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Kom met ons mee de natuur in!
Kasteelgriend heeft grote rijkdom aan biodiversiteit
FEEL GOOD SHOP SPARKLING
Flyer
Bernheze

HEESWIJK-DINTHER Vorig jaar, bij het
35-jarig bestaan van
IVN Bernheze, was
iedereen uitgenodigd
om mee de natuur in
te gaan. Op vrijdag 26
juni ging de aandacht
uit naar deze bijzondere
plek in het Aa-dal.

Tussen Sluis 3 in de Zuid-Willemsvaart en de Aa bij Kasteel
Heeswijk, ligt een perceel van
Brabants Landschap dat sinds
2016 Kasteelgriend is genoemd.
Hier heeft IVN Bernheze de
griendcultuur van vóór de aanleg van de Zuid-Willemsvaart
herstelt, ter educatie en voor de
natuurwinst die dit oplevert. De
wilgentenen waren belangrijk
voor de aanleg van dijken. Van
wilgentenen uit dit gebied werden tevens manden gevlochten
en hoepels voor houten vaten
gemaakt.
In samenwerking tussen IVN
Bernheze en Brabants Landschap is aan het fietspad langs
de Aa een mooi bord onthuld
met de educatieve uitleg van een
griend, ook wel wilgenplantage
genoemd, en de geschiedenis en

FEEL GOOD SHOP SPARKLING
Speelgoedfolder
Nistelrode, Vorstenbosch,
Loosbroek en gedeelte Heesch
BIJLAGE DEZE WEEK
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Kristie Spijker, coördinator van de Griendwerkgroep van IVN Bernheze en Maayke van Dijk-Snelting,
communicatiemedewerker van Stichting Brabants Landschap
Foto’s: Edwin Hendriks

toegepast, allemaal ter plekke te
bewonderen.

Plantenrijkdom
in drie jaar
tijd bijna
verdubbeld

Kristie en Maayke onthullen het bord

natuurwaarde ervan. Kom eens
langs en neem de tijd om het
bord te lezen en om te genieten
van de biodiversiteit op dit stukje
grond!
Biodiversiteit bevorderen
Sinds de aanleg in 2016 is de
plantenrijkdom, gemeten bij
soorteninventarisaties in 2017
en 2019, bijna verdubbeld! IVN
Bernheze heeft vele soorten wilgen geplant, en er wordt een
grote variatie aan teeltopties

WONING VERKOPEN?

Er komen in een griend specifieke diersoorten voor, waaronder
circa 450 soorten insecten. Vele
bijensoorten eten van de wilgenkatjes, vlinders (rupsen) profiteren van de malse wilgenbladeren en kamsalamanders kruipen
‘s winters graag in de vorstvrije
knotwilgen. Het kasteelgriend is
verder belangrijk voor verschillende planten, vogels en reeën.
Sinds dit broedseizoen heeft de
blauwborst de griend gevonden
en is daar momenteel veelvuldig
te zien en te horen.
Iedereen is uitgenodigd
Iedereen is welkom om te genieten van de natuur. Stilzijn, kijken
en luisteren. Welkom ook om
mee te helpen.
Er is een groep enthousiaste vrijwilligers actief, die veel kan vertellen over de grote rijkdom aan
biodiversiteit van het kasteelgriend. Zie ook
www.ivn.nl/afdeling/bernheze

Jubileum
pag. 7

Welkom thuis voor Ellen
pag. 10

Straatfoto van de week
pag. 19
Krant deze week
niet ontvangen?
info@DeMooiBernhezeKrant.nl
0412-795170

GEMEENTEBERICHTEN
Samenwerkingsovereenkomst getekend
voor Wegwijzer Bernheze
Zie pagina 11

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

WWW.KOM-WONEN.NL

Zie pagina 12

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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ETEN, DRINKEN EN UITGAAN

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.100 stuks
Bezorgdag: woensdag/donderdag

Fijn dat je hier bent!
BERNHEZE - ‘Anderhalve meter’, ‘Heb je koorts?’, ‘Vorm je samen
één huishouden?’; het zijn een paar kreten die we sinds de heropening van de horeca regelmatig horen. Gasten, ondernemers en
gemeente; het is voor iedereen een zoektocht.

Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode
0412-795170
info@demooibernhezekrant.nl
www.demooibernhezekrant.nl

Met de lancering van het ‘eensgezinde-tafel-kaartje’ maken we
het weer een stukje duidelijker.
Want als het antwoord ‘ja’ is op
de vraag of je een huishouden
vormt, komt het kaartje op tafel
te staan. Dus in Bernheze geldt
de afspraak, geen eens-gezindetafel-kaartje op tafel, dan zit iedereen op anderhalve meter!
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Carlijn van de Ven
Monique van Strien

De overhandiging van het eerste
kaartje vond plaats bij Het Oude
Raadhuis in Heesch.
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V.l.n.r.: Alina van Marsbergen,
wethouder Rien Wijdeven en Fred
Schel

De eensgezindetafel is een gezamenlijke actie van de gemeente
Bernheze en Koninklijke Horeca
Nederland afdeling Bernheze.

Pasta! Luister Picknick
Concert in de tuin van
Kasteel Heeswijk

Advertorial
Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
dinsdag tot 11.00 uur.
info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com
Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg besteed.
Er kunnen echter geen rechten aan
worden ontleend.
De uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming
van Bernheze Media.

FILMHUIS DE PAS:
Blinded by the Light

Een inspirerend drama van
schrijver, regisseur en producent
Gurinder Chadha (Bend It Like
Beckham), op de muziek en teksten van de tijdloze klassiekers
van Bruce Springsteen. Blinded
by the Light vertelt het verhaal

Maandag 6 juli, 20.00 uur
€ 6,-.
2019, 117 minuten,
biografie/komedie
gende teksten van Springsteen.
Voor hem is die muziek de uitlaatklep om met zijn eigen unie-

‘De unieke wijze waarop muziek
de menselijke geest verheft’
van Javed (Viveik Kalra), een Britse tiener van Pakistaanse komaf,
die opgroeit in het Engelse stadje
Luton, in 1987.
In een periode van racisme en
economische malaise schrijft
Javed gedichten om te ontsnappen aan de intolerantie van de
stad en de starheid van zijn traditionele vader. Als een klasgenoot
hem de muziek van ‘The Boss’
laat horen, ziet Javed de parallellen tussen de arbeidersklasse
waartoe hij behoort en de indrin-

ke stem uiting te geven aan de
dingen waar hij van droomt.
‘Blinded by the Light is gebaseerd
op ‘Greetings from Bury Park’, de
bekroonde memoires van Sarfraz
Manzoor. Het is een opbeurend
verhaal over moed, liefde, hoop,
familie en de unieke wijze waarop muziek de menselijke geest
verheft.
Kaartjes zijn alléén te bestellen
via www.de-pas.nl. Zie ook deze
website voor het coronaprotocol.

De AGENDA van het Filmhuis vind je op www.de-pas.nl

HEESWIJK-DINTHER - Er klinkt
vrijdagavond 10 juli weer muziek in de kasteeltuin!
Geniet in zomerse sferen van
muziek in de monumentale Copijntuin met uitzicht op het kasteel! Pasta! is een vijfmansband
uit Veghel met een bezetting van
stuk voor stuk rasmuzikanten.
Geert van de Vorstenbosch, Ron
van de Snepscheut, Wim Holthuizen, Ruud Vogels en Tim van

de Nieuwenhuizen staan voor
een zomeravond met een veelzijdig programma, van beroemde herkenbare covers tot minder
bekende pareltjes.
Kom jij deze avond ook luisteren? Reserveer online een picknickarrangement voor twee personen vanaf € 30,- via
www.kasteelheeswijk.nl.
Voor deze avond is een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar,
vol=vol! Aanvang 19.00 uur.

SCHOONMAAKTIP

BBQ
facebook.com/
floryaheesch

Ambachtelijk Italiaans ijs bij Grillroom Florya
Naast de grillroom beschikken wij nu ook over een
ijsbuffet, Italiaans schepijs La Toscana. Aan variatie is
bij Florya geen gebrek, want in de vitrine staan
15 heerlijke smaken uitgestald. Er worden uitsluitend
natuurlijke producten gebruikt die de zuiverheid
van de originele smaak garanderen.

Wie zelf wil
ervaren ho
e
ijs van La To het
scana
smaakt kan
va
vandaag te naf
recht
bij Grillroom
Florya

Zonnekijkdag bij
Sterrenwacht Halley
HEESCH - Op de Landelijke Zonnekijkdag, 5 juli, is Sterrenwacht
Halley voor belangstellenden geopend. Wel dien je een plaats te
reserveren in een van de tijdvakken 13.00 tot 14.00 uur, 14.15 tot
15.15 uur en 15.30 tot 16.30 uur. Reserveren kan via
www.sterrenwachthalley.nl. Per tijdvak kunnen maximaal vijftien
bezoekers worden ontvangen. De entree bedraagt € 5,- (alle leeftijden).
Vanwege het coronavirus worden hygiënevoorzieningen getroffen en geldt de anderhalvemeterregel. Iedereen met
mogelijk
coronagerelateerde
klachten, of met huisgenoten
met die klachten, wordt verzocht
de sterrenwacht niet te bezoeken.

‘Je kunt de zon
zelfs horen’

Neem aluminiumfolie
en maak er een prop
van. Wrijf met deze
prop aluminiumfolie,
samen met wat
afwasmiddel, over het
rooster. Het vuil
vliegt eraf.

De zon is de best bestudeerde
ster in de kosmos, maar toch is
zij nog in veel raadselen gehuld.
Sterrenkundigen hebben de beschikking over talrijke grote telescopen op aarde en in de ruimte
om te trachten de geheimen van
deze dichtstbijzijnde ster te ontsluieren.
Ook bij Halley zijn speciale zonnetelescopen, voorzien van
zonnefilters, om de zon veilig
te kunnen laten zien, als zij ten

minste niet achter de wolken
staat. Met wat geluk zijn er donkere zonnevlekken en indrukwekkende zonnevlammen en
protuberansen zichtbaar. Met
een zonneruisontvanger in de
sterrenwachttuin kun je de zon
zelfs horen, zelfs als het bewolkt
is!
In het auditorium geven
Halleyleden publiekspresentaties
over de zon, boeiend voor jong
en oud.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch.
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De Waan, dé Bernhezer
talkshow, donderdagavond!
Cateraar Hutten aan. Een goede traditie bij De Waan, het lied
‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk
en bewonder’ van Ramses Shaffey, gezongen door iemand uit
Bernheze. Dit keer is dat Mick
Stenders uit Heesch. De waan
van de dag brengt minimaal nóg
een gast.

De uitzending is
donderdagavond live te
volgen via de Facebookpagina
Piet van Grinsven

Kirsten van de Ven

BERNHEZE - De Bernhezer
talkshow ‘De Waan’ krijgt
donderdag 2 juli een
vervolg en wel om 20.00
uur in Lunenburg Events
& More in Loosbroek.
Één tafel, spraakmakende
gasten, afstand en een
goed gesprek dat rechtstreek wordt gestreamd.

onder andere 538-nieuwslezer
Roelof Hemmen en Europees
kampioen judo Sanne van Dijke.
Uit Heesch komen Kirsten van
de Ven, voormalig leeuwin en
nu manager vrouwenvoetbalzaken, en aanvaller Melanie
Bros die afgelopen week een
contract bij PSV tekende. Ook uit
Heesch komt Piet van Grunsven ‘Taxi Pietje’; hij rijdt al bijna
60 jaar taxi en zit vol verhalen.
Ook schuift Bob Hutten van

De Waan is een gezamenlijke
productie van De Bernhezer
Kunstkring en Lunenburg Events
& More. Een herkenbaar programma waarin duiding van actualiteit en reflectie op de waan
van de dag een belangrijke plaats
innemen. De uitzending is donderdagavond live te volgen via
de Facebookpagina van de Bernhezer Kunstkring en via
www.debkk.nl. Like de pagina en
je wordt op de hoogte gehouden
van het laatste nieuws! Meer info
via info@debkk.nl.

De Waan is een programma vol
kunst, cultuur, humor en wetenschap met als rotsen in de branding der conversatie Jeanine van
der Giessen en Mathieu Bosch.
Gasten uit Heeswijk-Dinther zijn

Kindervakantieweek Nistelrode
2020 komt met speciale editie
Toch nog een Kindervakantieweek
NISTELRODE - Vanwege de coronamaatregelen kan dit jaar het evenement Kindervakantieweek in
Nistelrode niet doorgaan. Maar helemaal niets is volgens de organisatie Kindervakantieweek en SJB
Nistelrode geen optie. Vandaar deze speciale editie DIY, ‘do it yourself’. Dus eigenlijk doe het zelf!
Inschrijven
De Kindervakantieweek duurt
dit jaar echt een week, van 15
tot en met 22 augustus.
Woon jij in Nistelrode en zat
jij afgelopen jaar op de basisschool? Dan kun jij meedoen! Schrijf je vóór 10 juli
in via www.kvwnistelrode.nl.
Het inschrijfgeld is € 2,50 per
kind.
Hoe werkt het
Na de inschrijving ontvang je
een bevestiging en na 10 juli
ontvang je van de organisatie
het adres waar jij op zaterdag
15 augustus jouw KVW-tas mag
ophalen.

We proberen van dit alles iets in
de tas te doen om thuis mee aan
de slag te gaan. We denken dat
je veel zelf kunt zodat de ouders
ook nog even vakantie hebben...

‘...zodat de ouders
ook nog even vakantie
hebben’

Prijzen
Met de DIY-opdrachten kun je
ook leuke prijzen winnen! Welke
dat zijn en hoe je ze kunt winnen, dat weet je als je de tas op
komt halen, want we zorgen
dat we daar een goede uitleg in
doen, zodat jij aan de slag kunt!

Tijdens de Kindervakantieweek
wordt er veel getimmerd, geknutseld, gepuzzeld en gespeeld.

Vragen
Kijk op www.kvwnistelrode.nl
voor alle informatie en volg ons
ook op Facebook!

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

Fruit voor het maken van jam en saus
graag telefonisch bestellen.

WINNAARS
LEZERSACTIE
Avilacoaching

Boek ‘Dichterbij’ en
‘De helende kracht’:
Hélène van Lierop
Cursusdag ‘De helende
kracht van je emotie’:
Jolanda Ritter

Column D’n Blieker
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk
op dagelijkse herkenbare belevenissen.

Rode Kaart
Gèrrum, die bananenplant. Er is niet veel meer van over.
Duidelijk geval van dood door schuld door eigenaar. Ik heb ‘m
zwaar verwaarloosd. Ik ben telkens vergeten ‘m simpelweg wat
te drinken te geven. Ik ben vaak genoeg in deze hoek van de
kamer gekomen bij mijn stille vriend, maar hij is me gewoon niet
opgevallen. Ik heb wel meerdere malen gedacht dat die hoek
van de kamer wel erg warm wordt als de zon schijnt, maar geen
verband gelegd met een daardoor zeer dorstige kamerplant. Het is
niet zijn schuld, groen valt me altijd pas op als het bruin wordt.
Als het al veel en veel te laat is.

‘Amper eten en drinken, laat staan
een liefdevolle aanraking
en dat gun ik niemand’
Ik ben dan ook een typisch voorbeeld van een man die mooie
kamerplanten echt een sluitstuk van zijn huisinrichting-begroting
vindt. Anders gezegd: ik hang nog liever een poster van een
afzichtelijke sanseveria aan de muur dan dat ik een levend
prachtexemplaar in mijn huis haal. Niet omdat ik een hekel heb
aan het echte groene werk in mijn woonkamer, maar meer omdat
ik een hekel heb aan mijn eigen laksheid. Ik krijg het maar niet
voor elkaar om planten het leven te geven dat ze verdienen en te
pronken met hun mooie groene veren. Planten in mijn huis hebben
een verschrikkelijk bestaan met amper eten en drinken, laat staan
een liefdevolle aanraking en dat gun ik niemand.
De volgende keer dat ik in een tuincentrum kom, hoop ik
dan ook dat er iemand van het winkelpersoneel
me vriendelijk doch beslist de deur wijst. Het
tuincentrum is geen plek voor mensen die
stelselmatig bloemen en planten negeren, maar
toch zo nodig in huis willen halen. Bloemen
en planten hebben liefde nodig en niet zo’n
ongeïnteresseerde hork die alles laat wegrotten in
de bloedhete hoeken van de kamer. Ik verdien een
rode tuincentrumkaart. Hoef ik er tenminste nooit
meer heen.

blieker@bernhezemedia.com
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GEZONDHEID EN ZORG

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

COLUMN

GEZONDE VOEDING
Corona, witte wolken, blauwe lucht.
Over een paar weken is dit beeld weer voorbij.
Een prachtig blauwe lucht met het witte,
van de wolken, meer dan één.
Dan gaan mensen weer op vakantie,
ernaar verlangend en blij.
Dan lopen er voortaan weer witte strepen door het blauwe heen.
Wat voor mij een heel speciaal gevoel geeft,
is dat mijn grootouders zo ook waarschijnlijk de lucht hebben beleefd.
Een eeuw geleden..., deel ik nu die ervaring met hen.
Begrijpt u hoe blij ik daarmee ben?
Sedenia

Klus en koffie
HEESCH - Hoe werkt dat nou met de vrijwilligers van WIJ,HEESCH
en mensen die om hulp vragen? In één woord fantastisch! Bijna dagelijks komen er vragen binnen en worden vrijwilligers gematched
met de hulpvragers.
Wanneer een vrijwilliger bij een
hulpvrager is geweest, krijgt
stichting WIJ,HEESCH daarna
een terugkoppeling. Berichten,
waar WIJ,HEESCH erg blij van
wordt en die precies duidelijk maken, waar de stichting voor staat:
mensen met elkaar verbinden.
Enkele van die reacties wil de
stichting graag met je delen:
“Rolluik in slaapkamer werkt
weer…”. Een vrijwilliger heeft
zich ingezet om dit te repareren
voor een oudere mevrouw.
Van een andere vrijwilliger: “Samen met mijn vrouw afgelopen
weekend in de tuin gewerkt en
gesnoeid. Binnenkort terug om
nog een paar dingen te doen”.
De hulpvrager bood dankbaar
een kopje koffie aan.
Afgelopen week een berichtje
van een vrijwilliger waaruit blijkt,
hoe verbindingen ontstaan:
“Vanmiddag bij mevrouw geweest. Het was leuk om te doen.
Eerst even kennis gemaakt en
wat gepraat. Toen het gras gemaaid. Dit was zo gebeurd.
Samen de spullen opgeruimd
en een kopje koffie gedronken.
Jullie weten mij te vinden als
mevrouw weer belt. Deze manier van helpen vind ik leuk. Een

klusje doen en dan een kopje
koffie drinken.”
Kortom, weer een fijne match!
Vaak begint het met de oproep
over een klusje en... meestal eindigt het met een goed gesprek
bij een kopje koffie!

In deze tijd hoor je weinig
over gezonde voeding en de
weerstand in betrekking tot
corona. Dat is zo jammer,
want voeding kan hier veel
in betekenen. Wij krijgen
regelmatig de vraag wat is
gezonde voeding en waarom
is het zo belangrijk? Iedereen
heeft tegenwoordig een
mening over voeding en over
wat gezond is en wat niet.
Verschillende hypes volgen
elkaar op, de ene meer
onderbouwd dan de andere,
maar in de meeste gevallen
leidt het bij veel mensen tot
verwarring.
Voeding is een belangrijk
onderdeel van onze leefstijl.
Het is de brandstof die ons
lichaam samen met water
en zuurstof in leven houdt.
Je kunt voeding zien als het
medicijn voor je lichaam.
Gezonde voeding heeft
een directe invloed op hoe
wij ons voelen en hoe wij
functioneren. Voedsel is er om
ons lichaam energie te geven,
oftewel, om ons lichaam te
voeden en niet om te vullen.
‘Je bent wat je eet!’
We kennen dit cliché allemaal,
maar nemen we dit gezegde
wel letterlijk genoeg?
Als je een goede en gezonde
start wilt maken, begin
dan met etiketten lezen en
negeer de voorzijde van
de verpakking. Luister niet
meer naar de commercials
op de radio en kijk niet meer
naar de reclame op tv. Al
deze dingen hebben één
ding gemeen, het is pure
marketing. Hier zullen de

High Care
3000 BV

Contact opnemen met
Stichting WIJ, HEESCH kan via
info@wijheesch.nl of
06-12997409.
www.wijheesch.nl

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

ongezonde ingrediënten en
eigenschappen niet genoemd
worden. Om te weten
wat je eet, zul je echt die
piepkleine lettertjes, waarvan
de fabrikant het liefst heeft
dat je ze niet leest, moeten
ontcijferen.
VOEDSEL IS ER OM
ONS LICHAAM ENERGIE
TE GEVEN, OFTEWEL TE
VOEDEN EN NIET
OM TE VULLEN
Kies voor vers en kwaliteit,
volle producten met zo min
mogelijk toevoegingen. En
eens een dag niet eten is
supergezond, maar wel blijven
drinken natuurlijk.
Ook hier weer natuurlijke
dingen, water, het liefst met
een schijfje citroen erin,
kruidenthee of zelfgemaakte
soep. Koffie, frisdrank,
alcohol en melkproducten,
het is allemaal bewerkt en het
lichaam moet hard werken om
deze rommel op te ruimen. Dit
kost energie!
Als je een druppel bloed onder
de microscoop legt, kun je
zien wat het lichaam wel of
niet kan opruimen en kun je
zien of het eten wat je nuttigt
voor jouw lijf geschikt is. Je
afweersysteem is afhankelijk
van een goede darmfunctie
en dit is afhankelijk van je
voeding. Door ongezonde
voeding kom je in een cirkel
wat kan leiden tot een slecht
immuunsysteem en een
grotere gevoeligheid voor alle
ziekteverwekkers.
Wilt u vrijblijvend uw
bloed bekijken? U bent
van harte welkom op het
inloopspreekuur iedere
maandag tussen 13.00 en
14.00 uur. Wel graag even
aanmelden op 0486-416530
of via info@highcare.nl.
Wij zijn er de hele zomer voor
al uw vragen en klachten.

ONS welzijn zoekt vrijwilligers
die mondkapjes willen naaien
BERNHEZE - Mondkapjes zijn vanaf 1 juni verplicht in het openbaar vervoer. Het zijn dus geen ‘officiële’
mondkapjes zoals die worden gebruikt in ziekenhuizen. De mondkapjes zijn dan ook niet getest. De
kapjes zijn voor extra bescherming van de drager en zijn omgeving. Ook kunnen ze worden gebruikt
door vrijwilligers van ONS welzijn.
Het mondkapje bestaat uit twee
laagjes katoen. Die worden aan
elkaar gestikt, waarbij de onderkant wordt opengelaten. Tussen
de laagjes wordt elke keer opnieuw een uitneembaar stukje
katoen (zit bij het patroon) of
een velletje keukenrol of papieren zakdoekje aangebracht.
Voor het naaien van de mond-

kapjes stellen wij een patroon en
katoen beschikbaar. Gemiddeld
kost het een kwartier tot twintig minuten om één mondkapje
te maken. Mocht je problemen
ondervinden, dan is het mogelijk
dat er een vrijwilliger online met
je meekijkt. De katoenen mondkapjes kunnen worden gewassen
op 60 graden. Na aanraken van
het kapje steeds onmiddellijk de

handen zorgvuldig met water en
zeep gedurende minstens twintig seconden wassen.
20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

Als je mee wilt doen dan wordt
er bij jou aan de deur een plastic tas gehangen met daarin het
patroon en diverse katoenen
stofjes. De mondkapjes kunnen
ook weer bij je thuis op dezelfde
manier worden opgehaald.

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

De mondkapjes worden daarna
verstrekt via ONS welzijn Bernheze, locatie CC De Pas in Heesch.
Je kunt je aanmelden via Nol
Braks van ONS welzijn,
06-10420929.
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HEESCH – Ze heeft ze niet geteld, maar meer dan
duizend kinderen heeft Thea wel in de klas gehad.
Op 8 juli zal een gedenkwaardig afscheid het einde
inluiden van maar liefst 42 jaar trouwe dienst bij
basisschool De Toermalijn. Een tijd gemarkeerd met
prachtige herinneringen, waar ze met een fonkel en
een glimlach op terugkijkt. Toch weet Thea het na lang
wikken zeker: “Het is mooi geweest.”

Thea van Dijk:
42 jaar ‘de juf
met de gitaar’
Tekst: Monique van Strien Foto: Marcel van der Steen
Thea bespeelt meerdere instrumenten, waaronder de ukelele

Voorbestemd
Thea van Dijk wist dat ze was
voorbestemd voor de kleuterklas. Als 18-jarige deed ze
daarom een toelatingstest voor
de KLOS (Kleuter Leidster Opleiding School) maar stuitte op
verzet van de nonnen, die het
er voor het zeggen hadden. “Ik
wilde heel graag lesgeven bij de
kleuters, maar dat mocht niet.
Zogenaamd omdat ik niet hoog
genoeg kon zingen. Ik had atheneum gedaan, en volgens mij
hadden ze gewoon niet zo graag
hoger opgeleiden”, laat ze met
een schrandere grinnik los.
Meerdere wegen leiden naar
Rome, daar was Thea zich wel
van bewust. Ze rondde moeiteloos de Pedagogische Academie
af en solliciteerde succesvol als
22-jarige bij wat toen nog de
HeiligHartschool was. Na aanvankelijk een decennium les te
hebben gegeven aan de derde en
vierde klas, kwam Thea uiteindelijk dan toch voor die felbegeerde
kleuterklas te staan. En daar is ze
nooit meer weggegaan.
Tussenweg
“Het bijzondere aan de kleuter-

klas is dat je heel goed op het
kind en diens persoonlijke ontwikkeling kunt inspelen, omdat je
nog niet zo vastzit aan bepaalde
roosters. Ik geniet ervan een tussenweg te zoeken tussen spelen
en leren. Beide is belangrijk en
onmisbaar.”

CC De Pas en voerde met kinderen een Sinterklaasmusical op. “Ik
heb een grote passie voor muziek
en breng dat graag over op de
kinderen. Muziek is erg belangrijk
in het leven, daarom moet het op
school goed aan bod komen en
gebruikte ik het altijd graag in de

‘Het zesde kleinkind is onderweg dus
ik kan mijn eigen klasje beginnen’
Terwijl ze vertelt, is aan alles af
te lezen hoe groot Thea’s liefde is
voor deze leeftijdscategorie. “Nu
tijdens corona komen de kinderen met serieuze vragen en verhalen over het virus, en één moment later gaat het alweer over
de kleur van een nieuwe auto.
Dat móet er dan uit. Dat vind ik
prachtig”, legt ze stralend uit.
Een warm hart
Op De Toermalijn leidde ze een
drukbezochte
musicalgroep,
werd succesvol cultuurcoördinator en stond al snel bekend als
‘de juf met de gitaar’. Daarnaast
deed ze uit persoonlijk initiatief
ook nog het Sprookjestheater in

klas. Als een kind wat had meegemaakt, zei ik vaak ‘Ah! Daar
heb ik een liedje voor!’”
Vakvrouw als ze is, draagt Thea
cultuur een ontzettend warm
hart toe, en hoopt daarom dat
theater, dans, drama en muziek
geen ondergeschoven kindje in
het basisschoolcurriculum worden. “Kinderen kunnen pas goed
presteren als ze lekker in hun vel
zitten, en daar heb je cultuur écht
voor nodig”, licht ze gepassioneerd toe.
Levensles
Op de vraag of er in 42 jaar veel
veranderd is, heeft ze een verras-

send antwoord: “Ze zeggen weleens dat kinderen tegenwoordig
mondiger zijn, maar dat waren ze
vroeger ook al hoor! Het verschil
is wel dat we er nu veel beter op
inspelen. Toen stond je er voornamelijk ‘boven’, en nu probeer
je er echt achter te komen waarom een kind zich gedraagt zoals
het zich gedraagt.”
En zo gebeurde het dat een wijze juf een levensles leerde van de
kinderen die ze al die jaren zo liefdevol onderwees. Thea tamboereert: “Niet te snel oordelen over
iemand, ook niet over kinderen.
Jezelf eerst eens afvragen wat
eraan ten grondslag zou kunnen
liggen, en dat bespreekbaar maken. Bepaald gedrag heeft altijd
een reden.”
Afscheid
Hoe het afscheid eruit gaat zien?
Collega’s zijn al druk doende om
wat leuks te organiseren. Officieel is het nog een verrassing,
maar: “Ik zie en hoor alles van
wat er op school gaande is, dus
vóór het zover is weet ik het natuurlijk al precies!”, vertrouwt ze
knipogend toe.

Wat ze het meest gaat missen,
weet ze wel: “De kinderen natuurlijk, maar ook mijn collega’s
en al het onderlinge contact dat
daarbij hoort. En de frisse start
die je elk jaar opnieuw kunt maken. Ik heb me dan ook geen jaar
verveeld; het is iedere keer anders!”
Ukelele
Een deel van haar collega’s zal
ze sowieso geregeld blijven zien:
“Ter gelegenheid van mijn 40-jarig jubileum bij De Toermalijn, organiseerde ik een ukelele-workshop voor al mijn collega’s.
Daaruit is een clubje ontstaan.
Met zijn zevenen komen we regelmatig samen om te ‘ukeleleën’”, meldt ze monter.
“En dan is er natuurlijk nog De
Mus, een zondagmiddagprogramma waarbij onze keuken en
tuin worden omgedoopt tot een
heus theatercafé voor zo’n veertig man. Dat is hartstikke leuk.”
Ze zal bovendien nog steeds
veelvuldig door kinderen omringd worden. Thea, verheugd:
“Het zesde kleinkind is inmiddels
onderweg, dus ik kan mijn eigen
klasje beginnen!”
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De Relaxspecialist

KBO Bernheze
Reis KBO naar Sauerland gaat door
NISTELRODE/VORSTENBOSCH - De vakantie voor de leden van KBO Vorstenbosch en KBO Nistelrode naar het Sauerland met als vertrekdatum 16 augustus
gaat door!
In het prachtige Sauerland gaan de deelnemers vijf dagen op ontdekkingstocht.

De gehele reis is all-inclusive. Het hotel
waar de deelnemers verblijven is geheel
coronaproof gemaakt en men houdt zich
aan de richtlijnen die daar zijn opgelegd.
EMA Reizen houdt zich aan de richtlijnen
die op dit moment zijn opgelegd door de
overheid voor reizen met de touringcar.
De leden die zich hiervoor hebben aangemeld ontvangen begin augustus de reisbescheiden voor deze reis met de benodigde informatie over de reis.

Nieuw in CC De Wis: Koffie-inloop
OSS - Frans van der Biezen ‘De Relaxspecialist van Oss’ gaat het bedrijf fors inkrimpen. Na 30 jaar hard werken gaan we het rustig afbouwen. Wij hebben nog bijna 200
relaxfauteuils op voorraad.
* Relaxfauteuils nieuw met accu
15% korting.
* Relaxfauteuil uitlopende en showroom
modellen 25% korting.
* Gebruikte relaxfauteuils 25% korting.
De stoffeerafdeling en de schuimrubberhal zijn al gesloten. Alleen de verkoop van
meubelstof en meubelleder is nog mogelijk.
LET OP: wij zijn op donderdag en vrijdag
geopend.
In verband met de regels voor het corona-

virus willen wij dat het niet te druk wordt,
dus verzoeken we u een afspraak te maken. Dit kan telefonisch via 06-20646083.

LOOSBROEK - CC De Wis heeft vanaf nu
elke dinsdag een koffie-inloopochtend.
Voortaan staan op dinsdag de deuren
open van 10.00 tot 12.00 uur om jou
welkom te heten voor een kopje koffie
of thee. Je kunt gezellig komen buurten,

biljarten, een kaartje leggen of een krantje
lezen. Iedereen is welkom en neem gerust
iemand mee! Bij mooi weer kun je lekker
buiten zitten voor CC De Wis. Natuurlijk
wordt er ook rekening gehouden met de
COVID-19 maatregelen.
Kom jij ook een keertje langs?

Wij begroeten u graag
Frans en Marleen van der Biezen

Willaertstraat 24, Oss
0412-62 52 92
vanderbiezen@levix.nl
www.relaxspecialist.nl

RUBRIEK
Wij hebben afgelopen week
drie dagen elke dag acht
kilometer gewandeld met
onze kinderen en we zijn erg
trots op ze! We hadden zelf
routes uitgezet en er waren
zelfs posten met water,
snoep en ijsjes onderweg.
Alleen de fanfare ontbrak
nog. We hebben natuurlijk
nog een lekker ijsje gegeten
V.l.n.r.: Eva, Sara, Linn en Lars met hun welverdiende medaille bij CC De Pas.
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 6 juli 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie weet
mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Miranda’s Bloemensalon.

1. Wat wordt werkelijkheid voor Kristel van Dijk?

2. Hoe heet de Bernhezer talkshow?

Bos bloemen
t.w.v. € 15,-

3. Wat heeft IVN Bernheze in Heeswijk-Dinther hersteld?

4. Hoeveel jaar heeft Slagerij van den Tillart een winkel in Nistelrode?
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)

5. Welke woonstichting bestaat 1 jaar?

Winnaar vorige week:
Mia van den Heuvel
Het antwoord was:
ZOMER
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Eerste lustrum
Ambachtelijke Slagerij
Van den Tillart locatie Nistelrode

Aanbiedingen geldig van
9 2tot
totenenmet
met158 april
juli

Drie generaties staan garant voor ouderwets lekkere kwaliteit

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Gildekorn
zachte bolletjes
nu

Nieuw!

nu

Italiaans
Breekbrood

4+2 gratis

2,95

Met Italiaanse kruiden en ui

Weekendknaller!

nu

Nogatine 9,95
schuimtaart

Van Mook

8 personen

Alleen geldig op
vrijdag en zaterdag

Bram toont de gerookte worst volgens origineel recept...

NISTELRODE - Nadat
vorig jaar oktober het
80-jarig bestaan van
Ambachtelijke Slagerij
Van den Tillart locatie
Vorstenbosch gevierd is,
staat er nu alweer een
feestelijke gebeurtenis
voor de deur, want
Ambachtelijke Slagerij
Van den Tillart locatie
Nistelrode viert
binnenkort haar 5-jarig
bestaan.
Tekst: ©DMBK
Foto’s: Marcel van der Steen

Met het verdwijnen van de naam
Slagerij Jos Van Kessel bleef er
toch een ambachtelijke slager
in Nistelrode met de komst van
Ambachtelijke Slagerij Van den
Tillart. Met zijn team aan ervaren
werknemers, is Bram van den
Tillart in Nistelrode het gezicht
van de winkel. Hij en zijn team
staan zes dagen per week voor
de klanten paraat. Zijn broer Dirk
en schoonzus Sandra runnen de
vestiging in Vorstenbosch en zo

we alles volgens origineel recept
zelf maken en verwerken. Van
vleeswaren, gourmet en barbecuevlees tot kant-en-klare maaltijden en meer”, zeggen Bram,
Dirk en Sandra.

Vers
ambachtelijk
bereid vlees
en
producten
zijn onze
kernwoorden

Versdriehoek
De Tramstraat, waar de ambachtelijk slager zijn winkel heeft, is
een zijstraatje van Laar. Daar
vormt Bram met zijn collega’s,
Van Mook, de Echte Bakker en
Ceelen Groente- en fruitspecialist, de Versdriehoek vormen.
Met een verwijzing naar een
dorps karakter en gespecialiseerde ambachten.
Het eerste lustrum zal gevierd
worden met leuke aanbiedingen
die connectie hebben met het
cijfer vijf.

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

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

JUBILEUM
Alleen geldig in Nistelrode

1
2
3
4
5

pond Kip Cajun
salades naar keuze
kip Cordon Bleu
gehaktballen
gehaktschijven

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

Voor meer informatie neem eens
een kijkje op
www.slagerijvdtillart.nl.

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

staan inmiddels drie generaties
garant voor ouderwets lekker
kwaliteitsvlees!
Origineel recept
Hoewel er vanzelfsprekend met
de tijd meegegaan is, wordt het
traditionele gekoesterd. “Vers
ambachtelijk bereid vlees en producten zijn onze kernwoorden.
We zijn onderscheidend omdat

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

ACTIE DANK JE WEL
Tramstraat 17
5388 GE Nistelrode
0412-611282
www.slagerijvdtillart.nl

Bezoek

GRATIS TOMMIES
SNACKTOMAATJES
Bij besteding van € 10,- of meer
Geldig van 6 tot en met 11 juli 2020

www.mooibernheze.nl
INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

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

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN
Verdrietig maar gelijktijdig ook berustend willen wij u laten
weten dat ons mam na drie jaar weer is herenigd met ons pap.

Gerda
van der Pasch - van Eenbergen
* Nistelrode, 8 maart 1936
† Uden, 27 juni 2020

Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben wij
kennisgenomen van het overlijden van onze voorzitter

Hans de Visser
Onze gedachten en medeleven gaan uit
naar zijn vrouw Thea, kinderen en kleinkinderen.
Wij wensen hen veel sterkte.
Biljartvereniging DVS De Zwaan, Heeswijk-Dinther

echtgenote van

Bert van der Pasch †
Henny en Ad
Jelle - Wayan
Fenne - Patrick
Jurre
Otto en Silvia
Sanne - Fabian
Jesse
Correspondentieadres:
Claassen Uitvaartzorg, t.a.v. Familie van der Pasch
Postbus 283, 5460 AG Veghel
Gerda is in uitvaartcentrum Cereshaege, Josepboulevard 7
te Uden (navigatie: Erphoevenweg). Hier is gelegenheid om
afscheid van haar te nemen woensdag 1 juli van 19.00 tot
19.45 uur.
Vanwege de huidige omstandigheden zal de crematiedienst
donderdag 2 juli in besloten kring plaatsvinden.
In plaats van bloemen liever een bijdrage aan
stichting Alzheimer Nederland,
rekeningnummer: NL 13 INGB 0000 00 2502.

Geen nacht zo donker
of het wordt weer licht.

Mam, oma wat hebben we van je genoten!
Met veel mooie herinneringen nemen wij vol liefde afscheid
van onze lieve, zorgzame moeder en trotse oma

An van der Wielen - Westerlaken
Echtgenote van Cor van der Wielen † 2009
Zij overleed in de leeftijd van 83 jaar
Jos en Annemieke
Anke en Stefan, Koen en Jeroen,
Femke en Rick, Kyra
Rina en René †, Robert
Martijn en Britt, Esmee, Stef en Marjolein
Paul en Miranda
Roy en Charlotte, Sille, Max
Karel en Monique
Niels en Robin, Daan, Rob, Luuk en Maxime
Agnes en Erik †
Imke en Lars, Job en Aukje, Janne
Mieke en Jeroen
Tijn, Pleun, Suus

Polarisatie en Tafels van Hoop
HEESCH/NISTELRODE/
VORSTENBOSCH - De laatste
weken hebben de media veel
bericht over racisme en discriminatie. Na de tragische dood
van George Floyd door politiegeweld in de Verenigde Staten
is er een golf van protesten over
heel de wereld gegaan.
Vanuit de parochie De Goede
Herder willen wij hierop reageren, omdat geloof en leven met
elkaar zijn verwoven en we vanuit christelijk perspectief kunnen
stellen dat dit protest terecht is.
Er is immers sprake van marginalisatie en er zijn machtsver-

schillen, gekoppeld aan kleur en
herkomst. Dat zou niet moeten
mogen. God is de Schepper van
alle mensen en Hij bemint ieder
van ons.
Bisschop De Korte pleit namens
de Nederlandse Bisschoppenconferentie voor mildheid en
barmhartigheid in het huidige
debat over racisme. “Geen aanvaarding en verbinding maar
wantrouwen en uitsluiting zijn
tekenend voor deze gepolariseerde situatie.”
De bisschop is voorstander van
dialoog en ontmoeting. Daarom

willen wij vanuit de diaconie van
onze parochie starten met een
nieuwe, creatieve vorm van ontmoeting en verdieping: de Tafel
van Hoop. Geïnspireerd door de
eucharistie zijn dat maaltijden
waarbij ervaringen worden gedeeld en verbinding wordt gezocht. Samen eten brengt ons
tot elkaar.
Kijk voor meer informatie op
www.tafelvanhoop.nl. Wil je
hieraan meewerken? Neem dan
contact op met pastoraal werkster Annemie Bergsma via
0412-451215 of
a.bergsma@parochiedgh.nl.

Na corona mini-symposium
in de Abdij van Berne
HEESWIJK-DINTHER - Aanstaande zondag 5 juli vindt om 14.30 uur een mini-symposium plaats in de
Abdij van Berne in Heeswijk bij gelegenheid van het recent verschenen boek ‘Wat doen we met deze
crisis? Na Covid-19’.
De uitgeverij Abdij van Berne
heeft voor dit vlugschrift bevlogen mensen uit haar directe
netwerk en met een specifieke
deskundigheid gevraagd om
hun persoonlijke en professionele licht te laten schijnen op de
coronacrisis. Zij zetten lijnen uit
naar de toekomst.

Grotenhuis (oud-directeur Cordaid) en Frits van der Meer (Bijzonder hoogleraar Universiteit
Leiden) met elkaar in gesprek.
Na afloop is er de mogelijkheid
om het boek en andere producten aan te schaffen bij Boekhandel Berne en te genieten van een
drankje in het proeflokaal.

Op deze middag gaan de auteurs Eric van Gorp (viroloog),
Jan Hendriks (bisschop Haarlem-Amsterdam), René Peters
(Tweede kamerlid CDA), René

Vanwege corona is aanmelden
verplicht. Dit kan door een mailtje te sturen naar
activiteiten@bernemedia.com.

29 juni 2020
Jonkerstraat 8, 5388 VR Nistelrode

Kracht geven...

Ons mam is thuis, waar afscheid kan worden genomen op
woensdag 1 juli van 18.00 tot 20.30 uur en donderdag 2 juli
van 15.00 tot 18.00 uur.
De afscheidsviering vindt plaats in besloten kring op zaterdag
4 juli om 10.30 uur. In plaats van bloemen, liever een bijdrage
voor stichting ALS en de Hersenstichting.
De afscheidsviering is te volgen via
https://vialivestream.nl/an-vd-wielen

Met persoonlijke begeleiding
en advies zorgdragen voor
een memorabel afscheid

Tom van den Berg Uitvaartzorg
Steun

toeverlaat

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

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004
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Feel Good Store Sparkling
Alles om je goed te voelen op één plek

Kristel van Dijk in haar vernieuwde zaak

Tekst: Monique van Strien Foto’s: Marcel van der Steen

NISTELRODE - ‘Alles om je goed te voelen op één plek’. Dat is de droom van Kristel
van Dijk die werkelijkheid is geworden. Niet verwonderlijk dat het dus ook de slogan
is van haar vernieuwde zaak Feel Good Store Sparkling - voorheen de welbekende
drogist- en boekhandelcombinatie Dio en The Read Shop - in Nistelrode. Hoewel ze
jarenlang met plezier was aangesloten bij deze twee franchiseorganisaties, gaat ze nu
zelfstandig verder. “Zo kunnen we verder specialiseren op topproducten én met nog
meer aandacht adviseren”, legt Kristel sprankelend uit.
Allesomvattend concept
Wie denkt en handelt met hart
voor de klant en diens wensen,
wil méér kunnen bieden dan
standaardproducten en -diensten. Met Feel Good Store Sparkling heeft Kristel nu die vrijheid,
en dat voelt goed.
Met haar nieuwe, allesomvattende concept kan zij de verwachtingen van haar bezoekers overtreffen, en dát doet ze! Niet voor
niets komen klanten graag naar
haar zaak voor kwaliteitsproducten en een gedegen advies. Het
klantenbestand strekt daardoor
tot voorbij Oss en Uden, en dat is
best bijzonder te noemen.

Specialistische merken
Het bekende assortiment en vertrouwde personeel blijft, maar
Kristel heeft nog meer in huis:
“Voedingssupplementen en verzorgingsproducten op natuurlijke basis helpen je goed voelen,
maar jezelf - óf een ander - een
kadootje, een goed boek, leuk
speelgoed of een lieve wenskaart
geven is daarvoor minstens zo
belangrijk. Vandaar dat we dat
allemaal op één adres bieden en
voor de naam Feel Good Store
hebben gekozen.”
Kristel is zichtbaar trots op haar
zorgvuldig samengestelde collectie, en dat is niet zonder reden: “Veel van de biologische

Ook voor je
neus is Feel
Good Store
Sparkling een
ware snoepwinkel

reformproducten en hoogwaardige
voedingssupplementen,
vind je niet bij een gemiddelde
drogist. Een gedeelte van onze
reformproducten is biologisch en
de supplementen zijn van specialistische merken zoals Orthica,
Golden Naturals, Vitalize, Arkocaps en New Care Supplements.”
Geurtjes van de tap
Vol verwondering kun je je vergapen aan de prachtig ingerichte
winkel. Van abrikozen tot zuiveringszout, en van orthopedische
ondersteuning tot kantoorartikelen: het lijkt wel of ze álles hebben.
Ook voor je neus is Feel Good
Store Sparkling een ware snoepwinkel: kon je voorheen al een
flesje laten vullen door te kiezen uit één van de veertig, op
bekende parfums geïnspireerde
PRFM-reukjes, nu is dat assortiment nog eens uitgebreid naar
maar liefst 112 geuren. Allemaal
rechtstreeks van de tap! Een indrukwekkend gezicht. En ook de
heerlijke geuren van Janzen voor
‘body & home’ ontbreken natuurlijk niet.

Persoonlijke aandacht
Ondanks het omvangrijk aanbod, blijft Kristel bescheiden:
“Persoonlijke aandacht staat bij
ons altijd voorop. Of het nu gaat
om een supplement of een leuk
boek. Binnen dat idee passen ook
de workshops die we regelmatig
organiseren in de avonduren. We
kunnen dan een select groepje
geïnteresseerden echt verdiepte
kennis bieden. Bijvoorbeeld op
het gebied van visagie, orthomoleculaire gezondheid of huidverzorging. Dat voelt goed!”

Parkstraat 8, Nistelrode
0412-201 202
info@sparkling-nistelrode.nl
www.sparkling-nistelrode.nl
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Waar een klein dorp groot in kan zijn
Inwoners Vorstenbosch verwelkomen Ellen
VORSTENBOSCH – Na maanden in het ziekenhuis te hebben
gelegen, mocht Ellen van der
Ven-Timmers vorige week vrijdag terug naar huis.
Vorstenbosch werd hard getroffen in de coronatijd, er zijn verschillende inwoners overleden
aan het virus. Bij elke uitvaart
stonden de inwoners in een erehaag langs de kant van de weg.
Afgelopen vrijdag stonden er
weer veel buurtgenoten, vrienden en familie van Ellen, maar
nu om Ellen feestelijk te onthalen. Onderweg naar haar huis
zongen bij de kerk kinderen van
koor Eigenwijs. Voor het huis
stonden twee grote vazen die
gevuld werden met bloemen.

Anne-Mieke Post-Smetsers, een
koorgenote van Ellen, bracht
speciaal voor haar een lied ten
gehore. Ellen genoot zichtbaar

Koorgenote bracht een
speciaal lied ten gehore
en was vanzelfsprekend best
emotioneel door het overweldigende welkom thuis.
Ook haar man Rini en kinderen
zijn overdonderd door de aandacht. Zittend op de rollator genoot Ellen. Ze is er nog niet en
moet nog verder revalideren,
maar thuis in Vorstenbosch samen met haar man en kinderen
zal dit veel aangenamer zijn.

Rini en Ellen waren overweldigd door de opkomst

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

Foto’s: Edwin Hendriks
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Samenwerkingsovereenkomst getekend voor Wegwijzer Bernheze

De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 0412-45 88 88
Voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06-53 94 65 69
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

De integrale toegang tot het sociaal domein

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdagavond: 17.00-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 0412-45 88 88
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

Op 1 november 2020 starten de
gemeenten Bernheze en Meijerijstad en ONS welzijn gezamenlijk
met Wegwijzer Bernheze. Wegwijzer Bernheze is een nieuwe en
verregaande samenwerking in
ons sociaal domein. Voor hulpvragen in het sociaal domein,
hebben wij dan één duidelijke
toegang.
U kunt vanaf november rechtstreeks contact opnemen met
Wegwijzer Bernheze. In het najaar informeren wij u verder over
wat Wegwijzer voor u als inwoner praktisch betekent en over
hoe deze te bereiken is.

Op 25 juni tekenden wethouder Rein van Moorselaar, wethouder Menno Roozendaal van de gemeente
Meierijstad en Wilbert de Haan Westerveld, bestuurder van ONS welzijn de samenwerkingsovereenkomst voor
Wegwijzer Bernheze.

Textielcontainers
weer geopend
Met ingang van 1 juli zijn alle
textielcontainers binnen onze
gemeente weer geopend. Om
de kleding te beschermen tegen
vocht en vuil is het van belang
dat u het gedoneerde textiel in
een gesloten zak aanbiedt.
Wat mag wel in de
textielcontainers
- kleding
- schoeisel (per paar
samengebonden)
- huishoudtextiel
- lakens en dekens
- tassen en riemen
- gordijnen
Wat mag niet in de
textielcontainers
- matrassen en kussens
- knipselresten
- ernstig vervuild of nat textiel
- speelgoed (harde vorm)
- boeken
- afval

Waar staan de grote grazers
in De Maashorst?
Begrazingskaart nu online
Op verzoek van veel bezoekers
is er een handige begrazingskaart gemaakt met daarop aangegeven waar het begrazingsgebied ligt van de wilde grazers.
Download de begrazingskaart

op www.bezoekdemaashorst.nl/
qr-begrazing of scan de QR
code. Zo plant u eenvoudig uw
route mét of zonder grazers.

Op vrijdag 3 juli starten wij met onderhoud aan de asfalt wegen in
onze gemeente. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van
een slijtlaag (dunne laag steentjes) en het verwijderen en aanbrengen van nieuwe strepen op de rijbaan.
Door deze werkzaamheden verlengen we de levensduur van
het asfalt, verbeteren we de
stroefheid en zichtbaarheid.
Het gaat om de volgende wegen
- De Meerstraat in Heeswijk-Dinther (met omleiding*);
- De Koningsstraat in Loosbroek;
- De Rietdijk in Vorstenbosch.
*) Kijk voor de omleiding op
www.bernheze.org.

Naar de gemeente?
Maak altijd een afspraak
0412-45 88 88
De gemeente op social media

Bent u al recycleklaar?
Gemeente Bernheze

Aanbrengen slijtlagen op wegen

Uw plastic verpakkingen, blikken en drinkpakken zijn waardevol. Zeker als u ze goed verzamelt. Want hoe beter u het afval scheidt, hoe
meer verpakkingen een tweede leven krijgen. Maak ze leeg, haal ze
los, druk ze plat. Dan zijn ze recycleklaar. Kleine moeite, groot verschil. Kijk voor meer informatie op www.recycleklaar.nl.

Wegen korte periode afgesloten
Voor de uitvoering van de werkzaamheden sluiten we de wegen op de volgende dagen af:
- 3 juli: verwijderen markering
- 7 en 10 juli: aanbrengen slijtlagen
De aannemer informeert de
direct aanwonenden over de
startdatum en de duur van de
werkzaamheden. Ongetwijfeld
veroorzaken deze werkzaamheden enig ongemak. Wij vragen

uw begrip hiervoor. Wij streven
ernaar de overlast zoveel mogelijk te beperken en de weg zo
snel mogelijk weer bereikbaar te
hebben.
Opspattende stenen
De nieuwe slijtlagen kunnen
(tijdelijk) problemen opleveren
door losliggende en opspattende steentjes. Pas daarom uw
snelheid aan op straten waar
slijtlagen zijn aangebracht. Ook
de zwart plakkende bitumen die
hierbij wordt gebruikt, kan voor
enige overlast zorgen doordat
deze aan banden en schoenen
blijft plakken. Na één tot twee
weken worden de nog losliggende stenen door een veegauto
verwijderd.
Vragen
Voor vragen of opmerkingen
over de uitvoering en de planning van het werk kunt u contact opnemen met de heer Bert
Ceelen, telefoonnummer 041245 88 88.
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OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

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

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Kampvuur
Het college van burgemeester
en wethouders heeft op 26 juni
2020 besloten een kampvuur
ontheffing te verlenen aan vakantieboerderij ’t Zand, Zandkant 7 in Heeswijk-Dinther van
26 juni tot en met 31 december
2020.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Verleende terrasvergunning
Er is een vergunning verleend
om terrasmeubilair te plaatsen
op het voor publiek toegankelijke (verharde) gedeelte van
de weg, gelegen bij Alpacafarm Vorstenbosch, Leeghandseweg 10a in Vorstenbosch.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Drank- en horecawet
Aan Alpacafarm Vorstenbosch,
Leeghandseweg 10a in Vorstenbosch is vergunning verleend
voor het uitoefenen van het horecabedrijf. De vergunning is verzonden op 25 juni 2020.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

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

Wet ruimtelijke ordening

Kennisgeving overeenkomst
over grondexploitatie
Het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze maakt
op grond van artikel 6.24 lid 3
van de Wet ruimtelijke ordening
bekend dat zij op 16 juni 2020
een overeenkomst heeft gesloten waarin een onderdeel over
grondexploitatie is opgenomen.
Dit in het kader van de ontwikkeling van bestemmingsplan “Klein
Kantje 5 en Dintherseweg ong.
te Nistelrode”. De overeenkomst
heeft betrekking op de percelen
kadastraal bekend gemeente
Nistelrode, sectie L, nummers
704 en 705 gedeeltelijk, plaatselijk bekend Klein Kantje ong.
achter 5 te Nistelrode.
Inzage: De zakelijke beschrijving
van deze overeenkomst ligt op
grond van het bepaalde in artikel
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke
ordening gedurende 6 weken,
vanaf donderdag na de publicatie, op afspraak, ter inzage in
het gemeentehuis, De Misse 6 te
Heesch.
Domein: Leefomgeving / Beleid
Uitvoering

Wet milieubeheer
Algemene maatregel

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

van bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) zijn ingekomen:
Heeswijk-Dinther
- Berkenvenseweg 1 en 3
Veranderen pluimvee- en
akkerbouwbedrijf
Vorstenbosch
- Nistelrodesedijk 21
Veranderen agrarisch bedrijf
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
- Meerstraat 16
Compartimenteren van een
loods
Datum ontvangst: 18-06-2020
- Plein 1969 nr.11
Bouw commerciële ruimte(s)
en 13 appartementen
Datum ontvangst: 25-06-2020
- Het Geerke 10
Uitbreiden woonhuis en upgraden gevels
Datum ontvangst: 22-06-2020
- Nobisweg 34
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening tbv verbouw woning
Datum ontvangst: 22-06-2020
- Berg-en Dalseweg 1
Vernieuwen dak bijgebouw
Datum ontvangst: 22-06-2020
- Schoolstraat 14
Verbouw woning
Datum ontvangst: 22-06-2020
Heesch
- Vinkelsestraat 44
Bouw woning
Datum ontvangst: 19-06-2020
Loosbroek
- Bergmolen 8
Bouw schuurtje

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

Datum ontvangst: 18-06-2020
Vorstenbosch
- Hondstraat 3
Kleine aanpassing bedrijfsgebouw
Datum ontvangst: 22-06-2020
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Stoppelveldseweg 2
Bouw vrijstaand bijgebouw /
garage
Verzenddatum: 22-06-2020
- Berkenvenseweg 1
Ophogen loods ( wijziging eerder verl.vergunning)
Verzenddatum: 25-06-2020
Nistelrode
- Tramstraat 20
Handelen met gevolgen voor
beschermde
monumenten
voor uitvoeren werkzaamheden t.b.v. verbeteren woning
Verzenddatum: 23-06-2020
- Grootwiel 3
Oprichten woning
Verzenddatum: 26-06-2020
Heesch
- Vinkelsestraat 36
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening en uitbreiden omheining
Verzenddatum: 23-06-2020
Loosbroek
- Dorpsstraat 64
Verbouw woning
Verzenddatum: 25-06-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Uitgebreide procedure

breide procedure, niet worden
gepubliceerd. De bekendmaking
van deze aanvragen vindt plaats
via publicatie van een ontwerpbesluit.
Ontwerpbesluit
Het college van burgemeester
en wethouders wil toestemming
verlenen voor:
Loosbroek
- Achterdonksestraat 15,
5472 PS
Uitbreiden
varkenshouderij,
bouwen stallen, veranderen
milieu en handelen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden
Verzenddatum: 25-06-2020
Procedures 1a en 3b zijn van
toepassing.
De volgende handhavingsbesluiten zijn genomen
Heesch
- Meursstraat 13
Last onder dwangsom strijdig
gebruik bijgebouw
Verzenddatum: 23-06-2020
Procedures 4a en 7a zijn van toepassing.
Besluit Verdagen beslistermijn
Voor de volgende omgevingsvergunning is de beslistermijn verlengd met 6 weken. Dit besluit
zal daags na verzending in werking treden.
Heeswijk-Dinther
- Laverdonk 3a
Oprichten van masten met
zonnepanelen als landschapskunst en handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 24-06-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing

De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitge-

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

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

14

Woensdag 1 juli 2020

Een nieuwe broek Column Rebecca Latupeirissa
Marko Konings, fractievoorzitter Politieke
Partij Blanco
De zomervakantie staat op het punt om te
beginnen. Tijd voor vele mensen om dan
een korte broek aan te trekken. Andere tijd,
andere omstandigheden, andere broek.
Niet alleen mensen, maar ook organisaties
of instellingen moeten af en toe een andere broek aantrekken. Soms omdat het kan,
maar soms ook gewoon omdat het moet.
Ook De Nieuwe Instelling (DNI)
moet een andere broek aantrekken. Deze gewenste samenvoeging van CC De Pas, educatief
en creatief centrum De Eijnderic
en de bibliotheek zal financieel
zelfstandig moeten kunnen opereren. Dat houdt in dat voor het
gemeenschapshuisgedeelte heel
anders te werk zal moeten worden gegaan. Wat Politieke Partij
Blanco betreft zullen ze moeten
gaan opereren zoals de andere gemeenschapshuizen in onze
gemeente.
Dat wil zeggen dat ze na een
overgangsfase zonder subsidie
moeten gaan draaien. Hiervoor
zal meer inzet van vrijwilligers
nodig zijn in plaats van de vele
betaalde krachten waar nu ge-

bruik van wordt gemaakt. De
theaterfunctie dient te vervallen, er is te veel concurrentie in
de regio waardoor de exploitatie
financieel niet rond te krijgen is.
De ombouw van DNI zal flink
wat geld gaan kosten, dat hoeft
geen probleem te zijn als er daarna maar een organisatie staat die
financieel gezond is en zijn eigen, wellicht wat kortere, broek
op kan houden. De gemeente zal
het pand terugkopen, hierdoor
komt er geld vrij bij het bestuur.
Dat geld mag niet ingezet worden om te liquideren, maar om
door te starten!
Reageren via info@ppblanco.nl
of 06-11311713.

De Pas en Heeschenaren
in de steek gelaten door
college én gemeenteraad!
Hans Bongers, 50PLUS Bernheze i.o.
50PLUS Bernheze is een jonge partij voor
alle leeftijden, die de belangen van ouderen
altijd in het vizier heeft. Daarom vinden wij
het onvoorstelbaar, dat het college én de
gemeenteraad CC De Pas en de Heeschenaren in de steek laat. Alleen geld ter beschikking willen stellen, zonder enkel plan
of visie, zo behoor je niet te besturen.
Het wordt tijd voor een nieuw
geluid met 50PLUS in de gemeenteraad, zodat burgers zich
gehoord voelen én een stem
hebben. Het is dan ook fantastisch om te zien dat de Heesche
gemeenschap dit niet pikt (zie
onder andere de Facebookpagina van ’13.445 x De Pas’).
En wat is dan de visie van
50PLUS Bernheze?
50PLUS Bernheze wil goede
voorzieningen voor activiteiten voor en vanuit de gemeenschap, voor jong en oud, actieve
en eenzame burgers mogelijk te
maken. Dit is essentieel voor de
leefbaarheid en vitaliteit van de
kernen.
Onze dorpen verschillen en passend bij de gemeenschap wil

50PLUS Bernheze een ‘huis voor
de gemeenschap’ in elke dorp
als ‘thuis’ voor huidige en nieuwe activiteiten, verenigingen en
voor een openbaar cursuscentrum. Gezien de omvang van
13.500 inwoners voor de grootste kern Heesch past een klein
theater. 50PLUS Bernheze staat
voor dit soort bloeiende en goed
georganiseerde voorzieningen
in, en ja, dat mag dus gemeenschapsgeld kosten.
En vertaald naar CC De Pas
betekent dit?
50PLUS wil onder één dak een
klein theater, professionele horeca, cursuscentrum, bibliotheek
en de thuisbasis voor de KBO en
andere (toekomstige) verenigingen.

gemeentedichter

Goedemorgen
Het brengen van goed nieuws
Is als de ochtendwind,
het dauw voedt nog het jonge
De stilte van het schouwspel
Een kersverse dag is begonnen
Als een trompetgeschal in vele snaveltjes
kondigt het een nieuwtje aan
Een kleurrijk bericht zoals de ochtendwind.
Goedemorgen allemaal!

CC De Pas blijft open!
Ruud Leeijen, raadslid CDA Bernheze
CC De Pas is heel erg belangrijk voor het verenigingsleven en de
leefbaarheid van Heesch! CC De Pas verbindt inwoners, verenigingen en stichtingen. CC De Pas is van de gemeenschap van Heesch
en dat moet zo blijven. Daarom gaven we het college de opdracht
om CC De Pas te kopen. Daarmee verzekeren we dat het pand, en
het daarin gestoken gemeenschapsgeld, niet verloren gaat.
Maar we zijn er nog niet. Het bestuur van CC De Pas en de gemeente moeten elkaar vinden in
een toekomstplan. De discussie
wordt nu gekleurd door machtspolitiek en geld. Dat is zonde!
We moeten een stap terug doen
en met elkaar praten over wat de
functie en de rol van CC De Pas
is. Het pand is slechts een middel
om een doel te bereiken.
Volgens het CDA Bernheze heeft
CC De Pas verschillende functies: ontmoeten, ontspannen en

ontwikkelen. Het heeft daarbij
een lokale functie, géén regionale rol. Daarom vinden wij een
podiumfunctie beter dan een
theaterfunctie én verwachten
we meer inzet van vrijwilligers.
Wij willen niet dat CC De Pas
concurreert met de lokale horeca, maar dat ze elkaar versterken. Daarom moeten hier heldere en concrete afspraken over
gemaakt worden.
Het CDA Bernheze vindt dat
elk dorp een huiskamer moet

hebben waar onze inwoners terechtkunnen. Wij willen daarom
de inwoners van Heesch blijven
kunnen bieden wat zij verdienen:
een huiskamer voor Heesch.
CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

D66 Bernheze wenst u een fijne zomer

Namens de fractie (v.l.n.r.: Alina van Marsbergen, Mathieu Bosch, Paul Aarts, Mary Oosterwijk,
Jeanine van der Giessen, Rob van Herpen, Annemieke Boellaard, Luuk Verstegen, Ton Linders en
Rob van der Geld) wensen wij iedereen een inspirerende zomer en blijf gezond!
Bijna vakantie. D66 Bernheze
kijkt positief terug en vooruit.
Het zomerreces is een mooie tijd
om de besluiten van het afgelopen half jaar te laten bezinken

en om nieuwe ideeën te verzamelen.
Tijdens de zomer blijven wij ook
enkele belangrijke dossiers kritisch volgen om na het zomerre-

ces op volle kracht er weer voor
onze inwoners te zijn.
Meer invloed, gelijke kansen,
duurzaam leefbaar in een mooi
Bernheze.
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OOGcontact

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

5x 1/5 staatsloten

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Nienke Winia
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413
Hans Bongers
kan293851
de staatsloten
uit Heesch
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen

Nederlandse Gerechten
Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.

_____________________

TE KOOP
OP ZOEK NAAR EEN GOEDE
ELEKTRISCHE FIETS?

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

Datum _____________________
DE ALLERLEKKERSTE KIP

ij alle verborgen woorden vinden in deze

WOORDZOEKER:
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BIJ KIPSALON BERNHEZE
Voor al uw kip- en grillproducwoordzoeker?
ten. Woensdag van 14.00 tot
18.00 uur. 06-12033685.
Jan van de Boomstraat 9
Heeswijk-Dinther.
C
Pinnen mogelijk.
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HANGOP

HUTSPOT

NASISCHIJF

PEULTJES

RIJSTEBRIJ

SPECULAAS

STAMPPOT

TOMPOES

WAFEL

Actie is geldig op zondag 5 juli 2020
Dorpsstraat 47 - Loosbroek

KANTOORRUIMTE
VAN 41m²
BIJ PAKHUYS 35
De Morgenstond 35
Heeswijk-Dinther
Jan en Antonet van Gerwen
06-21666128
www.pakhuys35.nl
info@pakhuys35.nl

AANGEBODEN
BIJ HUID EN HAAR BENT U
VAN HARTE WELKOM
Meer info: Nina Schoonheidsspecialiste en nagelstyliste
06-31514494 en
Dian kapster 06-46751119
Gouverneursweg 5
Heeswijk-Dinther.

DE BLOEMETJES BUITEN ZETTEN

e woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

BIJ BESTEDING VANAF € 20,-

BEDRIJFSRUIMTE
Van 50, 100, 150, 170 en 255 m2,
voorzien van overhead en loopdeur. Meer informatie: neem
gerust contact op met Sijme
Smits 06-46111667 of kijk op
opslagunit.eu.

.

GEVRAAGD

Particulier zoekt een
RUIMTE VAN ONGEVEER
50 TOT 70M2, GESCHIKT
OM IN TE RICHTEN ALS
SCHILDERSATELIER
Bij voorkeur in de directe
omgeving van het centrum van
Heesch. Heeft u mogelijk een
ruimte, gelieve dan contact op
te nemen met 06-10364436.
BIDPRENTJES
H. Leeijen, John F.
Kennedystraat 90 Heesch.
0412-451357.
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik haal
ze graag bij u thuis op.
ANSICHTKAARTEN VAN
HEESWIJK-DINTHER EN
LOOSBROEK
Dick van de Leest 06-55325484.
LEGE TONERS
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode.
Steun hiermee het goede doel
Hulphond.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.
KERKELIJKE BEELDEN,
ROZENKRANSEN EN
DEVOTIEPRENTJES ENZ.
Albert Dominicus, Vorstenbosch
0413-362343.
OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.
Of Bunderstraat 1 in Heesch en
steun hiermee het goede doel
Stichting Opkikker.

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

Tekst?

GRATIS WATER OF
GALIA MELOEN

TE HUUR

FRIETKRAAM VOOR
UW EVENT OF FEEST
Voor info/boekingen:
0413-292911 of 06-25416954.
Mario en Christa Bok.

A4 printpapier 80 grams. Per pak
500 vel € 4,99. Hele jaar door

Zoek: HANGOP, HUTSPOT, NASISCHIJF, PEULTJES, RIJSTEBRIJ, SPECULAAS
SPEKKOEK, STAMPPOT, TOMPOES, WAFEL

PEKKOEK

TWEEDEHANDS FIETSEN
VOOR ONDERHOUD KERK
LOOSBROEK
Lage prijzen, hoge kwaliteit.
Ook inlevering tweedehands
fietsen. Afspraak: Bert van Erp,
Dorpsstraat 1, 06-21994642,
0413-229359 Marietje van
Pinxteren, Dorpsstraat 7a
06-55932252, 0413-229502,
mhpinxteren@gmail.com.

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

O L S T A M P P O T T L
U G R T O M P O E S G E

5 pakken € 19,99.
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.

Zie oplossing pagina 22
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Lees- en
luistertips!
van Maartje Kroeze, Bibliotheek Bernheze
Tip 1

Boek

Tip 2

Boek

Tip 3

Boek

Thuiskomen – Jackie van Laren
“Als dit boek iets bewijst, dan is het dat
liefde alles overwint.”
“Ik houd van boeken waar je bij weg kunt
dromen: even niks doen behalve genieten
van een mooi verhaal. Dat kan zeker met
‘Thuiskomen’. Verschillende personen en
verhaallijnen spelen een rol en het is knap
hoe alles samenkomt in een kloppend,
goedgeschreven verhaal. Met natuurlijk als
belangrijkste onderdeel: de liefde. In elke vorm.”
Mijn naam is Selma – Selma van de Perre
“Dit is een ongelooflijk moedig verhaal van
een opmerkelijke vrouw. Dit boek moet je
lezen.”
“Televisieprogramma DWDD wijdde in januari
een hele aflevering aan deze bijzondere vrouw
en haar verhaal over de Tweede Wereldoorlog.
Ik heb met kippenvel zitten kijken hoe de
97-jarige Selma vertelde dat ze als jonge Joodse
vrouw wordt opgeroepen en onderduikt. Ze
neemt de naam Margaretha van der Kuit aan.
Helaas ontkomt ze niet aan de verschrikkingen
van concentratiekamp Ravensbrück. Pas na de
bevrijding kan én mag ze weer Selma zijn.”
Een onmogelijke keuze – Clare Mackintosh
“Wat zou jij doen als je voor zo’n dilemma
komt te staan?”
“Als het tweejarige zoontje van Pip en Max
ongeneeslijk ziek wordt, moeten ze kiezen:
doorgaan met de behandeling of stoppen?
Een afgrijselijk dilemma waar ik hopelijk zelf
nooit mee te maken krijg. Je wordt helemaal
meegenomen in de gedachten van beide
ouders. Een ontzettend aangrijpend boek,
dat deels gebaseerd is op het leven van de
schrijfster zelf.”

Geslaagd
NISTELRODE - FLEUR KISTERS is geslaagd voor de opleiding
HBO Elektrotechniek aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven.

Feest bij Heesche Bevers
HEESCH - De beverkolonie in Heesch neemt komend seizoen fors in aantal toe. Niet de dieren met een
platte staart, maar de Bevers van Scouting Heesch; meisjes en jongens in de leeftijd van 4 tot 6 jaar.
Hieronder een verslag van hun avontuur dat afgelopen zaterdag plaatsvond.
Feest
Eigenlijk is het iedere zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur feest in
scoutinggebouw De Elleboog.
Verleden week was er een echt
feest vanwege de viering van de
verjaardagen van alle stafleden.
Enthousiast startte men met
een luide yell waardoor duidelijk
werd: de Bevers zijn de leukste,
stoerste, liefste en gekste!
De speelvloer was voorzien van
Ganzenbordparcours en er lagen
veel ballonnen die zorgden voor
een feestelijk aanzien en voor
dikke pret of een schrikreactie
als er één knapte. Een stuiterende dobbelsteen bepaalde de verplaatsingen over het speelveld.
Het dobbelen werd onderbroken
door activiteiten toen de koppels
op een blauw veld kwamen. Buiten werd er een afstand afgelegd
op matjes en gestapeld met houten blokken. Binnen konden de
Bevers onder andere met krijt op
de muren tekenen en werden zij
geschminkt.
Na veertig minuten was het de

Enthousiast startte men
met een luide yell
hoogste tijd om buiten een renspel te spelen en ook kregen de
leden aansluitend tijd voor vrij
spel. Met de blokken werd een
‘huis’ gebouwd en werd een rollenspel verzonnen.
Daarna werd het dobbelspel
weer voortgezet en niemand had

er moeite mee toen iedereen aan
het einde van de bijeenkomst tot
‘winnaar’ werd bestempeld.
Het feest werd compleet door
een zakje chips en de cadeautjes
die overhandigd mochten worden aan de jarige stafleden.

Fioretti-leerlingen winnen
vier jaar op rij OMO-prijs
VEGHEL - Jaarlijks reikt Ons
Middelbaar Onderwijs (OMO)
prijzen uit aan leerlingen die
een verdienstelijk profiel-, sector- of praktijkwerkstuk hebben
gemaakt.

S tef

Voor het vierde jaar op rij behaalde de afdeling praktijkonderwijs van het Fioretti College
de eerste plaats in de categorie
OMO-praktijkwerkstukprijs. Ditmaal voor het project ‘De Wintermoestuin’. Leerlingen Emma,
Stijn, Mike, Teoman, Stef Langenhuizen (uit Nistelrode), Jean
en docent Chris Kersten ontvingen op 25 juni op het OMO-bureau in Tilburg de hoofdprijs van
€ 1.000,- projectgeld en een
prachtig juryrapport uit handen
van bestuursvoorzitter Jos Kusters.

Samenwerken, zaaien,
oogsten, bewustzijn,
uitnodigen, koken,
serveren...
De jury schreef: “Wat een compleet pakket! Samenwerken,
zaaien, oogsten, bewustzijn, uitnodigen, koken, serveren en ga
zo maar door. Dit project is door
jullie enthousiasme uitmuntend
geslaagd. Het beeldmateriaal is
geweldig en laat uitstekend zien

wat jullie project inhoudt. Als iedereen zo bewust omgaat met
voedsel dan zal de wereld geen
honger meer kennen. Naast dat
jullie zoveel geleerd hebben, is
het ook duidelijk te zien dat jullie enorm veel lol hebben gehad.
Een dikke pluim voor jullie allemaal!”
Proficiat aan de leerlingen, hun

ouders, hun begeleider Chris
Kersten, de afdeling praktijkonderwijs én het Fioretti College
met deze prachtige prestatie.
Bijzonder dat de eerste prijs vier
jaar op rij naar dezelfde school
gaat. Dat zegt iets over het enthousiasme, de werkijver en de
creativiteit van alle betrokkenen.
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Vera’s Dogwalking: Hondendagopvang en uitlaatservice

Nieuwe sportieve BSO
bij HVCH

Vera’s Dogwalking is werkzaam in Heeswijk-Dinther,
Oss, Uden, Heesch en omgeving.

HEESCH - Vanaf het nieuwe schooljaar begroet Heesch een nieuw, sportief BSOconcept bij HVCH. Voetbal BSO Time4Skills staat voor een gezonde, sportieve leefwijze waarbij iedere middag een voetbalthema én andere tak van sport (twee keer 30
minuten) op het programma staat. Uiteraard is er ook altijd ruimte voor het maken van
een stoere kleurplaat, het leggen van een grote puzzel of om lekker met LEGO aan de
slag te gaan. In de vakanties zullen leuke uitjes worden gemaakt.

Het kan zijn dat je hond vol energie zit en zich daardoor gaat vervelen. Bij ons geen
gebrek aan bezigheden. Vera’s Dogwalking staat in samenwerking met Dogservice
centraal voor hond en baas.
roedel bestaat uit vele verschillende rassen. Wij geven elke hond een kans.
AANBOD:
• Haal- en brengservice
• Ochtend- en middagwandeling
• Dagopvang
• Socialisatie
• Stimulatie in opvoeding/training
• Lichaamsbeweging
• Speciale wandelingen voor
jonge honden en/of pups.
Vera met roedel

Het terrein waar de honden zijn ligt midden in een bosrijke omgeving. Deze omgeving biedt ’s zomers als het warm is,
voldoende verkoeling vanwege de vele
bomen en watervoorzieningen. ‘s Winters
biedt het beschutting in een verwarmde
binnenruimte. De gehele dag is uw begeleider aanwezig op het terrein samen met
de honden.
Uw hond maakt deel uit van een roedel.
Zo leert de hond omgaan met andere honden, zodat hij zelfvertrouwen opbouwt.
Ook kan uw hond lekker zichzelf zijn en
spelen met de andere honden. Er zijn altijd
wel honden die graag willen spelen! De

‘Voetbal BSO Time4Skills staat voor
een gezonde, sportieve leefwijze’
De Voetbal BSO richt zich, naast de Heesche basisscholen, eveneens op overige
scholen binnen 15 minuten rijafstand
(auto) vanaf HVCH.
Tijdens de open dag op zaterdag 11 juli
kunnen ouders en kinderen kennismaken
met de Voetbal BSO. Buiten het BSOteam stellen ook de BSO-ambassadeurs,
die geregeld een clinic komen verzorgen,
zichzelf voor.
Het progamma ziet er als volgt uit:
- 10.45 tot 11.00 uur: inloop en welkom.
- 11.00 tot 12.30 uur: aanvang spellen
en sportclinics.
- 12.30 tot 12.45 uur: presentatie voor
ouders.
- 12.45 uur: afsluiting open dag.

Voor meer informatie bel 06-36283137 of
mail naar dogwalkingvera@hotmail.com.
Kijk ook eens op
www.verasdogwalking.com
en Facebook: Vera’s Dogwalking.

Wil je meer te weten komen over de
Voetbal BSO of je direct inschrijven voor
de open dag? Bezoek dan
www.devoetbalbso.nl of volg via
Instagram: @voetbalbsoheesch.

Locatie
Sportpark de Braaken
Binnenweg 1, 5384 RE Heesch
06-44153738
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Auto & Motor

NIEUWS

Goed uitgerust op reis
met CAR Media
Van een trekhaak tot Apple en Android
carplaysysteem

Citroën Berlingo 1.6 VTi

2010 € 6.950,-

Citroën C3 Picasso 1.4 VTi

2010 € 4.999,-

Citroën C4 Picasso 1.6 VTi

2009 € 4.499,-

Dacia Sandero Stepway 1.6

2011 € 4.999,-

Dacia Sandero 1.2 Blackline

2011 € 5.499,-

Fiat Panda 0.9 Twin-air

2014 € 5.450,-

Fiat Panda 1.2 Cool

2010 € 2.999,-

Fiat Sedici 1.6-16V

2009 € 4.999,-

Ford Fiesta 1.0 Style

2013 € 6.999,-

Ford Focus Wagon 1.6 trend

2010 € 5.999,-

Ford Ka Titanium

2009 € 3.999,-

OSS - We mogen op vakantie, mét inachtneming van de nodige
regels. Regels die per land kunnen verschillen, dus let op; een gewaarschuwd mens telt voor twee. Dat geldt ook voor uw vervoer.
Want denkt u dat het boeken van uw bestemming de belangrijkste
stap is wat betreft de vakantie? CAR Media • Automotive Solutions
weet dat de juiste voorbereiding op de reis heel belangrijk is voor
een zorgeloze en veilige vakantie.
Bij CAR Media hopen ze veel vakantiegangers blij te maken deze
zomer. Edgar Janssen: “Maar
ook voor wie niet op vakantie
gaat: investeer in uw auto. Er zijn
veel ontwikkelingen in de autosystemen anno 2020. Wij zorgen
graag voor uw rijcomfort.”

CAR
Media levert
Brouwersstraat
19 compleet ingebouwde
upgrades
voor uw
5473 HB Heeswijk Dinther
5473 HB Heeswijk Dinther
Kia Carens 2.0 CVVT 1e eigenaar 2007 € 4.250,van29
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tot beT. (0413) 29 41 24 auto:
T. (0413)
41auto-media
24
veiliging
en rijcomfort door exMG F Cabrio 1.8i
1996 € 2.499,www.autobedrijfminnaar.nl
www.autobedrijfminnaar.nl
tra accessoires. Het Osse bedrijf
Mitsubishi Colt 1.1
2008 € 2.499,uring • APK - keuring
heeft in haar 13-jarig bestaan
Primera 1.8
2000 € 1.250,goede
naam opgebouwd. Eies en onderhoud
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van
enalle
onderhoud
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Citroen Berlingo 1.6 HDI
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dan voorzien zijn van een trekhaak. Bij CAR Media bent u op
het juiste adres om vakkundig én
snel een trekhaak op uw auto te
laten monteren. Een goed aankoop waarborgt probleemloos en
veilig gebruik!

Vakantie en netflix in de auto
Nicole: “De vakantieperiode

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

SCHADEHERSTEL

Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service
• Audi A3 Carbrio, 1.8, TFSi, 160 pk, navi, xenon,
leder, PDC, 17 inch, 2008

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

• Mercedes E240, aut, avantgarde station, navi,
clima, half leder, enz., 2004

• VW Jetta Hybrid DSG Aut., navi, PDC V + A ,
100.000 km 2013

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

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

• Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Navi,
Pano, camera, PDC V+A,
nieuw binnen
23.000 km 2019
• Opel Meriva, airco, trekhaak afneembaar
electr. ramen, stuurbekr. 177.000 km 2006

komt dichterbij en we hebben
gezien hoe belangrijk de vrijheid
in rondreizen, op avontuur gaan
of gewoon lekker genieten van
de zon op uw vakantiebestemming is. Wij zorgen dat u de weg
blindelings vindt met een goed
navigatiesysteem, en het gebruik
van onze ‘track and trace’-systemen schept wat rust in geval van
een eventuele diefstal van uw
auto of caravan.”
Maar ook de Apple en Android
carplay-systemen zijn in trek,
want daarmee kun je tijdens de
reis genieten van Netflix, films
et cetera. De installatie wordt in
heel Nederland op locatie uitgevoerd. Een ervaren team van
zorgvuldig geselecteerde inbouwspecialisten is KIWA/SCM
gecertificeerd.

• VW Tiguan 1.4 TSi, 160 pk, R-line, navi, camera,
PDC V+A- 19 inch, 76.000 km, 2013
• VW Tiguan 2.0 TDi, DSG 4-motion, 190 pk,
verkocht
highline, pano, 360 camera, digitaal dashboard,
enz. 2016
• VW Touran 1.4 TSi navi, camera trekhaak,
stoelverwarming, 2011

• Renault Scenic 1.6 16V, Expression, airco,
trekhaak, 151.000 km, 2004

• VW Transporter 2.0 TDi, 180 PK, dubb. cabine,
aut., navi, camera, 18 Inch, side-bars, 2013

www.autobedrijflangens.nl

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Meer informatie? Volg het
nieuws op de website of bel voor
een afspraak.

Gasstraat Oost 28B, Oss
0412-635545
www.car-media.nl

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

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

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
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................................
2009
vol
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2.500
km!,
nieuwe
auto km. ......
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Opel Astra station, 1.0 turbo edition,
Ford Fiesta 1.3i 51 kW ............................. 2004 Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005
zonnedak, 66.000 km
2016 Renault Grand Scenic 1.2 Tce, bose
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006 Peugeot 206 2.0 16V GTI ......................... 2001
vol1.4i
opties!
kmkm. ............
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Peugeot 206
16V44.000
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16V 5-drs. .......................2000
2006 uitvoering
Honda
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Opel Insignia
2.0,16V
CDTi
sports,
tourer .........2005
2015
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat ....... 2001
Mazda
6 1.8 1.6
Clima
km. ................2005
2003
Opel Meriva
16v77.000
airco, automaat
Mini Cooper ............................................. 2007
Opel Meriva 1.4 turbo, airco, trekhaak 2012
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila
Mokka1.01.410.000
turbo innovation
Opel
km ........................ 2005
Opel
Agila
2005
29.000
km1.2 16V airco 70.00 km. ..........2018
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs... 2002
Opel Zafira 1.9 CDti, airco, nette auto
2008
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco .... 2010
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Captur
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TCe,141.000
dynamique,
Opel
Omega
2.0i
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Vectra
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33.000
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Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006

PeugeotMegane
206 cc 1.6
Renault
1.2 16V
Tce, quiksilver
23.000 km,55.000km ..2004
Peugeot
206 rally car
..2004
bose uitvoering,
vol20i
leer16v heel apart en snel
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Peugeot 306 Break 1.6 ............................ 1999

Skoda
Super
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automaat,
Renault
ClioB,1.2
16V 1.6,
aircoTDi,
64.000
km. ..... 2006
102.000
2016
Renaultkm
Clio 1.6 16V airco ........................
2003
Seat Ibiza
... 2006
Suzuki
Swift1.4
1.2 16V
airco,Sensation
99.000 km49.000 km2011
Suzuki Jimny 4+4 ................................... 2000

Toyota
123.000
km,km.
airco..................
2007
SuzukiAuris
Swift1.64-drs.
9.000
2010
Toyota Aygo airco 20.000 km. .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autoscout24.nl
www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl
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Woonstichting JOOST viert
1-jarig bestaan
BERNHEZE - Op 1 juli bestaat JOOST 1 jaar! Een eerste verjaardag is altijd bijzonder. En dat wil de
woonstichting dan ook graag vieren met haar bewoners. Juist nu. Alle huurders ontvangen deze week
bij het Huurdersmagazine JOOST een klein kadootje. Zo zorgt JOOST samen met haar bewoners voor
wat extra kleur deze zomer.
Vanaf 1 juli weer open
op afspraak
Ook de kantoren van JOOST
gaan vanaf 1 juli weer open. Wel
alleen op afspraak. Dat geldt ook
voor het contactpunt in Rosmalen en alle Buurt Informatie Centra. De medewerkers van JOOST
zijn op werkdagen tussen 8.30
en 17.00 uur bereikbaar via 0880081400. Voor spoedgevallen is
dit nummer ook buiten kantooruren bereikbaar.
Nieuw Buurt Informatie Centrum
van JOOST in Rosmalen
Naast een nieuw contactpunt
komt er ook een nieuw Buurt
Informatie Centrum van JOOST
in Rosmalen, aan de Wethouder
Noppenlaan 30. JOOST heeft er
al twee, in Boxtel (Hoogheem
71 in de wijk Oost en aan de
Baandervrouwenlaan 1a in de
wijk Selissen) en één in Hintham
(Herman Moerkerklaan 295).
Hier komt dus een vierde locatie
bij. De wijkbeheerders en wijkconsulenten van het wijkteam
Rosmalen gebruiken deze locatie als uitvalsbasis en huurders
kunnen hier gemakkelijk even
binnenlopen. JOOST verwacht
medio augustus op deze locatie
te kunnen openen.
Waardering voor bel-actie
Woonstichting JOOST is letterlijk
Thuis in de Meierij. De Woonstichting beheert circa 7.500
huurwoningen in en rondom

Ontspannen de
vacature van
Bernheze lezen

tfoto
Stran a
de week
va

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

V.l.n.r. Jan, Marije, Danique en Rinus
’s-Hertogenbosch en werkt met
vijf wijkteams die persoonlijk de
wijken ingaan. Zo wil JOOST
dichtbij haar huurders staan en
een band met hen opbouwen,
gericht op goede dienstverlening. Als een goede buurman
bieden de medewerkers een
luisterend oor en geven ze graag
advies. Ook in deze bijzondere
periode wil JOOST graag een
goede buurman zijn. Het is mooi
om te zien en te horen dat dit
vaak toch lukt. Medewerkers
van JOOST belden de afgelopen
maanden vrijwel dagelijks met,
vooral oudere, huurders. ‘Hoe
gaat het met u? Kunnen wij u
helpen?’ JOOST krijgt hier veel
waardering voor.

Gelukkig veel behulpzame buren
Het is voor velen een moeilijke
tijd (geweest), maar gelukkig
ontstonden en ontstaan er ook
veel mooie dingen. Als JOOST
merken we dat veel oudere bewoners nog voldoende behulpzame mensen om zich heen
hebben, zoals familie of buren.
Gelukkig maar.
Want juist in deze tijd is die goede buurman o zo belangrijk.
Huurders konden behulpzame
buren aanmelden.
Een groot aantal heeft de woonstichting namens bewoners in
het zonnetje gezet. Mooi om
hen die waardering te geven die
zij verdienen!

Uw adres voor houten kozijnen, ramen en deuren
Uw adres voor houten kozijnen,
ramen en deuren.
Ook schuin, getoogd en ronde kozijnen

www.van-heertum.nl

GEZOCHT:

Een ervaren machinaal houtbewerker
Vorstenbosch - Tel.: (0413) 35 09 92
Als machinaal houtbewerker werk je grotendeels zelfstandig,
aan alle voorkomende werkzaamheden die komen kijken bij de
productie van houten kozijnen, ramen en deuren en bedien je de
machines van ons moderne en geautomatiseerde machinepark.
Heb jij:
- Ervaring als machinaal houtbewerker in een timmerfabriek
- MBO 3/4 denk- en werkniveau
Wij bieden:
- Een prettige en professionele werksfeer
- Intentie op een vast dienstverband
- Fulltime 37,5 uur
- Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO van de NBVT
- Kwaliteit en service gecombineerd met
Brabantse gemoedelijkheid staan bij ons boven aan!
Uw adres voor houten kozijnen, ramen
en deuren
Bel naar:
0413-350992

Mail naar: info@van-heertum.nl

Vorstenbosch
- 0413-35 09 92 www.van-heertum.nl
www.van-heertum.nl
Vorstenbosch - Tel.: (0413) 35 09 92

“Via een tip hoor ik dat er in Heeswijk-Dinther buiten wordt gesport. Met de wetenschap dat de sportscholen 1 juli weer open
gaan, besluit ik dat het een leuk moment is om te fotograferen.
Het is tenslotte de laatste keer dat er uitsluitend buiten gesport
gaat worden. Ik ben op mijn fiets op weg naar sportschool MTC
Bernheze. Ik heb de dag ervoor al uitgezocht waar ik moet zijn.
Maar daar eenmaal aangekomen zie ik een andere straatnaam
op de bordjes. Ik besluit Google Maps te raadplegen. Die stuurt

‘Wij zijn nu ook poetsploeg’
me naar de andere kant van Heeswijk-Dinther. Daar eenmaal
aangekomen kan ik alleen maar aanverwante straatnamen vinden. De tijd begint te dringen en ik bel de sportschool. Ik krijg
mede-eigenaresse Ilse aan de lijn en die vertelt me dat de plek
waar ik oorspronkelijk was toch de juiste is... Ik kom aan en er
wacht een drietal sporters. Danique, de jonge fitnessinstructrice,
laat de drie nog een oefening doen. Ik maak mijn foto. Ik bedank
ze dat ze op me wilden wachten omdat ik te laat was. Daarop
reageren ze allemaal laconiek: “Neu hoor, we hebben niet op je
gewacht.”
Binnen krijg ik een bak koffie. Danique steekt van wal. ‘Normaal gesproken hebben we een grotere klas buitenfitnessers.
Maar vanwege de hitte zijn er nu maar drie gekomen. Dit was de
laatste buitentraining op vrijdag. Volgende week gaan we weer
binnen trainen. Dan mag er maar een aantal mensen per vierkante meter binnen zijn. Daarvoor hebben we een app en moeten
mensen zich inschrijven. We werken met tijdblokken.’ Ilse vult
aan: “We willen zo klantvriendelijk mogelijk zijn dus het druist
een beetje tegen onze principes in.” Ik vraag waar ze nog meer
rekening mee moeten houden. Danique: “We zijn naast fitnessinstructeurs nu ook poetsploeg!”
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BEZORGER
GEZOCHT!
Een baantje met
lichaamsbeweging
Niet alleen jongeren vanaf 13 jaar maar
ook volwassenen kunnen natuurlijk
wekelijks op pad met
DeMooiBernhezeKrant.
Bijlages worden extra vergoed!

INTERESSE?

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

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

Lulia leert schaatsen
met Liesbeth

Vrijwilligers Vluchtelingenwerk
Bernheze stellen zich voor

VOOR- EN ACHTERNAAM: LIESBETH DALDEROP-KOOL
WOONPLAATS: HEESCH
FUNCTIES BIJ VLUCHTELINGENWERK: COÖRDINATOR TAALCOACHES,
INTERMEDIAIR JEUGDFONDS SPORT EN CULTUUR, SPELLEIDER SPEL-AAN-HUIS
Hoe lang werk je al bij Vluchtelingenwerk?
“Ik werk er al ruim 12,5 jaar.”
Waarom bij je er begonnen?
“Er was een vacature voor het geven van voorlichting over vluchtelingen aan de
groepen 8 van alle basisscholen in Bernheze. Samen met Joke Bongenaar en een
vluchteling heb ik jarenlang de scholen bezocht. Belangrijke lessen waren: Een persoon krijgt asiel in Nederland als die terecht bang is voor vervolging in zijn eigen
land. Vluchten doe je niet voor de lol. De meeste vluchtelingen vluchten naar de
buurlanden en slechts een klein deel naar Europa. Als een persoon uit een groep zich
misdraagt, mag je niet de hele groep erop aankijken.”
Wat houdt je werk globaal gezien in?
“Als coördinator ondersteun ik samen met teamleider Marianka twintig vrijwillige
taalcoaches. Ik probeer een goede koppeling te maken tussen taalcoach en taalmaatje en onderhoud de contacten. Ook zoek ik dringend nieuwe taalcoaches. Als
intermediair van het Jeugdfonds Sport & Cultuur heb ik in het seizoen 2019/2020
35 kinderen aangemeld. Het fonds betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen
en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor turnen, voetbal, handbal, basketbal, badminton, korfbal, tennis, muziekles, ballet of een creatieve cursus. Ouders
kunnen zelf geen aanvraag doen. Daarnaast organiseer ik leuke activiteiten zoals in
2019 het uitstapje naar Madurodam voor de kinderen, het Sinterklaasfeest, de deelname aan de jeugdvakantieweek Mini Heesch en het bezoek aan Kasteel Heeswijk.
Dit jaar hebben 34 kinderen meegedaan aan de kleurplatenactie voor zieke mensen
van de Horizon. Bij Spel-aan-Huis speel ik samen met de moeder met het kind, lees
voor uit een prentenboek en geef opvoedingstips.”
Wat vind je leuk aan het werk?
Dat een dag nooit saai is en ik geniet van kleine dingen, zoals een Eritrese vader die
pompoensoep kookt, een Syrische moeder die trots een emmer met zelfgemaakte
yoghurt toont, een vluchteling die goed contact heeft met zijn buren, een vader die
een zelfgebouwde serre laat zien of vluchtelingen die samen een schutting bouwen,
een cliënt die in de bestelbus van zijn baas naar mij toetert, een jongere die vakkenvuller is bij Jumbo of DeMooiBernhezeKrant rondbrengt, kinderen die van het
Jeugdsportfonds sportkleding krijgen en kunnen meedoen met de Nederlandse kinderen, de warme ontvangst van een nieuwkomer bij een sportclub en twee kinderen
die genieten van pianospelen en blokfluitles dankzij het Jeugdcultuurfonds.”
Wat vind je minder leuk aan het werk?
“Bij ziekte en grote problemen sta je machteloos en kun je alleen maar luisteren. Een
aantal zaken dat niet leuk is zijn bijvoorbeeld een vluchteling met een baan die steeds
slechter Nederlands en steeds beter Pools spreekt, een jongeman die een onverstaanbaar woord zegt en naar een lamp aan het plafond wijst. Hij had beter zijn best moeten
doen op de uitspraak van het woord ‘elektricien’ en slechte gewoontes die ik ook bij Nederlanders zie, zoals de kinderen zonder gordels om met de auto naar school brengen.”
Hoeveel tijd per week/maand ben je hiermee bezig?
“Iedere dinsdag heb ik een vaste afspraak met Marianka en ik bezoek drie gezinnen
voor Spel-aan-Huis. De rest van de week kan ik zelf mijn tijd indelen met bellen, appen en huisbezoek (in totaal twaalf tot twintig uur per week).”
Kun je iets vertellen over een bijzondere ervaring?
“Samen met haar ouders heb ik een Eritrees meisje van Schiphol gehaald, dat haar
ouders elf jaar niet had gezien. Vader had haar één keer gezien bij haar doop. Gelukkig gaat het nu goed met het gezin.”
Welke eigenschappen zou iemand moeten hebben om deze functie te bekleden?
“Een taalcoach moet het leuk vinden om met andere culturen in contact te komen
en goed Nederlands kunnen spreken en schrijven. Ook moet hij met mensen kunnen
omgaan en met de computer overweg kunnen. Als diegene van taalspelletjes houdt,
zoals ‘Hints’ en ‘Pim pam pet’, is dat fijn. Soms ontstaat er een hechte band. Ik herinner mij een taalmaatje die zei: “Mijn taalcoach was als familie voor mij. Ik heb meer
van hem geleerd dan van de school. Een spelleider is een dankbare taak voor iedereen
die graag de rol van opa of oma wil spelen in een vluchtelingengezin.”
Waarom zou iemand deze functie moeten bekleden?
“De kennismaking met andere culturen heeft van mij een rijker mens gemaakt.”
Wil je zelf nog iets kwijt?
“Sinds ik op Chinese les zit, weet ik hoe moeilijk het is een vreemde taal te leren. De
docent gaat te snel met het lesboek, de woorden ben ik de volgende dag alweer vergeten en de uitspraak is ongelofelijk moeilijk. Ik ben trots op mijn koninklijke onderscheiding die ik vorig jaar kreeg, maar ik ken zoveel mensen die een lintje verdienen.
Graag citeer ik een uitspraak van Robijn Benincasa: ‘Je inspireert anderen niet door te
laten zien hoe geweldig jij bent, maar door hen te laten zien hoe geweldig zij zijn.’”
Vluchtelingenwerk is altijd op zoek naar vrijwilligers, met name maatschappelijke begeleiders.
Wil jij ook een steentje bijdragen? Neem dan contact op met Marianka Finke,
0412-456909 of bernheze@vluchtelingenwerk.nl
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BERNHEZE BOUWT
Bij Tekenburo Verkuylen is geen tekentafel te bekennen
Tekenen en ontwerpen doen ze al sinds jaar en dag op de computer: met AutoCAD, en driedimensionaal met Revit.
Zodat je als klant via het scherm zó je nieuwe of verbouwde huis al binnenstapt. Een verhelderend inkijkje op voorhand!
NISTELRODE - Edwin Verkuylen rondde in 1994 de opleiding tot
bouwkundig ingenieur af. Daarna werkte hij een jaar bij een architectenbureau in Den Bosch en in de avonduren bij het agrarisch adviesbureau van zijn zus in Reek. Na dat jaar startte hij zijn eigen
bouwbureau. Op 5 juli van dit jaar bestaat zijn bureau 25 jaar. Er
was een weekend weg gepland met de vier medewerkers, en er zou
een open dag gehouden worden. Door corona konden die plannen
helaas niet doorgaan. Maar die 25 jaar blijven als feestelijk gegeven
gewoon overeind. Want Tekenburo Verkuylen is erin geslaagd groot
te worden door klein te blijven. Met zowel kleinschalige als grote,
bijzondere projecten heeft Verkuylen zijn sporen wel verdiend: een
jubileum om trots op te zijn!
Tweeledig
Sinds drie jaar is het bureau gevestigd in de Tramstraat in Nistelrode, voorheen huisartsenpost.
Het bureau is tweeledig: de ene

Van A tot Z
Het bureau regelt het ontwerp en
voorbereiding van de bouw van
A tot Z. Als eerste luistert Verkuylen aandachtig naar de wen-

Samen ontwerpen zij door het hele
land grote projecten voor zowel
particulieren als ontwikkelaars
poot omvat het Bouwkundig
Adviesbureau, met vooral een
breed regionaal werkgebied.
De tweede poot is Janssen-Verkuylen Architecten Ingenieurs, in
samenwerking met compagnon
Maarten Janssen.
Samen ontwerpen zij door het
hele land grote projecten voor
zowel particulieren als ontwikkelaars.

sen en eisen van de klant. Wat
vindt die belangrijk? Dan volgen
de welstandsaanvraag, het voorlopige en definitieve ontwerp
en de bouwaanvraag. Daarna
wordt het plan voorgelegd aan
de diverse adviesbureaus als constructeur, geluidstechnisch adviseur en andere partijen. Er wordt
gekeken naar vergunningen
en eventuele bodemonderzoe-

Edwin Verkuylen

ken. Hierna worden de tekeningen besteksklaar gemaakt met
maatvoeringen, constructie- en
installatiegegevens en alle verdere details. Indien nodig wordt
de aanvraag uitgebreid met een
Energie Prestatie Normering,
bouwbesluitgegevens en werktekeningen. Zodra jij akkoord
geeft over het ontwerp hoef je
alleen nog maar achterover te
leunen. De expertise, kennis en

De juiste zaag

John F. Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch
0412-486277 - info@erveza.nl - www.erveza.nl

• De handzaag: een flexibel,
meestal uit staal vervaardigd
zaagblad, verbonden met een
handvat.
• De ijzerzaag: met de ijzerzaag
kun je dunne, ijzeren buizen
doorzagen en op maat maken, zoals gordijnrails. De zaag
heeft een smal zaagblad met
veel, maar kleine tanden.
• De boomzaag: heeft een typische beugelvorm, waartussen
het zaagblad bevestigd wordt.
Deze zaag wordt vooral gebruikt voor het omzagen van
takken.
• De verstekzaag: Met deze
zaag kun je in een hoek zagen.
Dit kun je bijvoorbeeld goed
gebruiken om plinten op maat
te zagen voor de hoeken.
• De figuurzaag: Dit zaagje
wordt vaak gebruikt voor kleine en bochtige figuren uit te
zagen, bijvoorbeeld voor decoratieve doeleinden.
• De kettingzaag: Deze zaag
wordt alleen gebruikt om het
grove werk, zoals het omzagen
van bomen.
• De decoupeerzaag: een kort
zaagblad dat met een motor
op en neer bewogen wordt.
Geschikt om figuren te zagen
uit materialen tot enkele centimeters dik.
Bron: klustips.nl

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

knowhow van Verkuylen doen
de rest. Oók waar het gaat om
ingewikkelde regelgeving rondom daglicht, ventilatie, energie,

stikstof en gas. Bij Verkuylen kun
je rekenen op een betrouwbaar
advies dat staat als een huis. Letterlijk. Wel zo prettig!

Tramstraat 13, Nistelrode
0412-850250
06-54760019
info@verkuylen.nl
www.verkuylen.nl

Bouwtechnisch teken- en
adviesburo

Gé-Dé KEUKENS

Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen
Ruim 30 jaar ervaring
• Flexibel en klantgericht - advies op maat
• Renovatie van bestaande keuken
• Bezoek op afspraak
De oude Ros • Nistelrode • 0412-612231
06-25241269 • info@gedekeukens.nl

www.gedekeukens.nl

MEER INFO

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

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

Bedrijvenweg 16,
5388 PN Nistelrode
T.
0412 61259416,
Bedrijvenweg
5388 PN Nistelrode
T. 0412 612594
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Lunchen Bij de Barones van
Foodtruckfestival
Kasteel Heeswijk? Het kan weer! Heische Hoeve & Bus van Zus
Zaterdag 4 juli van 19.30 tot 23.00 uur
LOOSBROEK - De Heische Hoeve organiseert samen met foodtruckondernemer
Kim Lindeman van Bus van Zus uit Veghel een foodtruckfestival in de tuin van
De Heische Hoeve. Strandstoelen, zitzakken, hangmatten, strobalen en natuurlijk
een speciale zomerbar... het is er allemaal! Relax and have fun!

HEESWIJK-DINTHER - Wie ‘Bij de Barones’ binnenstapt ziet het direct: het grote portret van Barones Albertine van Heeckeren van Kell, de laatste barones van Kasteel
Heeswijk. “Je komt letterlijk ‘Bij de Barones’ op bezoek”, vertelt Nina Vogels, de
nieuwe horecamanager. De barones stond bekend om haar betrokkenheid bij lokale
initiatieven en verenigingen en hoe zij zich inzette om Kasteel Heeswijk zoveel mogelijk in ere te herstellen.
Nina: “Nadat we 1 februari gestart waren
in de vernieuwde setting, kwam de lockdown. We hebben deze periode gebruikt
om het nieuwe team te trainen en zowel
binnen als op het terras de nodige voorzieningen te treffen. We zijn er weer helemaal klaar voor. Bij de Barones wordt iedere gast een levensgenieter, of je nu voor
koffie, lunch met verse ‘kasteelgemaakte’
ingrediënten, drankje of Brabantse lekkernij komt. Bij de Barones is een prachtige
plek om te vertoeven! Fanatieke wandelaars en fietsers kunnen zich op vrijdag tot
en met zondag trakteren op heerlijke koffie en Zoet & Zaligheden To Go.

Bij de Barones is geopend van dinsdag
tot en met zondag van 10.00 tot 17.00
uur en is, net als de winkel in het poortgebouw, óók zonder entreekaart voor het
kasteel te bezoeken.

Het is genieten van een open bar, waar
iedereen zichzelf mag bedienen. Dit arrangement is all-inclusive, dus je kunt onbeperkt genieten. Pak alvast een ijskoud
zomerbiertje uit de bakken met ‘crushed
ice’ en proost samen op een geweldige
zomer! Vanuit het vipdeck klinkt heerlijk
relaxte muziek. Wij brengen alles in zomerse sferen en zorgen voor een gezellig
zomerterras.
Zie je het het al voor je? Stoere foodtrucks,
oldtimer Volkswagen busjes, kraampjes

TE HUUR SINT SERVATIUSTRAAT 3A
HEESWIJK-DINTHER

Hoofdstraat 42
5473 AR Heeswijk-Dinther

www.ketelaarsvanzutphen.nl - www.funda.nl

DE OPLOSSING

Ontspannen
het nieuws uit
Bernheze lezen

Vrijstaande geheel gerenoveerde woning (1969, 520m³)
met 3 slaapkamers en aanpandige garage (100m³) gelegen
aan de doorgaande weg. Perceelsgrootte: 376m².

met streetfood, zitzakken, strobalen, de
lekkerste drankjes, een cocktailbar en een
burger of een heerlijke poké bowl? Het
terrein wordt gedecoreerd met prikverlichting, lampionnen, kussens en kleedjes:
één groot feest! Een ding is zeker: het zal
je deze avond aan niets ontbreken!
Zaterdag 4 juli
19.30 tot 23.00 uur
Prijs: € 59,50 per persoon
(all-inclusive)

Locatie: De Heische Hoeve
Heideweg 1a, Loosbroek
Reserveren via 0413-229153 of via
www.heischehoeve.com/foodtruckfestival.

Kasteel 4, Heeswijk-Dinther
0413-29 20 24
www.kasteelheeswijk.nl

:
Huurprijs
,€ 1.250
d
per maan

De Bus van Zus

BERNHEZE SPORTIEF
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70 Jaar dameskorfbalvereniging Altior
HEESWIJK-DINTHER - We hebben weer wat gekregen uit de oude
doos. Zo kwam er een reglement voorbij waar iedereen zich aan
moest houden en als klap op de vuurpijl een financieel jaaroverzicht
met cijfers waar we nu als vereniging heel blij mee zouden zijn...
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Verbetering in blessure van
Mike van Grinsven

Met regelmaat komen er in
DeMooiBernhezeKrant nog verschillende verhalen voorbij over
70 jaar Altior. Als er lezers zijn
die iets hebben meegemaakt
omtrent Altior, dan zijn die verhalen natuurlijk van harte welkom! Je kunt ze mailen naar
secretariaat@altior-korfbal.nl.
Vorige week zijn de laatste trainingen geweest en is het seizoen
2019-2020 nu helemaal ten
einde. Het was een seizoen wat

niet snel vergeten zal worden. Bij
deze wenst Altior iedereen alvast
een fijne vakantie, en... blijf veilig en gezond!

Hoofdsponsor topsport blijft Dynamico trouw
HEESCH/OSS – Bouwbedrijf Van Bergen Bouw is ook komend seizoen hoofdsponsor topsport. In het
laatste jaar van Olympia’89 verbond het Nulandse bedrijf van Björn van Bergen en Edith van den Hanenberg zich aan het eerste herenteam. En ook in het eerste jaar van Dynamico prijkt de bedrijfsnaam
op de borst van de mannenploeg.

HEESCH - Mike van Grinsven van het CRQF Quad team kampt al
vele maanden met hielspoor aan beide voeten. Omdat er maar weinig verbetering kwam, heeft de crosser uit Heesch het verderop gezocht. Er werd besloten om een scan van zijn hart en longen te laten
maken omdat men bang was voor reuma in beide enkels en voeten.
“Gelukkig is er niets uit de scan
gekomen, maar van de andere
kant is dit ook jammer, omdat
we nu nog niet precies weten
wat het precies is. Wel weet
mijn fysiotherapeut/chiropractor
wat ze er mee aan moeten. De
gewrichten zaten vast. Die worden op het moment losgemaakt,
waardoor er dus wel vooruitgang in zit”, vertelt Mike.
Omdat alle pezen en spieren in
het behandelende gebied geïrri-

Björn van Bergen, samen met Harm van Iperen van de sponsorcommissie

Jan-Paul Langens, voorzitter van
Dynamico (de fusie is per 1 juli
een feit) is heel blij dat de sponsor trouw blijft aan de Oss/Heesche handbalclub. “Van Bergen
Bouw maakt spelen in de eredi-

BUITENGEWOON
GENIETEN VAN
EEN HEERLIJK
STUKJE VLEES

visie mogelijk, zo simpel is het.
We zijn blij dat Björn en Edith opnieuw besloten hebben het eerste herenteam van Dynamico te
sponsoren. Van Bergen Bouw is
een gerenommeerd aannemings-

bedrijf, dat ondanks zijn jonge
bestaan zijn sporen in de bouw
al ruimschoots verdiend heeft.
Daarom past het bedrijf ook zo
mooi bij Dynamico. Daar acteren
de Heren 1 óók op topniveau.”

NIEUW BIJ
MELKTAP
HEESWIJKDINTHER!

VLEES VAN EIGEN RUNDEREN

Elke vrijdag 11.00 - 18.00 uur en op zaterdag
van 10.00 - 14.00 uur zijn wij geopend!

Ben jij
benieuwd?
Kom dan
gerust langs!
stuks
100
stuks
MELKTAP
HEESWIJK-DINTHER
Koffiestraat 6125
- 5473
RP Heeswijk-Dinther - www.melktapheeswijkdinther.nl

Gelukkig is er niets
uit de scan gekomen
teerd zijn, zal het nog wel even
duren voordat Van Grinsven volledig hersteld zal zijn.
Hierdoor is ook nog niet te zeggen wanneer hij de motortraining weer kan hervatten.

KOFFIETENNIS
TV DE BROEKHOEK
INCLUSIEF 5 LESSEN OP ZONDAGOCHTEND EN
LIDMAATSCHAP TOT EINDE VAN HET JAAR.

€ 60,-

SPEELDATA:
ZONDAG 30 AUGUSTUS,
6, 13, 20 EN 27 SEPTEMBER 2020.
INSCHRIJVEN KAN VIA TVDEBROEKHOEK.NL OF VIA
LEDENADMINISTRATIE@TVDEBROEKHOEK.NL
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Fotograaf:
Jan van der Lee
Nistelrode
Langstraat-Aardebaan

DONDERDAG 2 JULI

DINSDAG 7 JULI

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a Loosbroek

Natuur(lijk) wandelen
Kilsdonkse Molen
Heeswijk-Dinther

Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Talkshow De Waan
www.debkk.nl
PAGINA 3

HEESCH • HEESWIJK-DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

Evenementen

VRIJDAG 3 JULI
Zomeractie weekmarkt
Heeswijk-Dinther
Reiki 1
Centrum MAIA Nistelrode
Workshop Drupe Mandala
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a Loosbroek
ZATERDAG 4 JULI
Familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode
Foodtruckfestival
Heische Hoeve Loosbroek
PAGINA 22
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a Loosbroek
ZONDAG 5 JULI
Minisymposium
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 8
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther
Zonnekijkdag
Sterrenwacht Halley Heesch
PAGINA 2

Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek
PAGINA 6
Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
WOENSDAG 8 JULI
Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther
Reiki-oefenavond
Centrum MAIA Nistelrode
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Steffen Morrison
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Lezing door Lama Karma
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

ZONDAG 12 JULI

ZATERDAG 18 JULI

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther

MAANDAG 13 JULI

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a Loosbroek

Poedja-Bardo onderricht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Film: Mi Vida
Filmhuis De Pas Heesch
DINSDAG 14 JULI

DONDERDAG 9 JULI

Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek
PAGINA 6

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a Loosbroek

WOENSDAG 15 JULI

Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
VRIJDAG 10 JULI
Zomeractie weekmarkt
Heeswijk-Dinther
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a Loosbroek
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Concert: Pasta
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
PAGINA 2
ZATERDAG 11 JULI
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

MAANDAG 6 JULI

Open dag Voetbal BSO
HVCH Heesch
PAGINA 17

Poedja-Visualisaties-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther

Film: Blinded by the light
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 2

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a Loosbroek

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther
Vipassyana
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

ZONDAG 19 JULI
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther
Jett Rebel
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
MAANDAG 20 JULI
Poedja-Visualisaties-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Film: Fisherman’s Friends
Filmhuis De Pas Heesch
DINSDAG 21 JULI

DONDERDAG 16 JULI

Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek
PAGINA 6

Workshop Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

WOENSDAG 22 JULI

Ophalen oud papier
buitenbied
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg en
Plan de Zwarte Molen Nistelrode
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a Loosbroek
Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DONDERDAG 23 JULI
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

VRIJDAG 17 JULI

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a Loosbroek

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Studiegroep Nagarjuna
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a Loosbroek

Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Tim Knol
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op www.mooibernheze.nl bekijken of
de verwijzing in deze krant. Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via:

www.mooibernheze.nl

