangstijd is 17.30 uur. Wij 
zorgen voor koffie/thee en een 
broodje. Noteer het alvast in 
je agenda! Aanmelden kan via 
www.brabantwoontslim.nl/
energieweverij.

Energiebesparing van onze 
woonboerderij uit 1938
Jelle Nieuwland, energieambassadeur van Bernheze 

Jelle Nieuwland Foto: Jan Gabriêls

Aanmelden kan via
www.brabantwoontslim.nl/

energieweverij

GeMeenTeBeRiCHTen

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 zienswijze 
indienen 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.
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Te Koop

nieUWe Desso-
TApiJTTeGels 
In allerlei kleuren/soorten. 
Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf  
€ 2,- per m2. Duinweg 17, 
Schijndel, 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

VARKensfileT 
€ 5,98 peR Kilo 
pAARDenVlees 
VAnAf € 12,90 peR Kilo 
Slagerij Bert van Dinther 
Heistraat 8 Oss.
www.slagerijvandinther.nl

BoeK ‘De zon ACHTeRnA, 
15 JAAR lA Colline’ 
is verkrijgbaar bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 Nistelrode. Geopend: 
maandag t/m donderdag 
9.00 tot 17.00 uur en 
vrijdag 9.00 tot 13.00 uur. 
Een verzameling verhalen, 
anekdotes, foto’s, recepten 
en vertellingen van 17 jaar 
Frankrijk. Het boek kost € 15,-.

DiVeRse sooRTen 
HAARD- en KACHelHoUT
Thuisbezorgen mogelijk.
Haardhouthandel en 
Bomenrooibedrijf Doedee.
073-5032789/073-5034492.

AAnGeBoDen

fRieTKRAAM voor uw 
evenement of feest. 
Voor info en/of boekingen: 
0413-292911/ 06-25416954. 
Mario & Christa Bok. 

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

pRoBleMen MeT UW HonD?
Verlatingsangst, probleem in 
huis, et cetera? 
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a 
Heeswijk-Dinther.

UW leVensVeRHAAl/
GeBeURTenis/Reis op 
pApieR? 
Levensverhalen, verhalen over 
ingrijpende zaken en afsluiten 
periode, evt. met foto’s: 
Martha Daams: 
marthadaams@gmail.com. 
Ook (web)teksten bedrijven.

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.

GeVRAAGD

oUDe/KApoTTe 
CoMpUTeRs en lApTops
Bel Wim van Nistelrooij uit 
Heesch, 06-12464848.
Hij probeert deze nog te maken 
en er samen met ONS welzijn 
een goede plek voor te vinden.

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

Te HUUR

opslAGUniT.eU 
Te huur opslagunits in Nistelrode.
Afmeting unit 24/40 m2 of 
48 m2 geïsoleerd en verwarmd, 
eigen toegang door batch. 
Voor meer informatie 
06-46111667 of 
www.opslagunit.eu.

VeRloRen

Op de terugweg van 
Maaslandcollege naar huis, 
fietspad tot Nistelrode, een 
zWARTe GyMTAs (met 
trekkoordjes). Inhoud: wit 
sportshirt, korte donkerblauwe 
Adidas sportbroek, nieuwe witte 
Nike zaalschoenen met zwarte 
zool en oranje opdruk maat 44.
Tel: 06-54727282

eVeneMenT

RoMMelMARKT

Zondag 23 september 2018 mfc 
de Dreef, Duivenakker 76, Aar-
le-Rixtel.Van 9.00 tot 15.00 uur. 
Voor inlichtingen 06-20888818.

KoffeRBAKVeRKoop 
GilDe BoeKel 
zondag 23 september 
van 9.00 tot 15.00 uur 
op evenemententerrein 
Waterval 3a. 
www.agathagilde.nl.

Tekst?

DeRDe HelfT sCooRT WeeR Zie oplossing pagina 39

wieis deze Bernhezenaar?

Stuur de oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding 

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

oogcontact

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

le
n

Oplossing
vorige week:

Ron van den Akker 
uit Heesch

Winnaar:
Ilse Wijnen-van Aarle

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

17-9-2018 woordzoekermaken.nl

http://woordzoekermaken.nl/print.php?t=Cijfers&w=12&h=12&p=G,E,I,N,N,N,L,P,W,D,G,M,I,E,V,R,Y,E,E,R,H,E,I,R,T,N,N,Z,V,O,E,G,M,J,T,T,R,E,E… 1/1

Cijfers
Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

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

EENENDERTIG MILJOEN TIENDUIZEND
ZES ZESENDERTIG ZESENZESTIG
ZESTIEN ZESTIG ZEVENTIG

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zoek: EENENDERTIG, MILJOEN, TIENDUIZEND, ZES, ZESENDERTIG, 
ZESENZESTIG, ZESTIEN, ZESTIG, ZEVENTIG.

WooRDzoeKeR: 

www.radionostos.nl

het gevoel 

radio

van toen!
het gevoel gevoel 

radioradioradioradioradio

toen!
gevoel 

toen!
gevoel 

NosTos

MooiBernhezertjes

Wil Je een zoeKeRTJe plAATsen?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.
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Ik wil graag weten welke regels er gelden 
voor mij en mijn werknemers

Laar 63a - 5388 HC Nistelrode - 0412-20 60 14
info@gratisarbospreekuur.nl - www.gratisarbospreekuur.nl 

En het heeft inderdaad de no-
dige kruim gekost; opgebroken 
straten en stoepen, nauwelijks 
doorgang voor voetgangers, 
automobilisten en een sterk 
verminderde omzet voor de on-
dernemers met name in ’t Dorp. 
Maar daarna hebben we ook 
wat met mooie wegen, prima 
gratis parkeerplaatsen en bre-
de stoepen voor de voetgan-
gers en omwonenden. Beelden 
van werknemers met gekleurde 
hesjes, opengebroken straten, 
grondverzetmachines en veel 
hindernissen behoren van nu af 
aan gelukkig weer tot het verle-
den. 

“We zijn blij dat de klus geklaard 
is”, zegt centrummanager Henk 
Brocx. “We zijn benieuwd hoe 
de klanten daarop gaan reage-
ren.”
Komende zondag is er van 12.00 
tot 17.00 uur een extra koop-
zondag met vele activiteiten. 
Ondernemers staan klaar om de 
klanten weer te kunnen ontvan-
gen.
In oktober zal de gemeente nog 
bloembakken met beplanting 

en bomen gaan plaatsen. Aan-
nemer Van Venrooij heeft een 
mooie klus afgerond én groten-
deels binnen de planning, voor 
de ondernemers is het weer op-
gelucht ademhalen en zij kunnen 
proberen de geleden omzetscha-
de weer in te halen. 

Voor de gemeente is het weer 
een werk dat afgerond is en ten 
slotte betekent het voor de vele 
bezoekers weer vrij baan naar 
het centrum. 

Centrumgebied Heesch 
weer klaar om klanten 
te ontvangen

HEESCH - De ondernemers in het centrumgebied van Heesch kun-
nen eindelijk hun klanten weer netjes ontvangen. “Het kost veel 
kruim maar daarna hebben we ook wat”. Dat was het parool het 
laatste half jaar op ‘t Dorp.

Deze foto’s behoren inmiddels tot het verleden in Heesch

Luisteren naar mensen
Kernpunt voor de SP is luisteren 
naar de mensen. Dan doen we 
als SP altijd. In 2007 hield de SP al 
een huis-aan-huis enquête in de 
Hoofdstraat in Heeswijk-Dinther. 
Daarna inloopavonden in café 
De Zwaan. De ergste knelpunten 
werden toen gelijk aangepakt. 
De SP haalde namelijk de ver-
antwoordelijk wethouder naar 

de Hoofstraat. Duidelijk werd dat 
een rechtstreekse ontsluiting van 
industrieterrein ’t Retsel een vol-
gende vereiste was om de situa-
tie goed aan te pakken. Dat nam 
wel wat tijd in beslag. Gronden 
aankopen, procedures afwach-
ten. Uiteindelijk een investering 
van ruim 6 miljoen euro. De weg 
lag nu vrij voor de vervolgstap-
pen. Te beginnen met de input 

van de bewoners. Luisteren naar 
de mensen. Daarna kan, op basis 
van wat de inwoners aandragen, 
de planvorming starten. Er wordt 
zeker geen half werk van ge-
maakt gezien de 3,8 miljoen euro 
die de komende vier jaar vrijge-
maakt worden voor het totale 
project. Het gaat mooi worden in 
Heeswijk-Dinther. Daar blijft de 
SP zich voor inzetten. 

Hoofdstraat Heeswijk-Dinther 
samen met de inwoners

Samen met inwoners de omgeving inrichten. Dat is een kernpunt van de 
Sp. Eerst luisteren naar de mensen. Dat gebeurt nu in Heeswijk-Dinther. De 
bewoners van de nieuw in te richten Hoofdstaat konden zich laten horen. 
Een goede opkomst met ruim 100 belangstellenden. Betrokken inwoners die 
graag meedenken over de inrichting van de nieuwe Hoofdstaat. Voor het 
eerst werkte dit principe in de Componistenwijk in Heesch. Daar hadden de 
bewoners de regie mede in handen. Het werd een prachtig opgeknapte wijk. 

Toon van Vugt, SP Ruimtelijke Zaken

Begroting 2019
Vorige week vrijdag hoorde ik op tv veel verontwaardiging over het lekken 
van de Rijksbegroting en de Troonrede die afgelopen dinsdag door de ko-
ning is uitgesproken. Lilian Marijnissen sprak zelfs van strafrechtelijke vervol-
ging en beklaagde zich dat zij als politica formeel niet voor Prinsjesdag op de 
gelekte beleidsvoornemens mocht reageren.
Zijn dit geen geluiden die we elk jaar horen? Inmiddels halen we onze schou-
ders erover op. Herman Pley, die ook in de bewuste uitzending van Pauw 
zat, deed de suggestie om de begroting gewoon op een bepaalde datum uit 
te delen. De derde dinsdag in september gaan we dan missen, zo merkte hij 
op. Een dag die hoort bij ons staatsrechtelijk bestel. Folklore, traditie, een 
ritueel dat ons staatshoofd het parlementaire jaar opent met het voorlezen 
van wat ons land het komende jaar te wachten staat.
In navolging van de minister van Financiën die de begroting aan de Tweede 
Kamer aanbiedt is het een traditie in Bernheze geworden dat de wethouder 
van financiën in een koffertje in de raadsvergadering 
van september de begroting aan de burgemeester, als 
voorzitter van de raad, aanbiedt.
In de krant kunnen we voor die tijd ongetwijfeld lezen 
wat de plannen zijn. In gemeenteland mag dat.

U kunt er uw reactie op geven en wel in de commissie-
vergaderingen van 8, 9 en 10 oktober. Maak gebruik 
van deze mogelijkheid!

Jan Bouwman, fractievoorzitter Lokaal

Zowel qua uitstraling als qua 
bedrijfsfilosofie; het bedrijf ziet 
er zeer verzorgd uit en overal is 
veel licht. Maar ook de manier 
waarop IBN tegen werk en hun 
medewerkers aankijkt spreekt 
mij zeer aan. Samen met hen 
wordt gekeken hoe zij het beste 

tot bloei en groei komen. Ieder-
een mag er zijn en meedoen! Erg 
indrukwekkend vond ik het film-
pje tijdens de presentatie waar-
in enkele medewerkers duidelijk 
maakten hoe belangrijk werk 
voor hen is. Dat ze er weer bij 
horen en ertoe doen! Kippenvel 

kreeg ik ervan. Volgens mij hoef 
ik verder niet uit te leggen hoe 
belangrijk participatie is...
Wilt u graag reageren? Of hebt 
u vragen of ideeën?

U mag mij altijd benaderen via 
p.van.teeffelen@bernheze.org

Werkbezoek iBn

Vorige week woensdag waren raads- en commissieleden van de gemeenten 
Oss, Landerd en Bernheze op uitnodiging van IBN aanwezig op hun vestiging 
in Oss. Directeur Maarten Gielen hield een presentatie waarna een rondlei-
ding volgde. Wat een prachtige organisatie is dit!

Petra van Teeffelen, burgerlid commissie Maatschappelijke Zaken
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informatie voor de kernen

Daar worden geen besluiten 
genomen, tenzij de voltallige 
commissie het eens is over het 
behandelde voorstel. Dan krijgt 
het agendapunt een zogenaamd 
sterretje en wordt het een ha-
merstuk in de raadsvergadering.

Tijdens de commissievergadering 
ruimtelijke zaken op 12 septem-
ber werd het raadsvoorstel over 
de Snelfietsroute Nistelrode – 
Uden besproken.
In dit voorstel wordt gevraagd 
om een bedrag van 2,1 miljoen 
euro beschikbaar te stellen voor 
de aanleg van de snelfietsrou-
te en 1,5 miljoen euro voor een 
tunnel onder Weijen.
Een investering van 3,6 miljoen 
euro, terwijl de kosten eerder 
geraamd waren op 1,3 miljoen 
euro. Een overschrijding dus van 
2,3 miljoen euro!

Door een bestuursovereenkomst 
met de provincie te onderteke-
nen, kan de gemeente in aan-
merking komen voor een subsidie 
van 50% voor de snelfietsroute 
en 80% voor de tunnel. Maar 
eerst moet de gemeenteraad de 
investering goedkeuren, daarna 
volgt uitsluitsel op de subsidie.

De VVD-Bernheze wil een zorg-
vuldige afweging maken over 
dit project en besloot tijdens de 
commissievergadering dit eerst 
nog eens binnen de fractie te 
bespreken, aangezien er veel 
gemeenschapsgeld mee ge-
moeid is. Wij zullen dan tijdens 
de raadsvergadering ons besluit 
kenbaar maken, ofschoon alle 
andere partijen inmiddels hun 
goedkeuring hebben gegeven.

Reageren via info@vvdbernheze.nl 
of www.vvdbernheze.nl.

Hoe zit dat nou?

Vorige week hebben we weer deelgeno-
men aan de drie commissievergaderingen; 
Bestuur en Strategie, Maatschappelijke 
Zaken en Ruimtelijke zaken. Het doel van 
deze vergaderingen is om diverse raads-
voorstellen te behandelen waarbij de com-
missieleden een advies uitbrengen aan de 
leden van de gemeenteraad.

Jack van der Dussen,
fractievoorzitter VVD-Bernheze

In verband met de vakantie kon 
deze brief pas in de Commissie 
Maatschappelijke Zaken van 11 
september worden besproken. 

Maar gezien de actualiteit van 
dit onderwerp vanwege de twee 
Armeense kinderen, Lili en Ho-
wick, ook wel het juiste moment 
om op deze motie te reageren. 
Althans zo dacht Politieke Partij 
Blanco. 

Doch wat gebeurde er in de com-
missie: de ene partij trapte af met 
de opmerking in de geest van dat 
dit een aangelegenheid van ‘Den 
Haag’ is, hetgeen door twee an-
dere partijen beaamd werd. Een 
vierde partij voegde hieraan nog 
toe, dat als deze situatie zich in 
Bernheze zou voordoen, we dan 
konden bezien hoe hiermee om 
te gaan. Een vijfde fractie - mo-
gelijk ontdaan door de vier voor-

afgaande reacties - wist niets in 
te brengen. Alleen de fractie van 
Progressief Bernheze wilde met 
ons mee deze motie ondersteu-
nen en deed nog een poging 
om het gesprek erover te voe-
ren. Doch helaas. Dat de motie 
niet (meteen) ondersteund en/of 
omarmd werd, is één. Doch dat 
er ‘niets’ over gevonden werd, 
voelt als ‘beschamend’. Kinder-
pardon? Pardon?!

Pardon?!

Tijdens de Raadsvergadering van 5 juli heeft Politieke Partij Blanco ter be-
spreking een brief doorverwezen van de gemeente Cranendonck. Hierin 
wordt gevraagd of onze Raad de motie over het kinderpardon die door de 
Raad van Cranendonck was aangenomen op 22 mei 2018, ook zelf wil indie-
nen of mede wil ondertekenen. Deze motie is bij alle Nederlandse gemeenten 
als ook bij alle fracties van de Tweede Kamer onder de aandacht gebracht.

Ad Donkers, Politieke Partij Blanco

Al zo lang als ik mij kan herinne-
ren is de traverse een gevaarlijke 
plek om te fietsen. Van vroeger, 
toen ik nog naar de basisschool 
moest op mijn fietsje, tot aan 
nu, als ik bijvoorbeeld naar de 
bushalte fiets. Waar op sommi-
ge plekken ruimte is om creatief 
om te gaan met de beschikbare 
ruimte, is het op andere plekken 
juist zo smal dat het ontzettend 
lastig wordt om te komen tot 
een kwalitatief goede weginrich-

ting. Voor de zomer haalden wij 
al input op uit HaDee met onze 
‘droom je dorp’-avond. Daaruit 
kwamen een hoop verbeterpun-
ten, maar ook kansen. Om te ko-
men tot een traverse voor ieder-
een hebben we nog meer van uw 
ideeën nodig. 

Daarom richt ik me nu opnieuw 
tot mijn mede Hadeejers. Kom 
met de gemeente en ons praten 
wanneer u wordt uitgenodigd. Er 

ligt een weg die veel problemen 
kent. Samen met uw ideeën kun-
nen we tot creatieve oplossingen 
en inzichten komen. Zodat de 
traverse weer voor iedereen aan-
genaam wordt. 

Ongeacht of u nu voetganger, 
fietser of automobilist bent. Het 
liefst met zoveel mogelijk groen, 
zodat we een entree en door-
gang krijgen waar we ongelofe-
lijk trots op kunnen zijn.

een veilige doorgang voor
iedereen

Dit jaar maakt de gemeente samen met u plannen voor de traverse door Hees-
wijk-Dinther. Over de gehele lengte zal de traverse van Gouverneursweg tot 
aan de Brouwersstraat veranderingen ondergaan. Een grote uitdaging voor 
ons om er samen met u een veilige en prettige weg van te maken die ons 
jaren vooruit zal helpen. 

Skip Anker, commissielid namens Progressief Bernheze 

nieuwbouw Gymzaal met 
multifunctionele voorzieningen

Ook in onze gemeente heb-
ben we te maken met stijgende 
bouwkosten. Een eerste geval 
wordt de komende raadsver-
gadering besproken: de aan-
vraag voor extra krediet voor de 
nieuwbouw van de Gymzaal in 
Vorstenbosch. Een gymzaal ge-
schikt voor multifunctioneel ge-
bruik. Dus zowel voor sport en 
spel voor de schooljeugd als voor 
andere culturele activiteiten en 
lokale zorg en dagopvang. Een 
belangrijke voorziening voor het 
sociale hart en dus de leefbaar-

heid van de kern Vorstenbosch. 
Door de toegevoegde investe-
ring in zonnepanelen op het dak 
een project waarmee er ook op 
het gebied van duurzaamheid 
een goed voorbeeld gegeven 
wordt voor de regio. 

Natuurlijk zullen we kritische 
vragen stellen over het waarom 
van de stijging van de bouwkos-
ten, maar het CDA Bernheze zal 
zich met name inzetten voor de 
goedkeuring van deze extra kre-
dietaanvraag, zodat we op korte 

termijn kunnen starten met de 
bouw van de nieuwe gymzaal. 
Want Vorstenbosch verdient dit 
mooie project!

De economie trekt weer aan, mensen durven weer geld uit te ge-
ven en het aantal bouwprojecten neemt toe. Helaas heeft dit ook 
negatieve effecten. Denk daarbij aan de stijging van de bouwkos-
ten. Langlopende bouwprojecten die stil komen te liggen of vertra-
ging op lopen. Aanbestedingen die mislukken en budgetten die niet 
meer toereikend genoeg zijn.

Erik van der Wijst, raadslid CDA Bernheze

cda.nl/bernheze

Petra: ‘Iedereen mag er zijn en meedoen’

www.mooibernheze.nl
iNfORMEERT, BOEiT EN iNTERESSEERT
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VOOR HET BESTE
HOORADVIES

Wij maken het verschil ervaar het zelf

• tot 100% vergoeding mogelijk

• alle dagen audicien aanwezig

• afspraak zonder recept

• parkeren voor de deur

‘t Dorp 29 - Heesch 0412-475959
Meijerijstraat 6 Veghel 0413-288338
Botermarkt 3 - Uden 0413-330905

www.vanschijndelhoortechniek.nl

Ken jij ons succesvol Benfit-lifestyle-
programma al? 
Met je persoonlijke coach werk 
je aan een gezonde leefstijl met 
drie essentiële pijlers: Eten, Be-
wegen en Relaxen. 

De uitgebreide weekmenu’s zor-
gen ervoor dat je gevarieerd en 
gezond eet. Onze coaches ma-
ken een professioneel beweeg-
plan op maat en tijdens onze 
BODyBALANCE-les vind je weer 
de balans tussen inspanning en 
ontspanning. 
BODyBALANCE zorgt voor een 
gezond lichaam en een gezonde 
geest door de combinatie van 
yoga, Tai Chi- en Pilatesbewe-
gingen. 

Kortom: “Meer Sports is meer 

dan alleen Sports!” Wees wel-
kom voor een gratis kennisma-
kingsgesprek of gratis proefles! 

Check alle info en onze
SEPTEMBERACTIE op
www.meersports.nl.

“Wij nemen de tijd voor onze klanten 
om het beste en eerlijkste maatadvies te 
kunnen geven. Dat is niet altijd het advies 
dat de zorgverzekeraar voorschrijft”, zegt 
directeur Jeroen van Schijndel van Van 
Schijndel Hoortechniek.

Investeren
“Bij ons sta je niet binnen een half uur 
buiten als je een hoorhulpmiddel nodig 
hebt. Wij investeren veel tijd in persoonlijk 
maatadvies, voor het beste type apparaat 
en vervolgens de afstelling. We willen niet 
dat een gehoorapparaat na een maand in 
een laatje ligt omdat het niet goed blijkt 
te werken. Dit mogen andere bedrijven 
doen.” Van Schijndel neemt ruim de tijd 
in een periode waarin alles snel en goed-

koop moet. Van Schijndel benadrukt dat 
een gehoorapparaat een hulpmiddel is en 
blijft. 

“Het gehoor zoals het was komt niet te-
rug, maar wel kunnen we de situatie zo 
goed mogelijk verbeteren. Daarvoor wer-
ken we alleen met producten afgestemd 
op de individuele wensen en eisen van 
onze klanten.
 
“Wij horen vaak ‘Was ik daar maar eerder 
gekomen’. Een mooier compliment kun-
nen we niet krijgen.”

Maak vrijblijvend een afspraak voor een 
eerlijk hooradvies in Heesch, Veghel of 
Uden.

Wij maken het verschil 

HEESCH/VEGHEL - Van Schijndel Hoortechniek heeft als missie zoveel mogelijk 
slechthorenden te helpen aan een beter gehoor. De hooggewaardeerde hoorspecia-
list, met onder meer een vestiging aan het ‘t Dorp 29 in Heesch en de Meijerijstraat in 
Veghel, kiest daarvoor een andere weg dan veruit de meeste audiciens. 

Mariska de Lepper Lenneke MulderHet pand in Heesch

 

19 september:

DAG VAN
DE DIETIST

Denk niet in
beperkingen maar
in mogelijkheden...!

Beukenlaan 14 - Heesch - 0412-850422
info@carolinevandeweteringdieetadvies.nl - www.carolinevandeweteringdieetadvies.nl



Woensdag 19 september 2018 27
  

FIT-it Lifestyle Coaching Heesch

Irene: “Zelf weet ik als geen an-
der dat afvallen om veel meer 
draait dan alleen minder eten. 
Na jaren gewerkt te hebben als 
voedingsconsulent, ben ik me 
gaan verdiepen in de psycholo-
gie achter de voeding. Na mijn 
opleiding ‘Uit de ban van emo-
tie-eten’ ben ik alle tools in de 
praktijk gaan toepassen en heb 
ik met deze methode al veel 

mensen succesvol kunnen hel-
pen.
Wil jij ook die haat-liefdeverhou-
ding met eten doorbreken en 
samen met mij op weg naar die 
gezonde eetrelatie? Neem dan 
contact op voor een GRATIS vrij-
blijvend kennismakingsgesprek. 

Alle informatie is te vinden op 
www.fit-it.eu.”

HEESCH - Lukt het je maar niet om van die chips, chocolade en 
koekjes af te blijven en verlang jij naar een gezonde relatie met 
eten? Irene Giliam, eigenaresse van FIT-it, focust op de lange ter-
mijn. Naast voedingsadvies en het creëren van een positieve mind-
set, leert ze je omgaan met eetbuien en emoties. 

Irene Giliam

Aanstaande vrijdagochtend 21 september

gratis inloopspreekuur
van 8.00 tot 9.00 uur aan het Laar 53c in Nistelrode

Hierna elke 1e vrijdag van de maand.

Nistelrode - Laar 53c 
siNt-oedeNrode - Borchmolendijk 1 

06-43157785
info@suzannebekkers.nl

www.suzannebekkers.nl

Fit en vitaal ouder worden

Het aantal (zelfstandige) oude-
ren neemt toe en daarmee ook 
het belang van aandacht voor 
zelfstandigheid en zelfredzaam-
heid. Wanneer een tekort aan 
voedingsstoffen leidt tot vermin-
derde spierkracht en conditie, 
worden alledaagse activiteiten 
zoals aankleden en boodschap-
pen doen lastiger. Als eetlust 
minder wordt, eten moeilijker 
wordt of niet meer gezellig is, 
neemt het risico op ondervoe-
ding toe. 

Wat is goede voeding? Wat is 
voldoende? Wat zijn de signalen 
van ondervoeding? De diëtist 
weet het! Heb je vragen over je-
zelf of je naasten? Neem contact 
op via 06-43157785 of 
info@suzannebekkers.nl of kom 
vrijdagochtend langs tijdens het 
gratis inloopspreekuur van 
8.00-9.00 uur aan het Laar 53c.

Bel, mail of raadpleeg 
www.suzannebekkers.nl 
voor meer informatie.

15 tot 30% van de thuiswonende ouderen in Nederland is onder-
voed. Ondervoeding wordt vaak te laat opgemerkt en dit heeft grote 
gevolgen. Om die reden vandaag extra aandacht voor deze ouderen 
op de dag van de diëtist. 

Suzanne Bekkers

Fysio Steins | Hoogstraat Heesch

Sinds 2011 is de praktijk in het 
trotste bezit van keurmerk ‘Plus- 
praktijk’. We zijn een gespecia-
liseerde praktijk, dat zich naast 

de gewone fysiotherapie richt 
op chronische pijn, oncologie en 
klachten aan de kaak, hoofd en 
hals.

Onze drie oedeemfysiothera-
peutes zijn met liefde voor hun 
vak werkzaam binnen onze 
praktijk. Ze hebben veel erva-
ring met lymfoedeem, maar ook 
met lipoedeem en littekenbe-
handeling. Onze twee claudica-
tiotherapeutes geven naast de 
looptraining voor etalagebenen 
ook leefstijladviezen voor een 
gezonder leven. Samenwerking 
met diëtiste Kirsten Hammann is 
hiervoor mogelijk.

Onze fysiotherapeuten blijven 
zich continu bijscholen en daar-
door zijn we gespecialiseerd in de 

volgende aandoeningen: Artro-
se, Astma & COPD, Chronische 
pijn, Claudicatio Intermittens, 
Duizeligheid & Evenwichtsklach-
ten, Hoofdpijnklachten, Nek/ 
Schouderklachten, Reumatische 
klachten. Postoperatieve revali-
datie en tape- en fascietechnie-
ken. Natuurlijk staan we ook bij 
andere klachten voor u klaar.

Onze openingstijden zijn van 
8.00 tot 21.00 uur en op zater-
dagochtend in overleg.

Kom gerust eens binnenlopen, 
bezoek onze website 
www.FysioSteins.nl of bel naar
0412-453608

Groet,
Team Fysio Steins.

Fysio Steins biedt u in onze praktijk in Heesch, maar ook bij u thuis, Algemene Fysiotherapie,  
Oedeemtherapie, Dry Needling, Orofaciaal Fysiotherapie, Looptraining en Fysio Fitness. Fysio Steins is 
sinds 2002 gevestigd op de Hoogstraat 11 in Heesch. 
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Heiveld 21
5476 LS Vorstenbosch
06-19944441
saskia@brickscoaching.nl
www.brickscoaching.nl

Maak 
vrijblijvend 

een 
afspraak

Meer info? www.herenkapsalonheesch.nl
Whatsapp/SMS/Bel voor een afspraak: 06-20569074

Openingstijden
Maandag: 11.00-17.00 uur
Dinsdag t/m donderdag:

9.00-18.00 uur
Vrijdag: 8.30-21.00 uur

Zaterdag: 8.30-18.30 uur

Herenkapsalon prohair edis

Knippen, scheren, baard/snor 
trimmen en in vorm brengen is 
allemaal mogelijk en dat tegen 
een scherpe prijs. 
Daarnaast kunt u bij mij ook uw 
gezichtsharen, neus-, en oorha-
ren laten verwijderen. Hiervoor 
gebruik ik de techniek door wax 
te verwarmen en aan te brengen 
op de gewenste plek. Ook met 
vuur wegbranden is mogelijk. 

Bij mij is het, naast dat ik mijn 
vak serieus uitvoer, ook een ge-
zellige plek om te zijn. Ik knip 
voornamelijk zonder afspraak. 
Voor als u moet wachten liggen 
er tijdschriften en is er gratis wifi. 
Ook kunt u eventueel tv kijken 
met natuurlijk een lekker kopje 
koffie of thee. 

U kunt sparen voor een gra-

tis knipbeurt. Bij elke knipbeurt 
ontvangt u een stempel en bij 
inlevering van een volle stem-
pelkaart krijgt u een knipbeurt 
gratis!

In de salon bied ik verschillen-
de haarproducten te koop aan. 

Wax, gel, arganolie en nog veel 
meer. 
U bent van harte welkom bij 
Prohair Edis aan ‘t Dorp 103 a in 
Heesch.
Kijk voor meer informatie op Fa-
cebook: Herenkapsalon Heesch 
Prohair Edis.”

HEESCH - “Sinds 4 april ben ik de eigenaar van pro Hair Edis in Heesch. Ik ben een herenkapper die u 
met aandacht en precisie knipt. Volwassenen en kinderen; iedereen kan bij mij terecht. Ik ben gespeci-
aliseerd in alle herenkapsels. 

yoga moeilijk? Helemáál niet!
Al meer dan 13 jaar geeft Angelie
Marneffe (hatha-) yogalessen in 
Nistelrode, aan een nog steeds 
groeiende groep enthousiaste 
mensen.

yoga is hip, yoga is gezond, 
yoga is voor iedereen die in ba-
lans wil komen en blijven. Veel 
mensen denken nog steeds dat 
yoga moeilijk is, maar iedereen 
kan het! De nadruk ligt op ont-
spanning.
yoga doe je niet voor de gezel-
ligheid, maar is quality-time voor 
jezelf! Je kunt altijd gratis een 
proefles volgen. Er zijn groepen 
overdag en ’s avonds.
Check de agenda op
www.praktijkmarneffe.nl 

en neem contact op.
Doe gewoon eens mee en laat je 
verrassen!

Coaching brengt balans
‘Wanneer we een situatie niet 
langer kunnen veranderen, wor-
den we uitgedaagd om onszelf 
te veranderen.’

Mijn naam is Saskia Steen-
bakkers, Bricks coaching en 
teamontwikkeling, aangenaam! 
Zoals mijn bedrijfsnaam al doet 
vermoeden, richt ik me op het 
(individueel) coachen van men-
sen en het ontwikkelen van 
teams. 

De persoonlijke ontwikkeling en 
het werkgeluk van een persoon 
worden steeds belangrijker, zo-
wel privé als binnen een organi-
satie. Hierbij loopt iedereen wel 
eens tegen zijn eigen grenzen 
aan. 

Ik kan je helpen om inzichten te 
verkrijgen die jou helpen bij jouw 
vraag en ontwikkeling, om te 
zorgen dat je de balans rondom 
je vraagstuk weer terugvindt.

Ook teams help ik bij hun 
samenwerking en ontwikkeling, 
onder andere door de onderlinge 
communicatie te verbeteren, om 
uiteindelijk als team effectiever 
te worden. 

Benieuwd hoe ik dit doe? 
Check mijn website en maak 
vrijblijvend een afspraak. 

Ik ontmoet je graag!

“Ontwikkel kracht van 
binnenuit om de druk van 

buitenaf aan te kunnen
met yoga, mindfulness en 

ontspanning”

Loosbroekseweg 54 - 5388 VP Nistelrode - 0412 614 050
www.praktijkmarneffe.nl
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PERSONAL 
TRAINING

INCLUSIEF GRATIS VOEDINGS-
SCHEMA EN SPORTAPP

06-12554940
info@goos-� t.nl
www.goos-� t.nl

Zonder plan geen resultaat! Maak daarom nu kennis met Personal 
Training bij GOOS-FIT. Samen op een verantwoordelijke manier 
werken aan je doelstelling, met behulp van de juiste kennis op het 
gebied van voeding en sport.

OOK HEEFT U TOEGANG TOT DE GOOS-FIT APP:
* Online voedingsschema
* Trainingsschema voor thuis of sportschool

NIEUWSGIERIG? Neem een kijkje op onze website.

GOOS-FIT
Professionele begeleiding voor iedereen! 

GOOS-FIT biedt buiten Personal 
Training ook: 
- Duo Training
- Small Group Training
- Bootcamp

Tijdens de trainingen word je 
op professionele wijze begeleid 
door één van de gecertificeerde 
train(st)ers. Is Personal Training 
net een stapje te ver? Dan past 
Small Group Training wellicht 
beter bij jou. Met deze training 
sport je in een kleine groep van 
maximaal acht personen en er-
vaar je toch de motivatie en coa-
ching van een Personal Trainer. 
Aandacht, resultaat en plezier 
staan te allen tijde centraal! 

Doordat je traint in een kleine 
groep kan de Personal Trainer 
goed rekening houden met jouw 
persoonlijke doelstelling en jou 
hier persoonlijk op coachen en 
motiveren. Zo haal je elke keer 
weer maximaal resultaat uit je 
training.

Nieuw
Vanaf oktober starten er maar 
liefst twee nieuwe Small Group 
Trainingen. Locatie: Personal 
Training studio van ‘GOOS-FIT’ 
gevestigd in Nistelrode.

Zie hieronder het rooster:
* Dinsdagavond 19.15 uur.
* Woensdagochtend 9.00 uur 

(start vanaf oktober).

* Donderdagavond 19.15 uur 
(start vanaf oktober).

* Zaterdagochtend 9.00 uur.

Heeft dit je interesse gewekt?
Neem dan snel contact op over 
de kosten en de mogelijkheden!
Of neem een kijkje op 
www.goos-fit.nl
info@goos-fit.nl
06-12554940.

MaxZorg verandert van koers

Thuiszorg
MaxZorg gaat zich volledig rich-
ten op de thuiszorg en zal zich 
meer professionaliseren in het 
leveren van terminale- en spe-
cialistische zorg thuis. Er zijn 
contractafspraken gemaakt met 
VGZ. Zodra de laatste cliënt het 

Max-Huis heeft verlaten, zal 
er een team worden gevormd 
voor het leveren van terminale 
zorg. Voor de thuiszorg en het 
terminale zorgteam wordt altijd 
gezocht naar lieve collega’s die 
warme zorg willen leveren met 
een glimlach. Toekomstige col-

lega’s kunnen voor informatie 
reageren via pz@maxzorgoss.nl
of 0412-658049 ter attentie 
van mevrouw Bots of mevrouw 
Meulenbroek. Wij staan open 
voor herintreders en mensen 
die bereid zijn om naar school te 
gaan!

HEESCH - Het Max-Huis is te klein geworden om met vier wooneenheden nog rendabel te kunnen zijn 
voor het leveren van 24-uurszorg. Om het voort te zetten zou er naar een andere en grotere locatie 
gezocht moeten worden. MaxZorg moet de daarbij behorende hoge kosten zelf dragen. Dit is financieel 
niet haalbaar en daardoor is besloten om het Max-Huis te sluiten. Voor de bewoners en medewerkers 
kwam dit niet als een verrassing. De medewerkers gaan samen met de bewoners en familie een pas-
send alternatief zoeken. 
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Eigenlijk vinden ze alle aandacht 
die zij krijgen omdat zij zich al 25 
jaar verdienstelijk maken voor de 
plaatselijke Zonnebloem, hele-
maal niet nodig. 
In het gesprek over al het goede, 
melden de 75-jarige Nellie, haar 
78-jarige zus Annie en de 65-jari-
ge Ria dat een groot verhaal niet 
nodig is en wuiven zij de compli-
menten over de langdurige inzet 
aan mensen die zij een steuntje 
in de rug geven, hartelijk weg. 
“Wij voelen ons betrokken bij de 
medemens en het geeft ons vol-
doening dat we iemand kunnen 
helpen”, stellen ze simpel. 
De Zonnebloem werd in 1949 
opgericht en Nistelrode was een 

van de eerste plaatsen die op ini-
tiatief van de inmiddels overleden 
Mimi van der Meer, een plaatse-
lijke afdeling oprichtte. Het was 
genoemde die Nellie en Ria op 
enig moment vroeg of zij tijd en 
zin hadden om er als vrijwilliger 
aan de slag te gaan. Annie werd 
via haar zus Nellie vrijwilliger. 
“Wij kenden de plaatselijke af-
deling al en hoefden er niet lang 
over na te denken”, vertellen de 
dames. 

Hoewel het activiteitenaanbod in 
verloop van tijd groeide, stond en 
staat het bezoek aan gasten thuis 
centraal. Via onder andere (wel-
zijns-) organisaties kregen en krij-

gen de dames, gasten door, die 
aansluitend kunnen rekenen op 
een luisterend oor. De eerste vi-
site is soms wel eens lastig want: 
“Je stapt als vreemde bij iemand 
binnen”, aldus de jubilarissen om 
gelijk te vervolgen: “Maar het ijs 
is vaak zo gebroken.” 
Nellie, Annie en Ria zijn ook ac-
tief bij allerlei activiteiten die 
georganiseerd worden zoals de 
Zonne-Rit waarbij er autoritjes 
gemaakt worden met gasten, de 
Zonne-Ochtenden waarop ieder-
een samen komt en die ingevuld 
worden met buurten, kaarten, 
handwerken, spelletjes en meer. 
Er worden bingomiddagen ge-
houden en de Kerst en Paas-

Vrijwilligers van CC servaes behalen Certificaat ‘Goed omgaan met dementie’

V.l.n.r.: Annie Ruijs, Ria van den Hurk en Nellie van Bakel  Tekst: Wendy van Lijssel Foto: DMBK

Al 25 jaar een luisterend oor
Nellie van Bakel, Annie Ruijs en Ria van den Hurk

NISTELRODE - Ze twijfelden geen moment toen ze 25 jaar geleden gevraagd werden om vrijwilliger te 
worden van de plaatselijke afdeling van De Zonnebloem in Nistelrode. Sterker nog. Nellie van Bakel, 
Annie Ruijs en Ria van den Hurk zetten zich nog steeds met hart en ziel in voor alle gasten. Voor al hun 
goede werk werden zij recent in het zonnetje gezet. 

HEESWIJK-DINTHER - Afgelo-
pen maandag heeft een aantal 
vrijwilligers van CC Servaes en 
van de Ontmoetingstuin een 
basistraining ‘Goed omgaan 
met dementie’ gevolgd. 

Dementie wordt volksziekte 
nummer één en dus krijgen we 
er allemaal mee te maken. In 
onze familie- en vriendenkring , 
maar ook op straat, in de win-
kel en op het werk. Mensen met 
dementie willen zo lang mogelijk 
mee kunnen doen aan de maat-
schappij. Het is daarom belang-
rijk dat omstanders weten hoe 
ze kunnen helpen. Negen op de 
tien mensen willen wel helpen, 
maar weten niet hoe.

De training wordt verzorgd door 
Alzheimer Nederland en wordt 
kosteloos aangeboden aan vrij-
willigersorganisaties. Tijdens 
deze training krijgen de deel-
nemers informatie over hoe de-

mentievriendelijk te handelen.
Als je dementievriendelijk bent:

- Kun je iemand met dementie 
herkennen

-  Weet je hoe je iemand met de-
mentie kunt helpen

- Heb je oog voor wat mensen 
met dementie nog wel kunnen

- Maak je dementie bespreek-
baar. 

De eerste groep (zie foto) is erg 
positief over de gevolgde trai-
ning. De vrijwilligers hebben ge-
leerd om vooral rustig te blijven 
en de rust en de tijd te nemen 
om de persoon met dementie 
te benaderen. Mensen gerust-
stellen en oogcontact maken en 
meedenken is erg belangrijk.

Naast afgelopen maandag is er 
ook nog een trainingsavond ge-
pland op dinsdag 18 september. 
CC Servaes en de Ontmoetings-
tuin willen op deze manier graag 

meewerken aan een dementie-
vriendelijke omgeving in de ge-
meente Bernheze; een gemeente 
die ook werkt aan een demen-
tievriendelijke samenleving.

Binnenkort zal wethouder van 
Moorselaar officieel de sticker 
‘dementievriendelijk’ aanbren-
gen op het gemeenschapshuis, 
waarmee CC Servaes een de-

mentievriendelijk gemeen-
schapshuis genoemd mag 
worden. Met dank aan alle vrij-
willigers die zich hiervoor inge-
zet hebben.

Onderscheiding van Janita van Rooij
Tien jaar geleden is Janita 
samen met Annie van Lok-
ven gestart met de activiteit 
bloem schikken met Pasen 
en Kerstmis. Het was vanaf 
het begin een succes. Steeds 
meldde zich een vaste groep 
gasten aan, om onder leiding 
van Janita, stap voor stap een 
mooi stukje te maken. Deze 
activiteit verliep steeds in een 
ontspannen, warme en gezel-
lige sfeer. Er was orde, respect 
en creativiteit.

De toewijding van Janita was duidelijk omdat ze het hele jaar door 
uitkeek naar geschikt en betaalbaar materiaal als potten of scha-
len. De voorbereiding begon voor Janita maanden eerder. Er werd 
‘strak’ onderhandeld om de prijs voor de gasten zo laag moge-
lijk te houden. Steeds gingen de gasten trots en blij naar huis. 
Betreurd wordt dat Janita om gezondheidsredenen moet stoppen 
met deze activiteit. De Zonnebloem is Janita enorm dankbaar voor 
haar creativiteit en inzet. Tijdens het jaarlijks etentje met de Zon-
nebloemvrijwilligers is aan Janita namens de Nationale Vereniging 
een zilveren speldje met een oorkonde uitgereikt. De afdeling be-
dankte Janita met een prachtige bos bloemen.

Ria en Janita

viering worden door het drietal 
ervaren als het hoogtepunt van 
het jaar. Ook is er al tien jaar een 
nabestaandengroep actief die 
mensen die een dierbare verlo-
ren, bezoekt met een bloemetje. 

Warme herinneringen zijn er aan 
de vele vakanties die ze maakten 
met De Zonnebloem, waarbij ze 
als vrijwilligers zorgden voor het 
welzijn van hun gasten, maar ze-
ker die eerste jaren ook de stof-
zuiger pakten, de tafels dekten 
en de afwas deden. “Die week 
vloog altijd om en er werd echt 
wel een traantje weggepinkt als 

het weer voorbij was”, aldus de 
dames. 

Voor hun verdiensten op veler 
terrein werden Nellie, Annie en 
Ria afgelopen week in het zon-
netje gezet. Iets wat de dames 
waarderen waarbij ze het niet 
kunnen laten de bal door te stui-
ten: “De plaatselijke afdeling van 
De Zonnebloem is erg actief en 
dat is ook te danken aan het be-
stuur. Zet dat er ook maar in.” 
Dus bij deze.

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

Foto: Netty van Lieshout
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zonnebloemgasten genoten in de looz Corswarem Hoeve

Maandag 3 september arriveer-
den de gasten om 14.00 uur. Na 
de indeling van de kamers werd 
er onder het genot van een kop-
je koffie al gezellig gekletst. Om 
18.00 uur stond het diner klaar, 
dat ze zich goed lieten smaken. 
De eerste avond werd besteed 
aan het kennismakingsspel voor 
de gasten en de vrijwilligers. Er 
was al meteen een gezellige sfeer. 

De tweede dag begon met een 
lekker ontbijt en hierna vertrok-
ken de gasten met het busje van 
Laverhof en een paar auto’s naar 
Den Bosch voor een rondvaart 
over de Binnendieze. “Super-
gaaf”, zoals de gasten zeiden. Na 
de rondvaart stond er een heer-
lijke lunch op het programma 
die bestond uit soep en diverse 
broodjes én bovendien een su-
pergrote kroket. Zoals een gast 
opmerkte: “Deze kroket is beslist 
gemaakt door iemand met grote 
handen.” 
 
Na de rondvaart keerden de 
gasten huiswaarts met een doos 
Bossche Bollen, het was tenslotte 
een Bossche dag. De gasten gin-

gen even rusten en rond 18.00 
uur was er een heerlijk koud en 
warm buffet. In de avond werden 
er wat spelletjes gedaan, viel er te 
genieten van een lekker borreltje 
en kreeg men ook nog bezoek 
van twee bestuursleden van het 
regiobestuur: Annemieke van de 
Ven en Jan van de Ven. Het was 
een drukke dag geweest, maar 
de mensen gingen voldaan naar 
bed. 

De derde dag, na een lekker ont-
bijt, stond er een huifkar klaar 
die de gasten naar de Kamelen-
melkerij in Berlicum zou brengen. 
Via de Kersouwe en het buiten-
gebied van Heeswijk kwamen 
ze op de plaats van bestemming 
aan. Ze genoten erg van de rit en 
de stemming zat er goed in. Ze 
genoten van een heerlijke lunch 
en de prachtige rondleiding. Dit 
maakte erg veel indruk op de gas-
ten. Hierna gingen ze weer terug 
naar hun vakantieadres. Na een 
rustuurtje kon men genieten van 
een heerlijke Chineese maaltijd. 
In de avond werden gezelschap-
spelletjes gedaan zoals onder an-
dere keezen. Er werd daarbij veel 

gelachen!
Op de vierde en tevens laatste 
dag brachten de gasten een be-
zoek aan het kasteel. Ze bezoch-
ten de trouwzaal en twee gasten 
werden daar spontaan in de on-
echt met elkaar verbonden. Een 
gast nam het woord en liet hen 
de trouwbelofte uitspreken. 
Onder luid gelach werd er na-
tuurlijk ook gekust. Dit was mede 
het hoogtepunt van de dag. Na 
deze ‘trouwerij’ gingen de gasten 
nog even rusten om daarna rond 

14.00 uur nog te kunnen genie-
ten van een high tea, verzorgd 
door enkele vrijwilligers. 

Hiervoor nam de voorzitster van 
de Zonnebloem het woord om de 
vrijwilligers die vier dagen deze 
mensen verzorgd en begeleid 
hadden te bedanken voor het 
vele maar mooie werk. 

Ook zeker een woord van dank 
voor de verpleegkundigen. Ze 
hebben gelukkig niet veel werk 

gehad want alles was geweldig 
goed verlopen.

Daarna nam een van de gasten 
het woord en bedankte iedereen 
voor de fijne en gezellige dagen. 
Ze bood de vrijwilligers een en-
velop aan zodat deze samen nog 
een keer koffie kunnen gaan drin-
ken. Het waren geweldige dagen. 
Bedankt daarvoor! Ook zeker een 
woord van dank aan de beheer-
der van de Looz Corswarem Hoe-
ve Erik Termeer.

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK/VORSTENBOSCH – Acht zonne-
bloemgasten en acht vrijwilligers genoten van 3 tot en met 6 sep-
tember van een vakantie in Heeswijk. Deze was georganiseerd door 
een paar actieve vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Heeswijk, 
Dinther, Loosbroek en Vorstenbosch.

‘Samen genieten van mooie momenten’

De gasten en vrijwilligers
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Vier het leven…
Vier de herfst!

HEESWIJK-DINTHER - Op 21 
september, de eerste dag van 
de herfst, organiseert Berne  
Abdijbier ‘Vier het leven… Vier 
de herfst!’

Vooral de in juli geïntroduceer-
de Abt-generaal Quadrupel past 
enorm bij de herfst. De muziek 
gaat ‘back to the seventies’ met 
evergreen-vinyl-singeltjes uit de 
70-er jaren. 

Het Proeflokaal van Berne Ab-
dijbier, bij de Abdij van Berne te 
Heeswijk-Dinther, is normaal al-
leen overdag geopend. 
Maar deze avondopenstelling 
wordt gevierd in een gezelli-
ge herfst-sfeer in de openlucht 
met vuurkorven, winterterras 
en feesttentjes. Deze bijzonde-

re avond start om 19.00 uur en 
eindigt om 23.00 uur op het 
adres Abdijstraat 51 te Hees-
wijk-Dinther.

Kom bij het Proeflokaal samen 
toasten op deze eerste herfst-
dag, de toegang is gratis. Vier 
het leven...Vier de herfst!

Terras tijdens Vier het leven…  Foto: Jan Gabriels

We zijn op zoek naar bezorgers voor 

HEESWIJK-DINTHER

Ongeveer 130 kranten – Buitengebied dus hogere vergoeding
Hanenbergsestraat, Hoogeindsestraat, Laageindsedijk, Koningsstraat, 
Achterdonksestraat, Busselsesteeg, Voordonkseweg, Hommelsewijk, Zandstraat, 
Hommelsehoeve, Heikantsedijk, Koffiestraat, Stoppelveldseweg, de Dieppoel, 
Nieuwlandsestraat

Ongeveer 265 kranten
Meerstraat, Abdijstraat, Pastoor Maasstraat, Zijlstraat, 
Abt. Moorstraat, Ridder Robberstraat, Zuster JMJ straat, 
Teerlingstraat, Pater van den Elzenstraat en Lariestraat.

HEESCH

Ongeveer 270 kranten
Liniushof, gedeelte ’t Dorp, Boonakker, Catharinahoeve, 
Heufke, De Hoge Wal, Mgr. Van den Hurklaan, De la Sallestraat, 
Kerkweg, Amelseind, Vlasakker en Graanakker.

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

HEEEY
JIJ DAAR!
VANAF 13 JAAR

  

Extra
zak-

centje?

Extra

centje?centje?

Hommelsehoeve, Heikantsedijk, Koffiestraat, Stoppelveldseweg, de Dieppoel, 

Liniushof, gedeelte ’t Dorp, Boonakker, Catharinahoeve, 
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Runstraat 5 / 5384 VH Heesch
Telefoon 0412-45 65 02
info@verhoeven-montage.nl
www.verhoeven-montage.nl

0413-229711 - info@vanpinxteren.nl

M. van Pinxteren V.O.F.
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie

www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

Kunststof kozijnen

Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek

T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327 
E info@rw-groep.nl

WWW.RW-GROEP.NL

■ BETONBOOR- EN
 ZAAGTECHNIEK
■ SLOOPTECHNIEK
■ GEVELRENOVATIE

Ontzorgen:

Uw waardering,

onze motivatie

GROEP BV

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

nu ook sanitair bij Van schijndel Tegels

De bedrijfsvernieuwing is onder-
nomen in een periode waarin 
er weer gebouwd en verbouwd 
wordt in Nederland. Het is dus 
niet zo gek dat Van Schijndel 
groeimogelijkheden ziet. Om het 
leveren van sanitair in goede ba-
nen te leiden, heeft hij medewer-
ker Gert-Jan in dienst genomen. 
De twee vullen elkaar goed aan. 
Met zijn vijftien jaar ervaring als 
tegelzetter is Roland van Schijn-
del door de wol geverfd. Voordat 
hij directeur werd, tegelde hij op 

niveau, soms voor bekende Ne-
derlanders. Op het terrein van 
sanitair is Gert-Jan expert. Door 
de opgebouwde ervaring hebben 
ze oog voor kwaliteit en geven ze 
klanten – zowel particulieren als 
de zakelijke markt - vakkundig 
advies, bijvoorbeeld op het ge-
bied van tegels of voegmateriaal. 
Het bedrijf kan alles van ‘a tot z’ 
regelen, van het uitbreken van 
tegels tot het installeren van de 
nieuwe badkamer, maar stelt zich 
vooral flexibel op. Kiest de klant 

voor eigen vakmensen, dan is dat 
ook mogelijk. 

Realistische 3D-tekening
Het installeren van een nieuwe 
badkamer vergt overigens meer 
dan expertise alleen. Immers, de 
klant moet zich eerst een voor-
stelling kunnen maken van zijn 
potentiële investering. De nieu-
we showroom van Van Schijndel 
Tegels, die twee jaar geleden is 
verhuisd naar Vluchtoord, verge-
makkelijkt dit proces. Dankzij de 
verdubbelde oppervlakte komt 
de vloerinrichting beter uit de 
verf. 
“Voorheen kon een te kleine 
voorbeeldvloer een vertekend 
beeld geven: je zag niet hoe de 
patronen uitpakten op een grote-
re oppervlakte. Nu zie je dat wel.” 
Ontbreekt een aansprekende 
badkamer in de showroom, dan 
maakt het bedrijf met behulp van 
een computerprogramma een re-
alistische 3D-tekening. “Met een 
paar muisklikken breng je een 
mozaïek-accent aan of plaats je 
een mooier nisje.” Aan keuzemo-
gelijkheden ontbreekt het niet. 
Denk aan het assortiment van VT 

Wonen, dat een eigen hoekje in 
het pand heeft gekregen. Of aan 
de tegels van Piet Boon. “Mooi 
design, goede kwaliteit. Het bes-
te wat je kunt krijgen op tegel-
gebied”, zo karakteriseert Van 
Schijndel het merk. 

Ook bínnen deze merken is er 
keuze te over: van natuursteen 
tot houtstructuurtegels. Het be-
drijf importeert de tegels in de 
meeste gevallen rechtstreeks uit 
‘tegellanden’ Spanje en Italië. Dat 
bespaart de klant geld. Wat sani-
tair betreft, levert Van Schijndel 
A-merken zoals Ideal Standard, 
Sphinx, Geberit en Hansgrohe.

UDEN – Van Schijndel Tegels, gevestigd aan Vluchtoord 37a, is begin dit jaar gestart met het leveren 
van sanitair in aanvulling op het assortiment aan tegels voor iedere woonruimte. Het nieuws dat het 
bedrijf nu ‘het complete pakket aanbiedt’ voor badkamerinstallatie verspreidt zich volgens directeur Ro-
land van Schijndel als een lopend vuurtje. “Mensen die hun badkamer een tijd niet verbouwd hebben, 
verbazen zich over de mogelijkheden.” 

Roland van Schijndel bij een van zijn creaties  Tekst: Teun Ceelen Foto’s: Marcel van der Steen

Roland geeft uitleg over de keuzemogelijkheden

Het bedrijf 
stelt zich 
vooral 
flexibel op

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

Noorderbaan 8 - Nistelrode - T. 0412-613646 - www.hermeskozijnen.nl 

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
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Noorderbaan 8 - Nistelrode - T. 0412-613646 - www.hermeskozijnen.nl 

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENn Kozijnen
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VOOR EEN 
SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

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

E info@vanschijndeltegels.nl  
  www.vanschijndeltegels.nl   
  www.tegelprofshop.nl

Compleet 
nieuwe grote
showroom!

Vluchtoord 37a, Uden
0413-270110
info@vanschijndeltegels.nl
www.vanschijndeltegels.nl
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Cereslaan 12a - 06-22692338
Info@vanderheijdendakkapellen.nl  
www.vanderheijdendakkapellen.nl

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom 
 open op zaterdag van 
 10.00 - 14.00 uur
* Trespa-keralit-houten 

dakkapellen

Binnen 
1 dag 

geplaatst!

Kruishoekstraat 19 Heesch  T 0412 633 069  www.vandersangengaragedeuren.nl

showroom open 
op zaterdag 

10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE 

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

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

• Kozijnen   Deuren   Ramen

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Vernieuwde

showroom!

Nieuwe Erven 21 • Heesch • 06-53208815

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

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

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

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

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl

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

van tegels en natuursteen!

Breng eens een bezoek aan onze showroom

Kies voor duurzame energie 
www.vanbakeleco.nl

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Haal de
zon in
 huis

Vervenne bv sinds 1968 gevestigd in Nistelrode. 
Bij ons kunt u terecht voor onderhoud en aanleg van cv en sanitaire installaties. 

Ook verkoop van losse onderdelen cv en cv  ketels, sanitair, leidingen en 
aansluitmaterialen. En natuurlijk kunt u bij ons terecht voor advies.

Openingstijden:
Maandag 8.00 tot 17.45 uur
Dinsdag 8.00 tot 17.00 uur
Woensdag, donderdag en vrijdag
van 8.00 tot 17.45 uur
Zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur

Regendouche set
met theRmostaatkRaan

Actie
prijs

Weijen 71 - 5388 HM Nistelrode
0412-611237 
vervennebv@outlook.com

€ 195,00

fnV eert jubilarissen

Onderstaande bijeenkomsten 
worden gehouden bij zalencom-
plex ‘t Tunneke, ‘t Dorp 148 in 
Heesch.

Voor de leden die 25 jaar lid zijn 
op 6 oktober;
voor de leden die 40 jaar lid zijn 
op 27 oktober;
en voor de leden die 50, 60 of 

zelfs 70 jaar lid zijn op 10 no-
vember.

Leden ontvangen een persoon-
lijke uitnodiging voor hun bij-
eenkomst. 
Mocht iemand die niet hebben 
ontvangen dan kan hij/zij zich 
melden bij Lokaal FNV Maasland 
via 0412-7638700.

BERNHEZE - Ieder jaar wordt door Lokaal fNV Maasland een aantal bijeenkomsten georganiseerd waar-
in de jubilarissen van dat jaar worden gehuldigd. Deze huldigingen zijn bestemd voor de leden binnen 
het werkgebied van Lokaal fNV Maasland, de gemeenten Bernheze, Landerd en Oss.

Klustip
Behang verven
•	Verven	over	behang	kan	

lastig zijn.
•	Zorg	dat	alle	behang	goed	

vastzit, als het los zit is het 
misschien beter om het 
behang te verwijderen.

•	Maak	de	muur	schoon	en	
ontvet het oppervlak.

•	Gebruik	latex	of	lichte	verf.	
Je zult ook hier waarschijn-
lijk meerdere lagen nodig 
hebben voordat alles goed 
dekkend is.

Klustip
Controleer regelmatig of je 
dakgoot niet verstopt is
•	Waterdoorlatende	tegels	

voorkomen ook waterover-
last

•	Vooral	in	de	herfst	vallen	er	
veel bladeren in de goot en 
neemt de kans op verstop-
ping toe.

•	Wanneer	je	dakgoot	ver-
stopt loopt het regenwater 
niet via de afvoer weg, 
maar gaat het water andere 
wegen zoeken. Het resul-
teert vaak in wateroverlast 
in huis of lekkages.
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

VOOR EEN 
SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

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

E info@vanschijndeltegels.nl  
  www.vanschijndeltegels.nl   
  www.tegelprofshop.nl

Compleet 
nieuwe grote
showroom!
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Compleet 
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www.hansvandervelden 
aannemersbedrijf.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

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

Bouwplannen?
Bestemmingsplan

nodig?
Planschade? 

Graafsebaan 31 Heesch  06-2909 9005
onno@roconnect.nl www.roconnect.nl

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

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

Klustip
De douchekop ontkalken
•	Draai	de	douchekop	van	de	

slang.
•	Leg	vervolgende	de	dou-

chekop 24 uur in een bakje 
met schoonmaakazijn en 
water. 2/3 azijne en 1/3 
water.

•	Moderne	douchekoppen	
zijn gemaakt van een zacht 
soort silliconen, waar de 
kalk door met de vingers 
over de openingen te wrij-
ven, makkelijk is te verwij-
deren.
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BERNHEZE - Rabobank Oss 
Bernheze steunt het vereni-
gingsleven met de Rabobank 
Clubkas Campagne. 

Met de Rabobank Clubkas Cam-
pagne laat de bank een deel 
van de winst terugvloeien in de 
maatschappij. Tijdens deze cam-
pagne mogen leden van Rabo-
bank Oss Bernheze hun stem 
uitbrengen op de vereniging(en) 
of stichting(en) die zij een warm 
hart toedragen. 

Dat is optimale ledeninvloed 
zoals het hoort bij een coöpera-
tieve bank. De stemmen van de 
leden zijn geld waard. Hoe meer 

stemmen er op een vereniging 
of stichting uitgebracht worden, 
des te meer geld deze vereniging 
of stichting krijgt.

619 verenigingen en stichtin-
gen doen mee aan de Rabobank 
Clubkas Campagne. Zij dingen 
met hun project mee naar een 
bijdrage uit de totale prijzenpot 
van € 300.000,-. Tijdens de fi-

naleavond, die plaatsvindt op 
donderdag 4 oktober, wordt 
aan de deelnemende clubs be-
kend gemaakt welk bedrag zij 
ontvangen. De uitreiking vindt 
plaats tijdens de Week van de 
Coöperatie, locatie De Rusheu-
vel in Oss.
Leden van Rabobank Oss Bern-

heze kunnen tussen 11 septem-
ber en 24 september hun stem 
uitbrengen. Zij hebben hiervoor 
een persoonlijke stemcode ont-
vangen. Ieder lid mag vijf stem-
men uitbrengen waarvan maxi-
maal één op dezelfde vereniging. 
Hiermee helpt de Rabobank de 
clubs om hun doelen te berei-
ken. Meer informatie lees je op 
www.rabobank.nl/ossbernheze.

Rabobank Clubkas 
Campagne 2018: Kom 
in actie voor jouw club!

Gilde sint Antonius Abt Vorstenbosch
succesvol op Brabantse kampioenschappen

In twee klassen van het trom-
men waarin werd deelgenomen, 
is ook een prijs binnengehaald. 
Bij het trommen in Klasse B werd 
Mieke van der Heijden kampi-
oen, met promotie naar klasse 
A. De andere kampioen van Bra-
bant was Maarten Hoefs met de 
eerste plaats in de Klasse U. 

Anderen bleven net buiten de 
prijzen, maar zijn toch de moeite 
waard om te vernoemen. Bij het 
groepstrommen werd een twee-
de plaats behaald door Maarten 
Derks, Maarten Hoefs, Anke 
van de Wetering en Mieke van 
der Heijden. Tevens een twee-
de plaats voor Maarten Derks in 
Klasse U. Een nette vierde laats 
was er voor Anke van de Wete-
ring in klasse B. 

Het was een fijne Federatiewed-
strijd met heel lekker weer. Een 
goede organisatie waarbij de drie 
gildewaarden Broeder/Zuster-
schap, Trouw en Dienstbaarheid 
hoog in het vaandel stonden.

ESCH/VORSTENBOSCH - Het Gilde uit Vorstenbosch wist afgelopen zondag twee mooie prijzen in de 
wacht te slepen op het federatie toernooi met 23 deelnemende gilden bij het Sint Joris Gilde in Esch. 
Met een tiental leden was het gilde naar Esch gegaan om deel te nemen aan de Brabantse kampioen-
schappen.

200 memoblokken A7 – 7 x 10 cm  voor € 65,-

200 memoblokken A6 - 10 x 14 cm voor € 85,-

200 memoblokken A5 - 14 x 20 cm voor € 150,- 

•	 Inclusief	opmaak

•	 Je	ontvangt	een	proefdruk

•	 Full	colour

•	 Maximale	levertijd	vier	
	 weken,	na	akkoord

•	 Te	bestellen	tot	12	oktober	2018

MeMo-
blokjes

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

NISTELRODE Laar 28 | 5388 HG  Nistelrode | Tel. (0412) 61 24 33

autobelettering

www.gaafgraf isch.nl
  

Exclusief btw

Totale prijzenpot van € 300.000,-

mooie prijzen in 
De wacht gesleept
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Entree op de publieksavond:  
€ 5,-. Kinderen tot en met 12 
jaar betalen slechts € 3,-.

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1
5383 KT Heesch/Vinkel
0412-454999 www.sterrenwachthalley.nl.

Maan, planeten en sterren-
beelden bekijken bij Halley
HEESCH - Sterrenwacht Halley is vrijdagavond 21 september weer 
voor publiek geopend. Het programma begint om 21.00 uur en 
duurt ongeveer twee uur. Het is leuk en interessant voor alle leeftij-
den. Zorg dat je op tijd aanwezig bent; het kan druk worden.

Keezavonden in CC servaes

De winnaars van de keezavond 
van vrijdag 14 september waren 
Angelien en Charlotte, die met 
een cadeaubon van restaurant 
De Toren naar huis gingen.

Op vrijdag 12 oktober is de 
eerstvolgende keezavond. Daar-
na volgen er dit jaar nog twee; 
op vrijdag 9 november en vrij-
dag 21 december, steeds de der-
de vrijdag van de maand. 

De organisatie is in handen van 
SEM events. Hebben jij en je 
teamgenoot zin in een gezellige 
keezavond met leuke prijzen?
Schrijf je dan snel in als kop-
pel door te mailen naar info@
sem-events.nl. Je ontvangt dan 
per mail een bevestiging met 

een betalingslink voor het in-
schrijfgeld dat € 10,- per koppel 
bedraagt. Op de avond zelf kun 
je je ook nog aanmelden en wel 
om 19.00 uur. Op 12 oktober 

zal de zaal om 19.00 uur open 
zijn en wordt er om 19.30 uur 
gestart in vijf ronden. Veel spel-
plezier en tot ziens op vrijdag 12 
oktober in CC Servaes.

HEESWIJK-DINTHER - Vorige week vrijdag is er in CC Servaes weer gestart met de maandelijks 
keez-avonden. Op de tweede vrijdag van de maand kun je hier in een gezellige omgeving dit inmiddels 
populaire bord-/kaartspel spelen.

sint-Barbaragilde Dinther bij herden-
king bevrijding van Heeswijk-Dinther

Helaas konden er ook deze keer 
geen veteranen bij zijn, gezien de 
drukte en de leeftijd die tussen de 
92 en 98 jaar ligt. Kransen werden 
gelegd door de gemeente, Kolo-

nel Ryan Jerke, vrienden van de 
Airborne vereniging en het comité 
Burgerslachtoffers. Hierna werd de 
‘Last Post’ geblazen met een mi-
nuut stilte en door vendelier Nico 

van Zutphen werd een vendelhul-
de gebracht. We kunnen terugkij-
ken op een waardige herdenking, 
onder een matige belangstelling 
van onze dorpsgenoten.

HEESWIJK-DINTHER - Tijdens de 74ste herdenking van de bevrijding van Heeswijk-Dinther bij het Air-
borne monument vlogen vooraf drie vliegtuigen in formatie over het Airborne monument. Rond 17.00 
uur arriveerde de bus met vrienden van de Airborne vereniging en namens de gemeente Bernheze heette 
loco burgemeester peter van Boekel allen hartelijk welkom.

Verhuizing
fransen Accountancy & Advies is in verband met verhuizing gesloten van 26 
september tot 8 oktober 2018.

Daarna staan wij weer voor u klaar op ons nieuwe adres: 
Benedictuslaan 8, 5343 NB Oss.

Onze mailadressen en telefoonnummers blijven ongewijzigd.

Ook op ons nieuwe adres kunt u bij ons terecht voor al uw vragen over onder an-
dere (loon)administratie, jaarrekeningen, aan-
giften IB, BTW, Loonheffing en VPB. En advie-

zen op het gebied van administratieve organisatie, fiscaliteit et cetera.

Voor meer informatie: www.faara.nl

voor een persoonlijk advies op maaT

Anita Fransen

Fransen ACCOUNTANCY 
& ADVIES

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

Kerkveld 69 - 5388 RH Nistelrode
0412 474 015

info@faara.nl - www.faara.nl
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Odisco MW1-Altior MW1 
Met een aantal wijzigingen in de 
vakken ten opzichte van vorig sei-
zoen werd de wedstrijd gestart. 
Het was even wennen, maar het 
resulteerde toch in een doelpunt 
voorsprong. Daarna wilde het 
scoren bij Altior niet goed meer 
lukken en kwam zij met 5-1 ach-
ter te staan. Vlak voor rust wist 

de Heeswijk-Dintherse club er 
nog één van afstand te scoren. 
Na rust liep ze langzaam in en 
kwam gelijk, 5-5. Met veel kan-
sen maakte Altior ook nog kans 
op de overwinning, maar helaas 
kreeg zij het balletje er niet meer 
in. Met een gemiste strafworp 
en een benutte strafworp van de 
tegenstanders, verliet Altior het 

veld met verlies, 8-5.
SVOC’01 2-Altior 3: 6-14
Altior 4-Spoordonkse Girls 2: 
7-15
Altior R1-Korloo R1: 4-4
De Peelkorf A2-Altior A1: 10-6
Altior A2-VIOS A2: 7-9
Rosolo B1-Altior B1: 12-8
BMC B1-Altior B2: 2-9
DDW/SDO’99 C1-Altior C1: 3-8
Avanti C1-Altior C2: 3-3
Altior C3-Flash C1: 4-1
Rooi D2-Altior D1: 3-16
Altior D2-Corridor D1: 1-9
Altior E1-De Korfrakkers E1: 5-5
Altior E2-Rooi E1: 17-1
SCMH E1-Altior E3: 7-7
Altior W1-Be Quick W1: 7-8
De Korfrakkers W1-Altior W2: 
4-0

Altior vanuit de lucht
HEESWIJK-DINTHER - Een tijdje geleden was er bezoek van een drône bij Altior en mede door verschil-
lende leden en ook ouders werd er besloten dat men op zo’n manier ging staan dat iedereen kon zien 
dat je bij Altior bent. Altior denkt dat het wel gelukt is en dat het voor de meeste mensen een andere 
blik op het sportcomplex geeft dan men gewend is, want zeg nou eerlijk: welke ouder of lid vliegt er 
nou zo laag en dichtbij over het veld!

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

prinses irene 
vrouwen 1 bekert verder

Prinses Irene nam in de tweede 
helft wat meer initiatief en dit 
resulteerde in een aantal kansen 
voor de aanvallers van Prinses 
Irene. In de 77e minuut nam 
Nuenen de leiding in de wed-
strijd en dat was op dat moment 
niet geheel onverdiend, gezien 
het aantal kansen dat Nuenen 
creëerde. In de 80e minuut was 
de grote kans op de gelijkmaker 
voor Prinses Irene. Na een over-
treding op Sharron ging de bal 
terecht op de stip. Helaas wist 
Veerle deze kans niet te verzil-
veren. 

Gelukkig duurt de wedstrijd 90 
minuten, want in de allerlaatste 
minuut besluit Nika de bal voor 

de pot te gooien en blijft de bal 
na een kleine kluts wat liggen 
voor de voeten van Veerle, die de 
bal keurig in de hoek prikte; 1-1.
Prinses Irene is een ronde verder 
voor de beker, nu maar wachten 
wie er als volgende tegenstander 
uit de koker komt. Maar eerst 
volgende week zondag voor de 
competitie-opener op naar Sit-
tard. De tegenstander is Fortu-
na’54 en de wedstrijd start om 
14.30 uur. Dit team deed het 
vorig jaar goed in de hoofdklasse 
en miste promotie via de nacom-
petitie op een haar na. 
Dus Prinses Irene moet weer een 
stapje beter zijn dan afgelopen 
zondag om daar een goed resul-
taat te halen.

NUENEN/NISTELRODE - Om 14.30 uur begon zondag 16 september 
de wedstrijd op het hoofdveld van het mooie complex van Nuenen. 
prinses Irene kwam in eerste instantie voor een punt. Er waren wat 
kansen over en weer. Waar Nuenen een schot op de lat uiteen zag 
spatten (30e minuut) daar had Veerle een mooie kans in de 35e 
minuut. Optisch leek Nuenen iets sterker in de eerste helft, maar de 
0-0 ruststand was voor beide partijen acceptabel.

voetbal

sterk optreden van Glenn Coldenhoff 

Commentaar Glenn Colden-
hoff: “Ik had het hele weekend 
het juiste gevoel. Ik pakte in de 
eerste manche geen goede start, 
maar door een perfecte eerste 
ronde kwam ik al snel aan op 
een derde plaats. Ik stond onder 
druk van Max Anstie en voel-
de dat hij sterker was dan ik. Ik 
zette toen harder aan maar ging 
over de limiet. Ik kwam hard 
ten val en blesseerde mijn vin-
ger. Ik had even tijd nodig om 
weer in het ritme te komen. Ik 
wist dat ik vierde moest wor-
den om kans te maken op het 
podium. Ik heb alles gegeven 

om Tim Gajser nog te passeren, 
maar kwam 0.3 seconde te kort. 
Helaas was het niet genoeg! Ik 
wist dat het moeilijk zou wor-
den, maar ik pakte kopstart in 
de tweede manche en kon in de 
beginfase aan de leiding rijden. 
Om dit voor het thuispubliek te 
doen, was fantastisch. Ik pro-
beerde Jeffrey en Tony te volgen 
en stond onder druk van Anstie. 
Ik wist hem achter mij te houden 
maar helaas was het niet genoeg 
voor het podium, wat heel mooi 
zou zijn geweest als er twee Ne-
derlandse vlaggen hadden ge-
hangen en we een 1-2-3 voor 

KTM hadden gehad. Dit maakt 
me een klein beetje teleurgesteld 
maar we hebben in Italië nog 
een kans.’’

ASSEN/HEESCH - Glenn Coldenhoff van het Red Bull KTM factory team heeft een sterke Nederlandse 
Grand prix in Assen gereden en kwam opnieuw heel dicht bij het podium. Een valpartij in de eerste 
manche gooide echter roet in het eten, waardoor Coldenhoff vierde werd in de daguitslag.

motorcross

     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

Bos Bloemen 
t.w.v. € 15,-

2. Wat is het thema van het concert van Fanfare Nistelrode?

3. Waar treedt van Lee Mannenkoor op? 

4. Voor wie is de verkeersdag?

5. Wat gaat er op zaterdag 22 september gebeuren in ‘t Kuipke?

6. Wat hebben ze nu ook bij Van Schijndel Tegels? 

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 24 september 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en 
wie weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Miranda’s Bloemen Salon.

puzzel mee & win!

Sint Servatiusstraat 37 - Heeswijk-Dinther
0413 292 117 - www.mirandasbloemensalon.nl
365 dagen open van 8.00 tot 20.00 uur* 
(*zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00 uur) 

Winnaar vorige week: 
Tonny van Boekel-van Dijk

Het antwoord was:
Zoenen

1. Wat is de voornaam van de nieuwe pastor van de Heilige Augustinus?

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant



Woensdag 19 september 2018 39
  

BeRnHeze spoRTief

De oplossinG

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

WWW.FINOVION.NL

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

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

De judoka’s van Van Buel Sports 
uit Oss wisten de volgende re-
sultaten te behalen:
1e plaatsen: Bruce Tomasouw, 
Bente van Vugt, Ted Schaare-
man, Mika Kemps en Senn van 
Buel

2e plaatsen: Dylan van den Ha-
nenberg, Coniston Howard, Zig-
gy Tomasouw en Lola Kemps
3e plaatsen: Boyd van Dinther, 
Pien Ulijn, Jesse van Buel, Sem 
Ackermans, Pieter van Oort en 
Joost Wijnands.

een geweldige start van het 
judoseizoen

ARNHEM/BERNHEZE - Afgelopen zaterdag kwamen ruim 500 deel-
nemers uit het hele land naar sportcentrum Valkenhuizen in Arnhem 
om te strijden om het eremetaal tijdens het Bushi Open.

budo

Senn van Buel, 1e plaats

Het derde kwart werd er nog 
steeds uitstekend verdedigd 
door Tim en Elsa, ze moesten 
hard werken om de lange cen-
ters tegen te houden. Nigel liep 
zo hard hij kon om de guards 
bij te houden. Er kwamen voor 
Slamdunk nog een paar scores 
bij, eindstand 17-88.
Zin om eens een keer te komen 
basketballen? Er worden trainin-
gen gegeven voor jongens en 

meisjes vanaf 6 jaar op woens-
dagen in sporthal ‘t Vijfeiken in 
Heesch van 17.45 tot 19.15 uur.

slamdunk ‘97 U14 mix
verliest eerste wedstrijd
HEEZE/HEESCH - Slamdunk ‘97 is dit jaar gestart met drie nieuwe 
spelers in het team, Stan, Luuk en Jim, en meteen had de Heesche 
club een zeer ervaren tegenstander! Maar ondanks dat heeft het 
team supergoed en hard gewerkt. De eerste score van Slamdunk 
kwam in de 2e minuut van Elina, een twee-punter en een bonus 
worp! Bram, Mees en Elina kwamen in het tweede kwart weer tot 
scoren waardoor Heesch de rust in ging met een stand van 11-34. 

basketbal

nulandia te sterk in loosbroek

De thuisploeg ging vanaf het 
begin in de organisatie staan en 
liet de ploeg van Marc van Delft 
het spel maken. In de 16e mi-
nuut viel de openingstreffer toen 
spits Tom van de Ven vanaf 16 
meter de bal in de benedenhoek 
schoot 0-1. 

WHV toonde veerkracht en 
maakte direct gelijk. Een afge-
meten voorzet van yorick van de 
Rakt werd door Stef van der Vel-
den binnen gekopt; 1-1. Na een 
half uur spelen kwamen de be-
zoekers dan toch weer op voor-
sprong vanuit een hoekschop en 

vijf minuten later werd het zelfs 
1-3. Laatste man Roel Vermelt-
foort beging een overtreding en 
de strafschop werd door Van de 
Ven verzilverd.

De tweede helft maakte Nulan-
dia nog nadrukkelijker het spel 
en kwam het verdiend op 1-4. 
Centrale middenvelder Teun van 
de Sangen kreeg teveel ruimte 
en schoot van 25 meter knap 
binnen. WHV bleef nog wel in 
de wedstrijd omdat het de twee-
de van de middag wist te maken. 

De opgekomen rechtsback Jurien 
van de Rakt gaf een voorzet bij 
de tweede paal waar invaller 
Steven Lunenburg de bal op een 
presenteerblaadje gaf aan yorick 
van de Rakt; 2-4. Uiteindelijk 
eindigde het duel nog in 2-5 en 
gaat Nulandia terecht door naar 
de volgende ronde.

LOOSBROEK - In de laatste bekerwedstrijd kwam Nulandia naar Sportpark De Hoef. De winnende ploeg 
ging door in het toernooi en dat bleek uiteindelijk Nulandia te zijn dat met 2-5 won. De laatste ontmoe-
ting tussen beide teams dateerde overigens uit het seizoen 2003-2004, toen het 1-3 werd.

voetbal

prinses irene herstelt 0-3 schade net op tijd
NISTELRODE - prinses Irene is 
een rondje verder in het beker-
toernooi. Daar zag het lang niet 
naar uit want in de 68e minuut 
keken de elf van William van 
der Steen nog tegen een 0-3 
achterstand aan in de derby met 
Heeswijk. 

Die stand was geheel onterecht, 
maar Prinses Irene leek gewoon 
niet te willen scoren. Over de 
hele wedstrijd genomen had het 
elftal, naast de drie doelpunten, 
nog acht 100% kansen. Die 
werden allemaal om zeep gehol-
pen, want Heeswijk sloeg met zo 
ongeveer drie uit drie, dodelijk 
effectief toe. 

Nou zou je een man tekort doen 
als je het niet scoren alleen aan 
de spelers van Prinses Irene zou 
toeschrijven. Doelman Niek van 
Zutphen redde een keer of vijf 

op formidabele wijze en hield 
in zijn eentje de ploeg van Stef 
Sijbers op de been. Iedereen op 
het veld gunde de doelman zijn 
‘hour of fame’. Nog maar enkele 

maanden geleden werd bij hem 
een zeer ernstige ziekte gecon-
stateerd. 
Gelukkig lijkt het daarmee de 
goede kant op te gaan.

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 20 september

oud papier
Buitengebied/Zwarte Molen 
Nistelrode

Voorlezen voor kleuters
Bibliotheek Heeswijk-Dinther

eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Chocolade workshop: 
High Heels
Creatief & Lekker Nistelrode

Workshop biotensor
Centrum MAIA Nistelrode

taiji37Vorm - taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VrijDag 21 september

shinrin-Yoku wandeling
Start: Schaijksedreef 6 Nistelrode

reiki 1
Centrum MAIA Nistelrode

Cursus ‘natuur doet je goed’ 
voor mantelzorgers
Natuurcentrum Slabroek 
Nistelrode

Kidsparty the temple Challenge
Laar 24 Nistelrode
Pagina 2

Cursus stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Luisteren naar 
Leonard Cohen
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
Pagina 14

Workshop: ‘Hoe maak ik 
goede poep?’
Bibliotheek Heesch

Vier het leven… 
Vier de herfst!
Abdijstraat 51 Heeswijk-Dinther
Pagina 32

publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch
Pagina 37

ZaterDag 22 september

alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Viering godinnen 
Centrum Timmers Hartje 
Maashorst Nistelrode

Hondenplons
Zwembad ‘t Kuipke Heesch
Pagina 3

tennisclinic
Sportpark Droevendaal 
Heeswijk-Dinther

Chocolade workshop 
High Heels
Creatief & Lekker Nistelrode

Lôsbroekwist
Loosbroek

an irish night
CC De Pas Heesch

ZonDag 23 september

alpacafarm open & 
alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

open dag
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Kinderkerk
Willibrorduskerk Heeswijk-Dinther
Pagina 6

Koffieconcert: Uit de wind
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

Koopzondag & opening 
nieuwe weg
‘t Dorp Heesch
Pagina 25

Zangmiddag 
Kabelgat ramblers
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2

Uurtje klassiek: 
jan van Lee mannenkoor
Laverhof Heeswijk-Dinther
Pagina 8

Dansen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

maanDag 24 september

banenavond Hoppen-
brouwers techniek
Osseweg 3 Heesch

boekstartcoach
Consultatiebureau Nistelrode

poedja-bardo onderricht-
meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Lezing: jacob slavenburg
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
Pagina 14

DinsDag 25 september

taijiwuxigong - guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Creatief Café van 
Kbo-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

inloopspreekuur Fysio steins 
Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Dokter op Dinsdag @ bern-
hoven: apneuVereniging
Ziekenhuis Bernhoven Uden
Pagina 4

Kienen vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Lezing: jonge kinderen 
en digitale media
Bibliotheek Nistelrode
Pagina 10

Creatijd 
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
Pagina 4

WoensDag 26 september

Walk&talk
Bibliotheek Heesch

themabijeenkomst: Dementie
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Kick-off repaircafé
Checkpoint Heesch
Pagina 3

ton bons, Helderziende 
waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

Vipassyana meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Lezing: De motteburcht
Heemkamer Heeswijk-Dinther
Pagina 14

DonDerDag 27 september

Koffieochtend
CC Servaes Heeswijk-Dinther

eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Film: Call me by your name
CC Nesterlé Nistelrode
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Herinner je wie jij bent 
Centrum MAIA Nistelrode

taiji37Vorm - taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Lezing: Christel Coaching
Kloosterkapel Vorstenbosch
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VrijDag 28 september

alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Herinner je wie jij bent 
Centrum MAIA Nistelrode

Kidsparty the temple Challenge
Laar 24 Nistelrode
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open dag Lasertechniek 
nederland voor bedrijven
Bedrijvenweg 11c Nistelrode
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actiedag bevers steencentrum
Canadabaan 10 Nistelrode
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ZaterDag 29 september

alpacafarm open & 
alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode

open dag Lasertechniek 
nederland voor particulieren
Bedrijvenweg 11c Nistelrode
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open Klotbeek toernooi
CC Servaes Heeswijk-Dinther

running Dinner
Heeswijk-Dinther

actiedag bevers steencentrum
Canadabaan 10 Nistelrode
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Fotograaf: 
Ton Vrijsen

Maak jij ook graag foto’s? 
Hier plaatsen we drie foto’s van 
een inwoner van Bernheze voor 
Bernheze. Mail je foto’s van 
Bernheze in hoge resolutie aan 
info@demooibernhezekrant.nl.




