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In Polen onderscheiden
voor hun verdiensten
‘Het was echt heel bijzonder’

KOMWONEN MAKELAARS
Heesch

TREND ZIEN & HOREN

NISTELRODE - Afgelopen
week ontvingen Toon van
Dijk, Christ Cuijpers en postuum Cor en Johanna van
der Lee-van den Elzen uit
Nistelrode een eervolle onderscheiding in de gemeente Kobylin in Polen voor al
het goede werk voor Stichting Samenwerking Bernheze Kobylin. Toon en Christ
werden tijdens een bijzondere ceremonie voor hun
tomeloze inzet benoemd
tot Ereburger van Kobylin
en Inez van Kessel-van der
Lee nam namens haar ouders de titel ‘Verdienste aan
Kobylin’ in ontvangst. “Het
was echt heel bijzonder”,
zo laten genoemden weten.

Heeswijk-Dinther, Loosbroek
en Vorstenbosch

DE KAASKONING

Gedeelte Nistelrode
en Heeswijk-Dinther

FOLDERS DEZE WEEK

Nachtburgemeester HDL
pag. 3
Het officiële gedeelte werd afgesloten met een groepsfoto

Naar aanleiding van de eerste
vrije verkiezingen in Polen, werd
in 1989 een aantal Nederlandse
gemeentes, waaronder Nistelrode, uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Het bezoek leidde
tot een tegenvisite van de Poolse
gemeente Kobylin naar Nistelrode. Samengevat bleken beide
gemeentes een ‘klik’ met elkaar
te hebben. Dat resulteerde in de
oprichting van de stichting Samenwerking Bernheze Kobylin.
Een stichting die zich vanaf dat
moment zowel materieel als financieel inzet om een structurele
bijdrage te leveren aan het leven
van de inwoners van Kobylin.
Door een financiële bijdrage,
waardoor er onder andere een
waterleidingproject gerealiseerd
kon worden, maar ook door het
inzamelen van schoolmeubilair,
rolstoelen, ziekenhuisbedden en
nog veel meer.
Toon en Christ, maar ook Johanna en Cor waren vanaf het
begin actief binnen de stichting.

“Omdat mijn ouders al affiniteit
hadden met Polen sloegen zij
de handen inéén. Zo stond mijn
moeder, bijgestaan door mijn vader, aan het roer van de jaarlijkse kerstpakkettenactie”, vertelt
Inez. Via het artsencollectief, de
sociale dienst, schoolbesturen en
andere organisaties ter plekke,
werd de stichting geïnformeerd
over daar waar de nood het
hoogst was, waarna de stichting
in actie kwam. “Er zijn over al
die jaren opgeteld wel tien volle
vrachtwagens met schoolmeubilair naar Kobylin gebracht”,
weet Toon. De coördinatie vanuit Kobylin was van meet af aan
in handen van Danuta Piskorek.
In 2013 werd zij voor haar goede werk onderscheiden met een
Koninklijke Onderscheiding.
Op hun beurt werden Christ,
Toon en Inez (die aanwezig was
namens haar overleden ouders)
afgelopen week door het gemeentebestuur van Kobylin in
het zonnetje gezet. Op uitno-

Stichting
samenwerking
Bernheze
Kobylin
gaat door

diging werden zij enkele dagen
in de watten gelegd, waarbij tijdens een bijzondere ceremonie
Toon en Christ uitgeroepen werden tot Ereburger van Kobylin en

Tekst: Wendy van Lijssel

Johanna en Cor postuum geeerd werden voor al hun goede
werk. ‘Het was echt heel bijzonder’, waarbij het zeker ook voor
de kinderen Van der Lee een
emotioneel moment was. “Ik
was er met mijn broers Joost en
Geert. We hadden graag gewild
dat onze ouders het zelf in ontvangst hadden kunnen nemen”,
zegt Inez.
De getoonde waardering is met
blijdschap en trots in ontvangst
genomen. Ondanks dat de leefomstandigheden in Kobylin verbeterd zijn en het niet meer nodig
is om op grote schaal in te zamelen, is er nog steeds een jaarlijkse
kerstpakkettenactie voor minder
bedeelden en ondersteuning van
een ouderenproject in de Poolse
gemeente. Iets waar, zo spreken
Toon en Christ uit, zeker mee
doorgegaan wordt.
Een financiële bijdrage wordt
altijd op prijs gesteld en kan via
NL 62 RABO 0137 1184 30 ten
name van genoemde stichting.
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WONING VERKOPEN?

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

WWW.KOM-WONEN.NL

Akker zonwering
rolluiken & buitenleven

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

V.l.n.r.: Christ, Inez en Toon

V.l.n.r.: Toon, Christ, Joost, Inez en Geert

Zoggelsestraat 21a, Heesch
T. 0412 - 45 3113
www.akker-zonwering.nl
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ETEN, DRINKEN EN UITGAAN

COLOFON
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Het seizoen gaat
weer van start

DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag/donderdag

INLOOPAVOND TALEN
Op donderdagavond 5 september kun je vrĳblĳvend
binnenlopen tussen 17.30 en 19.30 uur en kennismaken
met onze taaldocenten. Zĳ kunnen je adviseren en al je
vragen beantwoorden.

Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode
0412-795170
info@demooibernhezekrant.nl
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Henriëtte Maas
Tamlyn van Lanen
Milène Putters
Carlijn van de Ven

Nieuw in ons programma is dit jaar: CHINEES leren.
Ook kun je terecht voor Engels, Frans, Italiaans en Spaans,
zowel voor beginners als voor gevorderden.

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Driel-van Linder

CULINAIRE KOOKCLUB
Hou jĳ ook zo van culinair koken en gezelligheid?
Dan is onze culinaire kookclub een uitdaging voor jou.
Een keer per maand ga je koken in onze gezellige en goed
ingerichte keuken. Dit doe je in een groepje van maximaal
10 personen en onder leiding van een professionele kok.
Vooraf krĳg je de culinaire recepten toegestuurd en op de
avond zelf ga je gezamenlĳk alle gerechten bereiden.
Daarna samen gezellig aan tafel om te genieten van de
heerlĳke maaltĳd.

Administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven
Vormgeving/DTP
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud
Fotografie
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Edwin Hendriks

COLUMN
Ton Bens

MEEGAAN
MET DE TIJD
Net voor de vakantie ging de
winkel in Oss open! Na een
lange voorbereiding gingen
we aan de slag in een prachtig
nieuw pand in winkelcentrum
de Ruwert aan de Sterrebos 4.

Onze samenwerking met de De Bakkers Lamers begon
in november 2011 met een telefoontje: ‘of we interesse
hadden om nog een winkel te gaan inrichten aan de
Heihoek in Oss’. In juli 2012 was het zover! Nieuwe
medewerkers, nieuwe klanten en het verder uitbouwen van
onze naam.
We kregen
ook in Oss
steeds meer
naamsbekendheid
en kregen
ook steeds
meer
bedrijven
en horeca
als klant.
Inmiddels
staan we
bij tal van
gerenommeerde
horecabedrijven op
de ‘kaart’.

We starten al op dinsdagavond 24 september, dus wees er
snel bĳ. Wil je er meer over weten? Bel ons gerust.

Advertorial

TEKENEN EN SCHILDEREN

Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 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.

Toe aan een nieuwe
uitdaging? Tekenen en
schilderen kan een leuke
hobby zĳn. Het uitgebreide aanbod van de
Eĳnderic biedt voor elk
wat wils, voor beginners
en gevorderden.

Op maandagmiddag 16 september gaat er een groep van
start waarbĳ je nog kunt aansluiten.
Op maandagavond 30 september start een groep speciaal
voor beginners. Ook bĳ andere groepen zĳn er nog
mogelĳkheden om mee te doen.
Wil je meer advies welke groep passend voor je is?
Bel ons dan even.

Toen vorig jaar de mededeling kwam dat de bakkers Lamers
gingen verhuizen naar een andere locatie, gingen we samen
om de tafel om ook hier weer iets moois neer te zetten! En
dat is gelukt en daar zijn we ook heel erg trots op!
En we blijven vernieuwen en met de tijd meegaan. Zo
hebben we bijvoorbeeld ‘het Osse Rondje’ ontwikkeld, een
heerlijk kaasje en zijn we bezig met het vernieuwen van onze
website en webwinkel; hierover binnenkort meer. Ook in
Heesch blijven we actief bezig, maar het belangrijkste is en
blijft onze klant en de sfeer en gezelligheid in onze winkels.
Van harte welkom in Heesch en in Oss!
Met vriendelijke groet,
Bon Fromage VOF Oss - Heesch, Ton en Elly
Bens

facebook.com/
floryaheesch

Najaarsprogramma
Binnen de Kloosterkapel wordt
weer volop gewerkt aan het
programma voor komend najaar
en we doen weer volop ons best
interessante onderwerpen en inspirerende voorstellingen aan te
kunnen bieden.
Inmiddels zijn de yoga-lessen
door Sandra Botman al gestart
en heeft ze deze met veel plezier
en passie gegeven. Met uitzondering van 1 en 8 oktober zullen
er elke dinsdag tot en met 17
december yogalessen door haar

gegeven worden om 19.00 en
20.15 uur. Nadere informatie via
sandra@uniformyoga.nl of
06-41209856.
Komende maandag 9 september starten de yoga-lessen door
Lea van den Bergh. Deze lessen
worden elke maandag, met uitzondering van 14 oktober, tot en
met 16 december gegeven om
18.45 uur en 20.15 uur.

Kapel huren
De Kloosterkapel is te huur om
bijvoorbeeld zelf activiteiten te
organiseren. Door het intieme
karakter is de kapel ook uitermate geschikt voor bijzondere
gebeurtenissen als het sluiten
van een burgerlijk huwelijk, herdenkingsdiensten maar ook voor
periodieke repetities en bijvoorbeeld exposities. De kapel biedt
ruimte aan 60 personen.

Voor nadere informatie mail naar
leabergh@hotmail.com.

www.kloosterkapelvorstenbosch.nl.

Kijk voor meer informatie op

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

Openingstijden:
Maandag gesloten
Dinsdag t/m donderdag van 15.00 tot 23.00 uur
Vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 24.00 uur
Zondag van 12.00 tot 22.00 uur.
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In gesprek met
DE NACHTBURGEMEESTER
VAN HDL
‘Ik zorg voor leuke acties waar iedereen van mag genieten’
Tekst: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER – Is het een man, een vrouw of is het toch een (klein) groepje
dat de gemoederen in Heeswijk-Dinther-Loosbroek bezighoudt? Ondanks eerdere,
wat minder opgemerkte acties, is de lintjesregen die onlangs neerdaalde over
genoemde dorpen reden genoeg om de tongen flink in beweging te zetten. Wie oh
wie is Dé Nachtburgemeester die uitbaters van horecagelegenheden en organisatoren
van plaatselijke evenementen verraste met een persoonlijke, doch anonieme brief, mét
lintje. DeMooiBernhezeKrant ging, óók verduistert, in gesprek.
‘het’ weten, daarop des te meer
waardering en onlangs werden
dus tal van mensen verrast met
een lintje.

Hoewel het dus niet uitgesloten
is dat de zelfbenoemde Nachtburgemeester van HDL bestaat
uit meerdere personen, vindt
de babbel in deze plaats, met in
ieder geval een woordvoerder
die namens zichzelf of ‘de club’
spreekt.
Voor het gemak hanteren we
derhalve de ‘het’ en ‘ik’ vorm in
het verwoorden van wat recent
prijsgegeven werd na prangende
vragen. Als eerste wat de toegevoegde waarde is van De Nachtburgemeester. “Het is niet per sé
noodzakelijk om deze rol te bekleden. De toegevoegde waarde
ben ik zelf. Er is toch niet altijd
een reden nodig om het geheel
vrolijker, positiever of fijner te
maken voor alle medemensen”,
zo wordt de bal teruggekaatst.
Feit is dat de ambtsdrager,
zo laat ‘het’ weten in Heeswijk-Dinther is geboren en actief
is in HDL om direct toe te voegen mogelijk zijn diensten ook
nog elders in te gaan zetten. Die
bestonden eerder uit onder andere een verkiezingscampagne
waarin ‘het’ zich onafhankelijk,
sociaal en liefdevol noemde.
Posters op leegstaande winkelpanden met de mededeling;
‘Saai hé, leegstaande panden. U
draagt hieraan bij door online te
gaan shoppen’ en het verzoek
in eigen dorp te gaan winkelen.
De Nachtburgemeester is eerlijk:

WINNAAR
BOEK ‘LEKKER
ZAKENDOEN’

Wie denkt dat het hiermee ophoudt, vergist zich. Inspiratie
voor acties wordt, zo vertelt
‘het’, gehaald uit het dagelijkse
leven van medeburgers. “Mijn
vakgebied is zo breed dat ik eindeloos acties kan verzinnen.”

“
Ik roep

iedereen op
het leven
niet altijd
tè serieus
te nemen
“Ik werd er terécht op gewezen
dat er ook HaDee ondernemers
zijn met een webshop en dat
het dus wel degelijk bijdraagt.”
De daaropvolgende actie met
posters met afneembare smileys
en de opmerking ‘Pak hier een
gratis glimlach van De Nachtburgemeester’, kregen, zo laat

Column
Marieke Moorman

Burgemeester Bernheze

Vorstenbosch
Ik pak z’n hand vast als we door de nieuwe gang van De Stuik
lopen. Die aanvaardt hij dankbaar. Vier jaar oud schat ik hem.
Het is vermoedelijk z’n eerste week op de basisschool. Hij is met
z’n klasgenoten naar De Stuik gekomen om er te proosten op de
nieuwe gymzaal. Met ranja.
Hij draagt een shirtje van het Nederlands elftal. Lief koppie
erboven, met een blik die het midden houdt tussen hoop en
vrees. Ik probeer ‘m op z’n gemak te stellen en vraag naar z’n
naam. Hij fluistert iets, maar z’n zachte geluid lost op in de
opgewonden kinderstemmen om ons heen. Dapper loopt hij door,
z’n hand nog steviger in de mijne, de nieuwe gymzaal in.
De eerste plannen voor de gymzaal ontstonden lang voordat
hij geboren werd. Vorstenbosch droomde van een nieuwe
accommodatie voor multifunctioneel gebruik, als uitbreiding
op het bestaande gemeenschapshuis. Een plek ‘waar een
dorp ontmoet en beleeft’. Waar jong en oud elkaar treffen.
In de smaakvol ingerichte huiskamer, bij het vernieuwde
kinderdagverblijf, in de stoere chill-room van de naschoolse
opvang of bij activiteiten en evenementen bijvoorbeeld.

Na jaren van geduld en doorzettingsvermogen is die droom
nu werkelijkheid geworden.

Over de ambtstermijn is ‘het’
kort. “Die is eeuwig”, wordt gezegd. Het idee dat het hier meerdere personen betreft wordt min
of meer bevestigd na de vraag
of ‘het’ alleen of met meerderen
actief is. “Zie het als een genootschap dat in donkere tijden is gevormd om vanuit het donker het
licht te betreden. Dat lukt aardig,
toch?”, zegt ‘het’.
Waarom anoniem is niet moeilijk in te vullen. “Ik heb er vanaf
de eerste minuut lol in gehad.
De toenemende reacties zorgen
trouwens ook dat ik graag tijd
en energie wil steken in nieuwe
positieve acties.”
Laatstgenoemde is, zo blijkt,
waar het allemaal om draait. De
Nachtburgemeester: “Ik roep
iedereen op het leven niet altijd
té serieus te nemen”, om te beloven: “Ik zorg voor leuke acties
waar iedereen van mag genieten.”

Het jongetje ontspant als we in de
gymzaal zijn. Verwonderd kijkt hij naar
de klimrekken, de lange touwen, de
voetbalgoaltjes en de dikke rood-blauwe
matten. Ik denk dat hij hier ‘goeie
aard’ gaat krijgen. In deze prachtige
zaal zal hij fijn kunnen spelen en
bewegen. Ik gun het hem van harte.
Hem en iedereen in Vorstenbosch.
Voorzichtig laat ik z’n hand los.
burgemeester.moorman@bernheze.org

Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar
Kom
gerust
langs!

Grunsven & Haerkens
Van GrunsvenVan
& Haerkens
Hoofdstraat 100 A, 5473 AT Heeswijk - Dinther
Heeswijk-Dinther,
Hoofdstraat 100A, 0413-291980
Julianastraat 12, 5258 NB Middelrode
Middelrode, Julianastraat
12,19073-7820167
T 0413 - 29
80 Heeswijk - Dinther
Den Dungen, Hoofdstraat
0413-291980
T 073 - 782100A
01 67(Heeswijk-Dinther),
Middelrode
I www.vangrunsvenhaerkens.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl

Vorige week hadden we een
lezersactie. De winnaar is geworden: Erwin Schouten.
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GEZONDHEID IN BALANS

ZORG EN HULP

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

Goede Doelen Week
Nistelrode
NISTELRODE – Voor de derde keer start de Goede Doelen
Week in Nistelrode. Je kunt de
collectanten verwachten in de
week van maandag 9 tot en met
zondag 15 september.
Hoe het gaat
Allereerst ontvang je van de collectanten, die zijn voorzien van
een herkenbare Goede Doelen
Week button, een envelop in de
brievenbus. In deze envelop tref
je informatie aan over hoe het in
zijn werk gaat.
Er zit onder andere een intekenkaart bij met daarop vermeld wie
de deelnemende goede doelen
zijn. Op deze intekenkaart kun
je achter elk goed doel dat je wilt
steunen een bedrag invullen. De
ingevulde kaart stop je vervolgens samen met het geld in de
bijgeleverde kleine envelop. Op
deze kleine envelop staat aangegeven wanneer de collectant
deze bij je ophaalt.
Wens je een vrije gift te doen,
vul dan alleen het giftbedrag
rechtsonder op de kaart in. De
gift wordt in dat geval evenredig
verdeeld over de deelnemende
goede doelen.
Mocht je een collectant gemist
hebben of heeft de collectant
jou gemist? We zijn Jumbo in
Nistelrode ook dit jaar weer zeer
erkentelijk dat ze ook nu weer
bereid is haar medewerking te
verlenen aan de Goede Doelen
Week. Net als vorig jaar zal er
een grote collectebus nabij de
ingang van de Jumbo worden
gezet zodat je alsnog een gift
kunt doen.

A P O T H E E K
Suzanne en Alexandra

SNELBALIE BIJ B
APOTHEEK HEES

De deelnemende goede doelen
zijn:
- Alzheimer Nederland
- Brandwondenstichting
- Diabetes Fonds
- Hartstichting
- Hersenstichting
- KWF
- Longfonds
- MS Fonds
- Nationaal Fonds Kinderhulp
- Nederlandse Stichting voor
het Gehandicapte Kind
- Nierstichting
- Rode Kruis.
Organisatie Goede Doelen
De organisatie van de Goede
Doelen Week is in handen van coordinatoren van de deelnemende
Goede Doelen Week 2019. Heb
je een vraag of opmerking stuur
dan een email naar goedendoelenweeknistelrode@gmail.com;
een betreffende organisator zal
vervolgens zorgdragen voor een
snelle reactie.
We willen als organisatie weer
een mooi bedrag ophalen voor
alle deelnemende doelen. Dit
kan alleen met jouw steun en
met alle collectanten die de komende tijd op pad gaan. Hiervoor alvast hartelijk bedankt!

AANBIEDING
LASER ONTHARING
De beharing van oksels, bikinilijn, gelaat en
benen geeft vaak irritatie. Zowel de huid
raakt geïrriteerd, als jijzelf om het elke keer
maar bij te moeten houden.
Bij Intense werken we al jaren met
lasers om deze vervelende beharing te
bestrijden. Nu de vakantie voorbij is,
is het de perfecte tijd om te starten.
Normaal betaal je per behandeling,
maar voor nu hebben we pakketten
gemaakt met aantrekkelijke prijzen.

Oksels
8 behandelingen
Van € 560,- voor € 440,Bikinilijn
8 behandelingen
Van € 560,- voor € 440,Bovenlip
8 behandelingen
Van € 320,- voor € 240,Bovenlip en kin
8 behandelingen
Van € 560,- voor € 440,Onderbenen en knie
10 behandelingen
Van € 1.350,- voor € 999,Gehele benen
10 behandelingen
Van € 3.000,- voor € 2.200,-

Heb je nog vragen of wil je een gratis intake
inplannen? Neem gerust contact met ons op!
www.salonintense.nl
info@salonintense.nl
06-10433489

Wij, apothekers Alexandra van Eek en Suzanne Schols, heten u van
harte welkom in een van de BENU apotheken in het dorp.
Wij staan, samen met het vertrouwde team van assistenten,
graag voor u klaar!
Sinds april van dit jaar hebben we onze nieuwe vestiging aan de
Naast onze gebruikelijke balie hebben
Gildestraat geopend in het gezondheidscentrum in Heesch en we
een snelbalie!
Wat
verheugen ons daarnaast op de Heesch
aankomende
vernieuwing
vanzijn uw voo
onze BENU Apotheek aan de Hoogstraat
53.
sneller geholpen
en hoeft geen numm
Het pand zal een grondige verbouwing
ondergaan
die
medio
geopend van maandag
t/m vrijdag van
november gereed zal zijn.

De snelbalie is echter alleen voor het

Ons team van assistenten staat voor u klaar om u zo goed
baxterrollen. Indien u vragen heeft, e
mogelijk te helpen. Bij ons bent u zeker van een goede service
helpen
wij u graag
met persoonlijke aandacht. Wilt dan
u graag
een gesprek
overbij
uween van onz
medicatie? Dan nodigen wij u van harte uit een afspraak te maken
met een van ons.
Wij apothekers beoordelen samen met u en uw huisarts uw
medicijngebruik en daar waar nodig helpen wij u dit te verbeteren.
Besteld bij de huisarts
Ophalen b
Uw gezondheid staat bij ons voorop!

Wanneer kunt u uw re
voor 12.00 uur op:

na 14.00 u

Ook als uw eigen huisarts gaat verhuizen naar het pand aan de
maandag
dinsdag
Cereslaan, februari 2020, blijft u van harte welkom bij een van
dinsdag
onze BENU vestigingen in het centrum
van Heesch. Als patiënt woensda
mag u altijd zelf kiezen bij welkewoensdag
apotheek u graag uw medicatie
donderd
wilt ophalen en gebruik wilt maken van extra services.

donderdag

vrijdag

vrijdag
maandag
Voor vragen of informatie over onze
extra services kunt u terecht
bij een van onze apotheken. Neem
ook eens een kijkje op:
weekend
dinsdag
www.benuapotheek.nl/apotheek/heesch en
www.benuapotheek.nl/apotheek/gildestraat

We hopen u op deze manier nog b

Graag tot ziens bij BENU Apotheek
Heesch
en BENU
Apotheek
BENU
Apotheek
Heesch
Gildestraat.

Hoogstraat 53
5384 BJ Heesch

Alexandra van Eek en Suzanne Schols, apothekers
Hoogstraat 53, 5384 BJ Heesch
0412 45 19 71
heesch@benuapotheek.nl

Gildestraat 1a, 5384 JC Heesch
0412 25 31 58
gildestraat@benuapotheek.nl
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‘Regelmatig geleefd, maar je moet
ook een beetje geluk hebben’

Burgemeester Moorman en Antoon

Dochter Wilma en Antoon

Tekst: Milène Putters Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH – Een standvastig en integer man met een echt CDA-hart die een zo goed mogelijk leven
probeerde te leiden; dat is Heeschenaar Antoon van der Stappen, die afgelopen maandag maar liefst
100 kaarsjes uit mocht blazen, ten voeten uit. Geboren op 2 september 1919 op een boerderij aan de
Nistelrodeseweg en thans woonachtig in Heelwijk, volgt Antoon nog steeds graag de politiek; zowel
de landelijke als de gemeentepolitiek. “Aanpassen aan je omgeving en aansluiten bij de maatschappij”,
is zijn devies.
Antoon is de oudste in het gezin van der Stappen dat bestond
uit elf kinderen; tien jongens en
één meisje. Terugblikkend op zijn
leven blijkt het feit dat hij in de
oorlog trouw is gebleven aan
Nederland erg belangrijk voor
Antoon.
“Een akelige tijd was het toen.
Kan me nog goed herinneren dat
we moesten schuilen in een kelder.” Antoon is nooit in militaire
dienst gegaan, problemen met
zijn oog waren daar de oorzaak
van.

Dochter Wilma helpt Antoon een
handje met het terughalen van
de vele herinneringen uit een
lang leven en vertelt dat lang geleden zes broers zijn geëmigreerd
naar Amerika, ook toen al het
land van de onbegrensde mogelijkheden. Antoon is drie keer in
zijn leven ‘de grote plas’ overgegaan om daar zijn broers en hun
gezinnen te bezoeken.
Antoon volgde de lagere school
in Heesch en is daarna naar de
Landbouwschool gegaan.

Antoon is
de oudste
in het gezin
Van der
Stappen

In 1943 gaat
Antoon
w e r ken als
zaakvoerder
van de
t o e n
opgerichte
Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging, CAV. In 1948 werd
hij ook nog eens secretaris van
de NCB, afdeling Heesch. Beide
betrekkingen waren hem op het
lijf geschreven. Ook was Antoon
afgelopen februari maar liefst 70
jaar lid van de ZLTO!
Hij heeft veel gedaan in het verenigingsleven. Zo was hij secretaris van de Vincentius vereniging,
voorzitter van de studieclub van
de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, voorzitter van de diepvriesvereniging, voorzitter van
de bond van agrarische functionarissen kring Tilburg, voorzitter
van zaakvoerders van de CHV
Veghel, secretaris van de voerbank /maisbank, lid van de contactgroep van de Emmausparochie, lid van het Oranjecomité en
betrokken bij de Vriendenkring
zusters Benedictinessen.

Na zijn pensionering is het fotograferen een hele grote hobby
geworden en dat heeft tienduizenden foto’s van feestelijke en
droevige gebeurtenissen en van
onderwerpen in en om Heesch
opgeleverd.
Deze fotocollectie en de verzameling over Heesch en omgeving
zijn grotendeels bij het Brabants
Historisch Informatiecentrum in
Den Bosch ondergebracht.
Antoon en zijn vrouw kregen
zeven kinderen, van wie er helaas een is overleden, en er zijn
ook twee kleinkinderen. Antoon
heeft nog een zus en ook twee
broers zijn nog in leven.
Zondag 1 september is Antoon’s
100ste verjaardag feestelijk gevierd in ’t Woud in Oss. Helaas
zonder de aanwezigheid van
zijn vrouw met wie hij in 1949
getrouwd is en tot 2010 aan de
Schoonstraat 25 heeft gewoond;
zij is in 2013 in Heelwijk overleden.
Afgelopen maandag kwam burgemeester Moorman langs om
Antoon met zijn 100ste verjaardag te feliciteren.
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Ruimte voor
kledingbeurs

KBO NISTELRODE

KBO Bernheze

Feestelijke middag

Middag voor
85-plussers
KBO Nistelrode
NISTELRODE - Net als voorgaande jaren is er ook dit jaar
een feestelijke middag voor de
leden van KBO Nistelrode die 85
jaar of ouder zijn.

Dagtocht
Maastricht en
Abdij Val Dieu
HEESWIJK-DINTHER - Met 49
deelnemers ging KBO-Dinther
op 28 augustus gezellig een
dagje op pad.
Vanwege oponthoud in de stad
was het nog even spannend
of men in Maastricht de boot
wel kon halen voor een tochtje
over de Maas. Dankzij Joey, de
chauffeur, lukte dat gelukkig en
kon iedereen genieten van deze
mooie boottocht. Vanuit Maastricht ging de tocht via een fraaie
route in België door het prachtige

landschap van het Land van Herve naar de Abdij van Val Dieu. Bij
deze schitterende abdij kregen
de deelnemers een interessante
én amusante rondleiding door de
bierbrouwerij. Iedereen was onder de indruk van het wordingsproces.
Voor de inwendige mens werd
natuurlijk ook goed gezorgd;
koffie met vlaai bij Geraats in
Grathem, een royale lunch bij
Schnitzelparadies in Maastricht
en een heerlijk driegangendiner
bij Antoine in Soerendonk.
De deelnemers, goed of minder
goed ter been, gaven te kennen
ontzettend van de dag genoten
te hebben.

Entertainer Sjaco van der Speld
verzorgt een speciaal optreden
‘voor de jeugd van vroeger’. Het
programma bestaat uit een mix
van liedjes, sketches en anekdotes uit de jaren vijftig. Deelname
is geheel gratis, mede dankzij een
sponsorbijdrage van het ‘Fonds
voor de ouderen’.

Voor de jeugd
van vroeger
De middag vindt plaats op 20
september en begint om 13.30
uur. De middag zal rond 15.30
uur ten einde lopen. De betreffende leden ontvangen een persoonlijke uitnodiging en er wordt
contact met hen opgenomen om
afspraken te maken over eventuele begeleiding en voorzieningen. Voor begeleiding en hulp
tijdens deze middag is een aantal
leden bereid gevonden zich als
vrijwilliger in te zetten.

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

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

* Levertijd max. 4 weken
Meer informatie of memoblokjes bestellen?
info@demooibernhezekrant.nl of bel met 0412-795170

088 3742525
www.ons-welzijn.nl
Sociaal Team
Basis Team Jeugd en gezin
Cultureel Centrum de Pas
De Misse 4
5384 BZ Heesch
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
info@centrumjeugden
gezin-maasland.nl
J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
Ingrid Engelbart
06-57098584
ONS TALENT
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
Nol Braks
06-38333264
Ank Meertens
06-14342803
Vrijwilligerspunt
Femke Prince
06-14342428

Met groot enthousiasme is
een groep vrijwilligers afgelopen januari begonnen met
een kledingbeurs. Deze beurs
werd gehouden op elke eerste
vrijdag van de maand behalve
juli en augustus, dit in verband
met de vakantie.
Vrijdag 6 september stond de
volgende beurs gepland. Helaas hebben we in de vakantie
moeten besluiten dat de klus
ons boven het hoofd is gegroeid, ondanks een team enthousiaste dames.
Het bleek in de praktijk te
veel werk om alles klaar te
zetten en op te ruimen terwijl de ruimte slechts één dag
beschikbaar was. Of er een
doorstart komt is de vraag. Dat
hangt ervan af of we een (gratis) locatie kunnen vinden waar
de kleding kan blijven hangen.
Mocht je tips hebben voor een
ruimte die hiervoor geschikt en
beschikbaar is, neem dan contact op met Ank Meertens
van ONS welzijn via
06-14342803.
Wij hopen dat we de beurs
zo snel mogelijk weer draaiende kunnen krijgen. Actuele
informatie hierover lees je in
DeMooiBernhezeKrant!

Hop-On Hop-Off bus geeft
deelnemers van dagbesteding
Dorpsplein Heesch een glimlach

HEESCH - Woensdag 21 augustus om 14.45 uur kwam het busje voorgereden op De
Misse waar Dorpsplein Heesch elke woensdagmiddag een activiteitenmiddag organiseert voor een groep mensen. Een mooie gelegenheid om eens kennis te maken met
de Hop-on Hop-off bus en zo gezegd zo gedaan. Het busje vertrok met acht deelnemers en een begeleider voor een rit door Heesch. De mensen waren heel enthousiast
en herkenden onderweg veel punten uit hun jeugd in hun dorp en genoten zichtbaar
van de rit.
Om 15.45 uur werden ze weer netjes teruggebracht naar CC De Pas waar
nog lang werd nagepraat over de rit. De
dienstdoende chauffeur was erg in zijn
schik omdat zijn busje helemaal vol zat!
Mensen die graag gebruik willen maken
van de activiteitenmiddag van Dorpsplein
Heesch op woensdagmiddag in CC De
Pas kunnen zich aanmelden want er zijn
nog plaatsen vrij!
Aanmelden kan via Nel Nap van de activiteitenbegeleiding bij Heelwijk via 0412465551 of nel.nap@brabantzorg.eu,
Peter Sleegers via 06-29558106 of
psleegers28@gmail.com

of bij Sandy Meeuwsen;
06-38241901 of
sandymeeuwsen67@gmail.com.
Dus als je elke woensdagmiddag mee wilt
doen aan gezellige activiteiten, schroom
dan niet en meld je aan!

7

Woensdag 4 september 2019

Thema avond: Wensambulance
Ieder mens heeft een laatste wens...
VORSTENBOSCH - Nog één
keer het ouderlijk huis zien,
naar een dierbaar familielid die
jarig is of nog één keer die club
bezoeken waar je altijd zo graag
kwam.

Aanbiedingen geldig van
5 t/m 11 september
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Het lijken wensen die heel eenvoudig te vervullen zijn, maar
voor mensen die niet zo lang
meer te leven hebben, is dat echt
niet altijd vanzelfsprekend omdat ze bijvoorbeeld aan bed gekluisterd zijn en zittend vervoer

“
Terminaal

zieken
kunnen nog
één keer naar
hun favoriete
plaats

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

niet meer mogelijk is. Gelukkig is
er dan WensAmbulance Brabant
die met een vijftal ambulances
en ruim 150 professionele vrijwilligers honderden wensen per
jaar in vervulling kan laten gaan.
Met de ambulances, die uitgerust zijn met comfortabele brancards, brengen de vrijwilligers
terminaal zieken nog één keer

naar hun favoriete plaats. Op
woensdagavond 11 september
verzorgt Cees Huijben hierover
een presentatie. Aan de hand
van beelden zal hij uitvoerig
toelichten wat WensAmbulance
Brabant zoal doet.
Woensdag 11 september van
19.30 tot 21.30 uur in MFA De
Stuik.

CV Afslag 15 zoekt financiële
steun voor bouwlocatie

BLEEKSELDERIJ per stuk € 0.98
MINEOLA’S
KIWI GREEN
Kadotip:
de gezonde cadeaubon
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

Anijskrollen
4 + 2 GRATIS
Ze zijn er weer!

Nogatine cake, nu
Met gekarameliseerde
hazelnoten

Weekendknaller!

2,99

Rustique voorgebakken
Desembroodjes
nu 2 + 2 GRATIS
Van Mook
Alleen geldig op

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

vrijdag en zaterdag

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

NISTELRODE - CV Afslag 15 heeft geen locatie meer om praalwagens te maken! Door uitbreidingsplannen moest zij haar schuur verlaten. Gelukkig mag er een nishut naast komen staan, maar een nishut kost
veel geld en daar heeft CV Afslag 15 hulp bij nodig.
Hulp nodig
CV Afslag 15 werkt hard om
het huisvestingprobleem op te
lossen. Zelfs een tweedehands
nishut kost nog een hele duit.
Daarbij komen er nog kosten
voor demontage, transport en
installatie. Met alle handen gaan
zij veel zelf doen, maar de geschatte kosten komen dan nog
op € 6.000,-. Komende weken
gaan zij op zoek naar financiële
hulp om de nishut mogelijk te
maken.
Geen Carnaval
CV Afslag 15 zet zich al vier jaar
in voor een leuke carnaval voor
iedereen. De leden werken al
vanaf september steeds weer
toe naar een mooie optocht. En
met succes, want elk jaar zijn zij
in de prijzen gevallen in Nistelrode en Vorstenbosch. De men-

“
Carnaval

laten
groeien voor
de volgende
generatie
sen langs de kant genieten van
het harde werk, wat compleet is
met kleurrijke kleding en dans.
De kinderen van de club gaan
mee met hun eigen ‘De kiendjes
van…’. Pieter van Rooij vertelt:
“Een bouwplek is voor ons het
hart van de vereniging. Zonder
een nishut kunnen wij niet meebouwen aan carnaval voor Nistelrode.”

Carnaval voor jong en oud
Het doel van de carnavalsvereniging is het maken en doorgeven
van carnaval. Geert van Dijk:
”Wij leren onze kinderen hoe je
een wagen gaast, plakt en schildert. Zo willen we carnaval laten
groeien voor de volgende generatie.”
De scouts van Mira Ceti krijgen
jaarlijks een cursus in het bouwen van een wagen en met
de scholenoptocht en de MiniMaxipleebeksjow zorgt CV Afslag 15 voor haar bijdrage aan
het carnaval in Nistelrode.
Wil je ons helpen met steun of
advies? neem contact op met
Martijn van der Linden 0642821020 of laat een bericht
achter op onze Facebook CV Afslag 15.

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Slavinken

4+1 gratis
Grillworst
100 gr.

€ 1,25

Woensdag
gehaktdag

Kipsalade
100 gr.

€ 1,50

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN
Dankbetuiging

Zo plotseling. Onbegrijpelijk
Graag willen we iedereen bedanken voor alle steun
en medeleven na het overlijden van

Adriaan Kappen
Dilia Kappen
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Nistelrode

Tijdens zijn favoriete spel in het harnas gestorven

Gerard Kuijpers
Met grote verslagenheid nemen wij afscheid van Gerard.
Hij was actief lid van onze vereniging en kartrekker van de
Technische Commissie. Met veel inzet en passie speelde
hij ook bij het 35+ voetbalteam.
We zullen onze ‘Kei van Avesteyn’ heel erg missen!

Dankbetuiging

Met dankbare woorden hebben wij afscheid genomen van

Xaveer van Heertum

We wensen Tineke en zijn familie veel sterkte.
Leden en bestuur R.K.S.V. Avesteyn.

Geslaagde
parochiedag
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Voor het eerst in het
bestaan van de nog jonge parochie Heilige Augustinus was er
sprake van een parochiedag. Op
1 september kwamen parochianen uit de vier locaties Berlicum/
Middelrode, Heeswijk, Dinther
en Loosbroek naar Dinther. Allereerst was daar in een volle
kerk een sfeervolle viering, voorgegaan door pastoor Joost Jansen en pastor Isabel van Baal,
met medewerking van het Mannenkoor.

Wij willen iedereen bedanken voor de aanwezigheid,
medeleven en steun, die wij hebben mogen ontvangen
na het overlijden van mijn man, onze vader en opa.
Mede onze dank aan Pastor Joost Jansen, dirigent en het
parochiekoor, voor de mooie woorden en de muzikale
ondersteuning tijdens de afscheidsviering.
En speciale dank voor alle medewerkers van Laverhof
die Xaveer liefdevol verzorgd hebben.
Annie van Heertum-Tibosch
Kinderen en kleinkinderen
Heeswijk-Dinther

Dankbetuiging

Wij staan niet altijd stil bij het woord ‘SAMEN’,
Maar het is een groot gemis als ‘SAMEN’ er niet meer is.

Via deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor het
medeleven, de vele kaarten, de bezoekjes en uw aanwezigheid
bij de avondwake of uitvaart bij het afscheid van mijn lieve man,
ons pap, onze schoonvader en trotse opa.

Adrie van den Berg
Een bijzonder woord van dank aan Mevrouw van Doorninck,
Laverhof, Home Instead en de vrijwilligers van VPTZ.
Annie van den Berg-van der Pas
Kinderen en kleinkinderen.
Heeswijk-Dinther

Dankbetuiging

Voor uw blijken van medeleven welke wij, zowel persoonlijk als
schriftelijk of per telefoon, mochten ontvangen na het overlijden
van onze geliefde zus en tante

Zr. Marianne (Annie Slaats)
*Heesch, 2 januari 1936

Het thema ‘Samen Bouwen’
werd uitgewerkt in de activiteiten na afloop van de viering in
de Ontmoetingstuin links achter
de Sint Servatiuskerk. Het zichtbaarst was dat met een heus
bouwwerk in hout. Maar ook
kwam dat duidelijk naar voren
toen Jan van den Broek vertelde
over Groot Servaes.
Maar allereerst was er een lunch
voor iedereen en naar believen
bakten Margo en Frans Dortmans heerlijke pannenkoeken.
Verschillende mensen maakten
gebruik van de mogelijkheid de
kerk nader te bezichtigen of de
toren te beklimmen van waaruit
onder andere een mooi uitzicht
was over de hele parochie. De
kans om de Ontmoetingstuin nader te bekijken namen velen aan.
Er werd gesjoeld en de allerkleinsten hadden meer belangstelling
voor de grote zandbak.
Het waren gezellige en onderhoudende uurtjes, waarin de parochianen elkaar nader leerden
kennen. Kortom, een geslaagde
parochiedag.

† Nijmegen, 30 juli 2019

willen wij u allen graag bedanken.
Met trots kijken wij als familie terug op de mooie
en waardige afscheidsdienst.
Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat Annie
in haar leven zich voor velen zo dienstbaar opgesteld heeft.
Familie Slaats

Heesch, 30 augustus 2019

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

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

Voor u, naast u, met u

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1

20/04/16 10:25
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‘Kijken hoe we het onmogelijke
mogelijk kunnen maken’
HypothekersUnie: méér dan hypotheken alleen
Het prachtige statige pand aan de Geurdenhof 85 in Oss nodigt uit om binnen
te stappen. Eenmaal de drempel over voel je meteen het warme welkom van de drie
financieel adviseurs die hier de scepter zwaaien: Pieter de Vries, Jorg van Lokven en
Danny van Herpen. Dat ze alle drie bij het gesprek aanwezig zijn typeert meteen ook de
betrokkenheid en passie voor hun vak. Eén ding wordt al snel duidelijk: hun kennis en
know-how rondom hypotheken kent geen grenzen. Met hun ruime ervaring weten ze
waar ze over praten. En dat is precies wat je nodig hebt als het gaat om je hypotheek.
Het is tenslotte geen broodje pindakaas.
OSS –

Onafhankelijk advies
HypothekersUnie werkt samen
met nagenoeg alle geldverstrekkers in Nederland. Als onafhankelijk bemiddelaar zijn ze in staat
om voor elke cliënt de meest ideale oplossing te zoeken. Het eerste gesprek is altijd gratis. Of je
nu een huis wilt kopen, je hypotheek wilt oversluiten, de over-

HypothekersUnie
ontzorgt van A tot Z, met
een volledig stappenplan
waarde van je huis wilt benutten
of een beleggingspand wilt aankopen: de adviseurs zijn van alle
markten thuis. Als gecertificeerd
aankoopbegeleiders kunnen ze
ook de aankoop van een pand
geheel verzorgen, en bovendien
kijken ze onbevooroordeeld naar
wat een woning écht waard is.

Maximaal resultaat
Soms geeft een grote bank niet
thuis en staat iemand letterlijk op
straat. Pieter: “In zulke gevallen
zetten we alles op alles voor een
oplossing, waarbij onze klant in
zijn huis kan blijven wonen. Het
zijn juist die uitdagingen die wij
niet uit de weg gaan.” Met het
zoeken naar een oplossing, kijkende naar de mogelijkheden en
het onderzoeken van álle opties,
werken zij aan het maximale resultaat, met de scherpste rente
én tegen de beste voorwaarden.
Dat dit aanslaat bewijst hun klantenkring, die alsmaar groeit door
de mond-tot-mond reclame van
tevreden cliënten.
Uitgebreid adviesrapport
HypothekersUnie ontzorgt van
A tot Z, met een volledig stappenplan. Ook worden alle risico’s
besproken, voor nu én voor de

toekomst: waar loop je tegenaan,
hoe zit het straks met je pensioen
en welke financiële afspraken
maak je met elkaar.
Zaken waar je zelf niet zo snel
bij stilstaat, maar die je met een
gerust hart kunt overlaten aan
deze adviseurs, in een betrouwbaar, eerlijk en vooral persoonlijk
contact. Heb jij plannen? Maak
snel een vrijblijvende afspraak bij
je thuis of kom langs op kantoor.
Welkom!

Geurdenhof 85 Oss
0412-783008
info@hypothekersunie.nl
www.hypothekersunie.nl/oss

V.l.n.r.: Jorg, Danny en Pieter

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

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

OER: MAT ZWART

NEW!

reem mat zwart front met een reflectie-

Trend: MARMER

m oppervlak. Voelt warm en aangenaam

n. Is extreem robuust, sterk met hoge

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

Bijzonder front uit het programma

udig te reinigen.

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

inclusief inbouwapparatuur

9583,-

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

inclusief inbouwapparatuur

7815,-

het mooie front geven deze keuken
zwarte metalen steunen
voor panelen

werkblad met stijlvol
marmerdecor

heel subtiel...
smal 20 mm kader

een luxe uitstraling.

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

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

Openingstijden:

Maandag: op afspraak

Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30
Openingstijden:
Zaterdag:
10.00 - 17.00
Maandag:
op afspraak.
Dinsdag t/m vrijdag:
Zondag:
gesloten
9.30-17.00 uur. Zaterdag: 10.00-17.00 uur.
Zondag: gesloten.
Goede vrijdag (30 maart) zijn wij gesloten!
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Meld je aan voor de tweede
editie ‘Running Dinner’
Zaterdag 5 oktober in Heeswijk-Dinther!
HEESWIJK-DINTHER - Houd je van koken, lekker eten en nieuwe
mensen ontmoeten? Dan is het Running Dinner echt iets voor jou!
Een gezellige culinaire activiteit waarbij elk gerecht aan een andere
tafel in een ander huis wordt geserveerd. Alle deelnemende koppels
maken één gerecht (voor-, hoofd- of nagerecht) en serveren dit bij
hen thuis aan vier gasten. Er is ruim voldoende tijd om te genieten
van het eten en nog even na te tafelen.
genheid om met z’n allen gezellig na te borrelen in De Toren.
De recepten en ingrediënten
(inclusief bijpassende wijnen)
worden door de organisatie samengesteld en verzorgd. Gerechten zijn niet erg ingewikkeld

Op zaterdag 5 oktober komen
we om 18.30 uur samen bij De
Toren voor een welkomstborrel en een amuse. Vervolgens
springt iedereen op de fiets, op
weg naar de eerste locatie voor
het voorgerecht. Op een vooraf
afgesproken tijd verspreiden de
koks en de gasten zich over een
van de andere adressen waar het
hoofdgerecht wordt geserveerd
en vervolgens nogmaals voor
het nagerecht wat weer door
een ander koppel wordt bereid.
Zo zit je drie keer met een verschillend gezelschap aan tafel
(waarbij je zelf één gerecht hebt
gekookt) en kom je misschien
mensen tegen die je nog niet
kent. Na afloop is er nog gele-

Gerechten zijn niet
erg ingewikkeld
en dus voor iedereen te bereiden. In geval van nood is er een
‘kookhulplijn! Kosten bedragen
€ 35,- per persoon en aanmelden
kan tot dinsdag 10 september
via runningdinnerhadee@gmail.
com. Voorwaarde is wel dat je op
maximaal tien minuten afstand
fietsen van De Toren woont!
Woon je wat verder weg? Geen
nood! Zoek een partner die samen met jou mee wil doen aan
‘Running Dinner’ en die wel binnen tien minuten fietsen van De
Toren woont. Heb je nog vragen? Bel dan gerust met Ardith
Manders, 06-51263021.

www.mooibernheze.nl

met vast een

Op pad met je rolstoel bij
Natuurcentrum De Maashorst
SLABROEK - Natuurcentrum De Maashorst organiseert op zaterdag 7 september een nazomerwandeling
voor rolstoelgebruikers. Beleef de natuur vanuit een ander perspectief! Om 11.00 uur gaat men op pad
vanaf het natuurcentrum. IVN natuurgidsen hebben een mooie tocht van ruim 5 kilometer uitgestippeld
over verharde wegen en (grind) paden, waardoor rolstoelgebruikers vanuit hun perspectief volop kunnen genieten van al het moois dat De Maashorst te bieden heeft. Ook de boswachter van Staatsbosbeheer gaat mee op pad!
Al meer dan 25 jaar is er een
mooi rolstoelpad bij Natuurcentrum De Maashorst waar volop
gebruik van wordt gemaakt.
Het is erg leuk om als rolstoelgebruiker ook eens een andere
route te ontdekken met ervaren
IVN natuurgidsen die samen met
de boswachter van Staatsbosbeheer een prachtige nazomerwandeling hebben bedacht.
De tocht voert door diverse landschappen als bossen, stuifduinen
en beukenlanen en je kunt volop
genieten van de bloeiende heide. De natuur is rijk aan kleuren
en vruchten en bereidt zich voor
op de naderende herfst.
Het is juist nu heerlijk om de natuur in te gaan en te kijken hoe
de nazomer en de naderende
herfst zich op hun mooist laten
zien.

De wandeling duurt ongeveer
1,5 tot 2 uur. Bij terugkomst is
het natuurcentrum geopend
en kun je desgewenst een consumptie gebruiken. De kosten
voor deze activiteit bedragen
€ 3,50 voor volwassenen en

€ 2,50 voor kinderen. Per rolstoelgebruiker kan één begeleider
gratis meewandelen. Voor deze
leuke activiteit is het noodzakelijk
om van tevoren te reserveren. Dit
kan via 0412-611945 of
www.natuurcentrumdemaashorst.nl.

Publieksavond bij Halley
HEESCH - Komende vrijdagavond is Sterrenwacht Halley
voor publiek geopend. Het programma begint om 21.00 uur
en duurt tot ongeveer 23.00
uur. Het is leuk en interessant
voor alle leeftijden. Kom op tijd,
want het kan druk worden

Ook kun je enkele sterrenbeelden en heldere sterren leren kennen, zoals Grote- en Kleine Beer,
Cassiopeia, Zwaan, Lier, Wega,
Altaïr en Poolster. Het moet wel
onbewolkt zijn om de maan, de
planeten en sterren te kunnen
waarnemen.

Op deze avond staat de halve
maan mooi aan de hemel; het is
eerste kwartier. In de buurt van
de maan is Jupiter te vinden. Op
deze planeet kunnen de wolkenbanden onderscheiden worden
en ook ontwaren we rond Jupiter zijn vier grootste manen.
Laag in het zuidwesten zien we
Saturnus met zijn ringenstelsel.

In het auditorium en het planetarium verzorgen Halleyleden
presentaties over de sterrenhemel en ons zonnestelsel.
De entree op de publieksavond
is € 5,-. Kinderen tot en met 12
jaar betalen € 3,-.
Het adres van Sterrenwacht Halley is Halleyweg 1, halverwege

Heesch en Vinkel. De route is
vanuit beide plaatsen met wegwijzers aangegeven. Groepen
kunnen op andere dagen en
tijden terecht. Bel voor een afspraak 0412-454999.
Meer informatie over Sterrenwacht Halley kun je vinden op
www.sterrenwachthalley.nl.

Uurtje Klassiek - Selina Leerintveld
HEESWIJK-DINTHER - Aanstaande zondag geeft de lyrische sopraan Selina Leerintveld een concert in
de serie Uurtje Klassiek. Het concert vindt plaats in de inpandige kapel van zorginstelling Laverhof.
Aanvang is 15.00 uur, de toegangsprijs is een vrijwillige bijdrage. Monique van de Ven begeleidt Selina
Leerintveld op de vleugel.
Heb je het tv-programma ‘Het
orkest van Nederland – Op weg
naar het Concertgebouw’ gevolgd? Dan ken je Selina Leerintveld. In 2014 zong zij in dat
programma de hoge aria van de
‘Koningin van de Nacht’ uit die
Zauberflöte van Mozart. Daarna
schitterde zij in het concertgebouw onder leiding van Jan Willem de Vriend.

‘t Dorp 148 - 5384 ME Heesch - 0412-451 181
www.tunneke-heesch.nl

Selina is een veelgevraagd soliste. Koren en orkesten werken
graag met haar en oratoria- en
zelfs operagezelschappen weten
de weg naar Selina steeds beter
te vinden. Zo zong zij solo’s in
oratoria van Haydn en hoofdrollen in opera’s van Mozart,
Purcell en Poulenc.

Dat ook kamermuziek Selina
op het lijf geschreven is, hoor je
zondag. Zij heeft een prachtig
programma samengesteld met
enkel parels uit het Franse, Engelse en Duitse liedrepertoire.
De liederen zijn innemend, vaak
ontroerend mooi én bij regelmaat ook grappig! Zo steekt zij
de draak met Au Clair de la Lune
(Debussy) en zet ze een schattig muizenvalletje (Wolf). Selina
eindigt haar programma feestelijk met twee bekende operette-aria’s.
Selina kreeg haar opleiding aan
het Tilburg’s conservatorium en
in meerdere masterclasses. Momenteel studeert zij bij Wilma
Bierens uit Veghel.

Selina Leerintveld

Selina is in 1989 in Gelderland
geboren en woont met haar man
en kind in Capelle aan den IJssel.
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Brikkies kinderopvang
opent haar deuren!
HEESCH - Op 12 augustus is Brikkies Kinderopvang gestart en dit willen we graag vieren met een open
dag op zaterdag 14 september! De afgelopen 5 jaar heb ik, Marieke Brik, als zelfstandig gastouder kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar bij mij thuis opgevangen. Al die tijd had ik als droom om ooit mijn
eigen kinderopvang te starten.
Het werken met kinderen vind
ik het leukste wat er is, kinderen
zijn ongeremd, eerlijk en spontaan. Elke dag is anders en het
is bijzonder om kinderen nieuwe
dingen te mogen leren. De band
die ik met kinderen opbouw vind
ik bijzonder en waardevol en
daarom ben ik steeds bezig met
het zoeken naar manieren waarop kinderen zich zo goed en veilig mogelijk kunnen ontwikkelen
in een inspirerende omgeving.
Dat dit nu gelukt is met de bouw
van een nieuw kinderdagverblijf,
is een droom die uitkomt!

Kinderen vinden het heerlijk om
buiten te zijn en te ontdekken

HEESCH - Vraag oud-scoutingmeiden of huidige scoutingmeiden
en hun ouders naar hun ervaringen met scouting en je krijgt altijd
inspirerende verhalen te horen. Elk meisje en elke vrouw heeft wel
iets moois bij scouting geleerd. Zoals verantwoordelijkheid nemen
voor anderen, samenwerken, uitdagingen durven aangaan en ontdekken dat je plezier beleeft aan met elkaar iets creëren.
Samen een nachthike lopen en
de weg vinden, het bouwen
van een familieschommel of een
week kamperen. Omdat je bij
scouting jezelf mag zijn en iedereen de kans krijgt ergens goed
in te zijn, draagt scouting bij
aan het vergroten van het zelfvertrouwen en de persoonlijke
ontwikkeling. Ook voor ouders
is het duidelijk: hun dochter doet
bij scouting uitdagende afwisselende activiteiten en ze maakt
veel nieuwe vrienden.

‘Het allerbeste is dat ze
iedere week met een
big smile thuiskomt’

Brikkies is een kleinschalige kinderopvang in een groene omgeving, waar persoonlijke aandacht en het creëren van een
huiselijke en veilige omgeving
centraal staan. Een tweede thuis
voor elk kind!
Wij werken met een klein team
van vier pedagogisch medewerkers, wat betekent dat kinderen vaak dezelfde gezichten
zien. Daarnaast hebben wij een
prachtige ruime ontdektuin.

Gidsen scouting Heesch
organiseren kijkavond

wat daar allemaal gebeurt. In
onze tuin staan appel- en perenbomen, hierdoor kunnen we kinderen kennis laten maken met
wat de natuur allemaal biedt.
Hoe leuk is het om appeltjes uit
eigen tuin te eten of verse appelmoes te maken!

Op zaterdag 14 september
van 10.00 tot 14.00 uur
hebben wij een open dag,
we nodigen iedereen van
harte uit om een kijkje
te komen nemen aan de
Rembrandtstraat 12 in Heesch.

De Hisse Kwis viert feest

Ze zien ook dat hun dochter veel
leert, sociaal vaardiger wordt en
gestimuleerd wordt om zich verder te ontwikkelen. En het allerbeste is natuurlijk dat ze iedere
week met een big smile weer
thuiskomt. Wekelijks gaan zo’n
30.000 meiden en 11.000 vrouwelijke vrijwilligers met veel enthousiasme naar scouting. Alle
meiden en vrouwen hebben ook
in hun latere carrière veel plezier

van de vaardigheden die zij bij
scouting hebben opgedaan. Inderdaad: verantwoordelijkheid
nemen, lef tonen en leiding nemen!
Om alle meiden uit Heesch kennis te laten maken met scouting
organiseren de Gidsen van Scouting Heesch een kijkavond op
9 september van 18.30 tot
20.30 uur aan de Leekenstraat 6.
Deelname is gratis. Iedereen in
de leeftijd van 12 tot 16 jaar kan
meedoen.
Voor meer informatie kun je
mailen naar
gidsen@scoutingheesch.nl.

• Anoniem
• Gratis
• In 3 minuten

Ga naar www.tipmooibernheze.nl

HEESCH - De Hisse Kwis maakt zich klaar voor de tiende editie van de jaarlijkse dorpskwis. Speciaal
voor dit jubileumjaar heeft de commissie enkele nieuwe en verrassende elementen toegevoegd. Zo zal
er binnenkort al één kwisvraag bekendgemaakt worden. Om tot het antwoord op deze vraag te komen
is het noodzakelijk om alle kanalen die de organisatie gebruikt actief te volgen.
Wederom zal Heesch op 29 december in het teken staan van de
Hisse Kwis. Tijdens deze jubileumeditie pakt de organisatie extra
uit, waarbij het thema ‘Feest’ de
rode draad zal vormen.
Dat blijkt niet alleen uit de kwisvragen, maar ook bij de prijsuitreiking op vrijdag 31 januari.
Een leuke band zal die feestelijke
avond in CC De Pas afsluiten.
Meer informatie hierover volgt
de komende tijd.

Vanaf 1 november is inschrijven
voor de Hisse Kwis weer mogelijk
via www.dehissekwis.nl. Deelname kost zoals altijd € 10,-.
Teams kunnen de kwisboekjes
op 29 december ophalen in CC
De Pas tussen 18.00 en 18.30
uur. Tussen 23.00 en 23.30 uur
moeten de kwisboekjes weer ingeleverd zijn.
Na het afscheid van oud-commissieleden Laurens, Hélène en
Joris zijn er ook weer drie nieu-

we enthousiaste commissieleden
bijgekomen, te weten Danny
van Asperen, Maarten van Helvoirt en Jorg Marijnissen.
Op www.dehissekwis.nl en via
de sociale media verschijnt de
komende tijd alle informatie omtrent de Hisse Kwis.
De commissie rekent op veel
inschrijvingen zodat deze extra
uitdagende tiende editie een
écht feestje zal worden.
Commissie van De Hisse Kwis
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‘Door de wind’
met Karsten Kroon
en Alice Rientjes
bij kinderen, burn-out en de relatie met je ouders. Over grenzen en daar ver overheen gaan.
De overwinningen, strijd, humor
tussen de renners en de verhalen
tussen het koersen door.

Karin Bruers en Katinka Polderman
HEESCH – Het nieuwe theaterseizoen wordt donderdagavond 19 september geopend met de
voorstelling: ‘Love is Wonderful’ van Karin Bruers. En de week erna, op donderdagavond 26
september, staat Katinka Polderman op de planken in CC De Pas. Polderman is niet langer een
goed bewaard geheim, maar hoort bij de elite van het Nederlands cabaret. Het NRC schreef het
al: “De 35-jarige heeft bewezen tot de besten in het liedjesvak te horen.”

‘Niets kan de ziel dieper
raken dan muziek’

Van de fiets naar het theater
De storm in zijn hoofd is gaan liggen. Geen ADHD-gedrag meer
voor voormalig wielrenner Karsten Kroon, maar een focus op
liefde en muziek. Inmiddels is hij
sportcommentator bij Eurosport
en docent/trainer in het bedrijfsleven. In de theatervoorstelling
‘Door de wind’ neemt hij samen
met zijn vriendin Alice Rientjes
het publiek mee in een bijzonder
verhaal over het leven van de
oud-wielrenner.
Wielrennen als ultieme metafoor
voor het leven. ‘Door de wind’
gaat over vechten voor je plek in
het peloton en in je bestaan. Over
ADHD en de onterechte labeling

Sport is emotie, maar niets kan
de ziel dieper raken dan muziek.
Karsten geeft een kijkje in de ziel
van een topsporter. Wat gaf hem
de kracht om door te gaan waar
een ander al lang gestopt was?
Hij stond ooit voor de keuze:
sport of muziek. Het werd sport,
maar niet zonder muziek. Bij Alice was het precies andersom. In
de liedjes zet zij kracht bij de verhalen van Karsten, met haar diep
gelaagde stem zingt ze diep bij je
hart naar binnen.
Reacties vanuit het publiek: “Wat
ben jij een baas. Je carrière, de
ontberingen, het steeds opnieuw
opzoeken van je grenzen. Ook
erg mooi verteld. Diep respect!”
Tickets zijn verkrijgbaar via
www.nesterle.nl.

Karin Bruers

Katinka Polderman

KARIN BRUERS
‘Love is Wonderful!’ las Karin
op de boekentas van haar oudere broer. ‘Kaatje, wat is love?’
vroeg hij haar te pas en te onpas
en dan antwoordde ze verrukt:
‘Wonderful’. ‘Kaat, wat is love?’
vroeg hij haar onlangs. Ze antwoordde bedrukt: ‘Gelul’ en begon aan haar derde chocoladebol. Eten is er genoeg in Karins
leven, maar liefde.. daar zal ze
geen obesitas van krijgen. Tijdens deze voorstelling verwelkomt Karin haar publiek in een
warm bad van liefde. Maar…
niet schrikken als ze je af en toe
kopje onder duwt, da’s lief bedoeld.

KATINKA POLDERMAN
Al vijftien jaar draagt Katinka, de meest onverschrokken liedjesbakker van de lage landen, haar unieke
steentje bij aan het cabaret. Ook in haar zesde voorstelling is de tegendraadse taalvirtuoos ongepolijst,
gortdroog, origineel en onverstoorbaar. Polderman trekt onverdroten ten strijde tegen de vertrutting en
de kuddegeest, eigenwijs en met de haar kenmerkende nuchterheid.

Polderman trekt ten strijde tegen vertrutting en kuddegeest
Beide voorstellingen beginnen om 20.15 uur en kaarten zijn à € 15,- te koop via
de website of de theaterkassa van CC De Pas.
Ga voor meer informatie en kaarten naar www.de-pas.nl.

UITNODIGING DEMOMIDDAG
OP ONS MAISPROEFVELD
Geachte maisteler en loonwerker,
Zoals u van ons gewend bent organiseren we dit jaar wederom een maisdemo
middag. Voor u als maisteler een unieke gelegenheid om op de hoogte
gebracht te worden omtrent de nieuwste ontwikkelingen op teelttechniek en
inkuilmanagement.

Woensdag 11 september
van 13.00 uur tot ± 17.00 uur
Op het proefveld aan de Kaathovensedijk te Heeswijk
De weg van Heeswijk richting Vinkel.

Mogen wij rekenen op uw aanwezigheid?
Met vriendelijke groeten
van Lieshout Dier & Tuin
Heeswijk-Dinther

Pioneer Hi-Bred
Northern Europe Sales Division
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Winnaars fotowedstrijd

Jumbo Wiegmans Heesch
Marleen Jagers en Marloes Becht-van Driel

Van Mook, de Echte Bakker Nistelrode
Karin van Oort en Jeannette Schets

Coop Heeswijk-Dinther
Rogier der Pluijm en Didi van der Pas

Notenkrakers met
Gerard van Maasakkers
VORSTENBOSCH - Gerard van Maasakkers treedt zaterdag 5 oktober op met de Notenkrakers in Vorstenbosch.
Het optreden vindt plaats in MFA De Stuik. De nieuwe multifunctionele sportzaal wordt daarvoor ingericht als
theaterzaal. Plaatsen zijn te reserveren via www.notenkrakervorstenbosch.nl.
Gerard zingt onder begeleiding van het orkest van de
Notenkrakers onder leiding van dirigent Marc Thijssen
veel van zijn bekende nummers. In zijn 40-jarige carrière heeft Gerard regelmatig opgetreden met Brabantse
harmonieën en fanfares.
Zijn liedjes krijgen nóg meer kleur als er een gloed van
koper overheen komt.

‘Nog meer kleur door
een gloed van koper’
Gerard neemt zelf ook nog een paar muzikanten mee;
het belooft een bijzonder Brabants onderonsje en een
heerlijke muzikale avond te worden! Na het concert is
er in de foyer een afterparty met muzikale begeleiding.

14

Woensdag 4 september 2019

Enjoy combineert plezier en kwaliteit
En bouwde een aardig CV op met bijzondere optredens
Hoewel het koor al 80 leden telt
staat de deur gastvrij open voor
nieuwe leden met een accent op
‘bassen’. “Iedereen is welkom,
maar we missen nog enkele lage
stemmen”, zeggen genoemden.

“
Zanglustigen
zijn
uitgenodigd
zich te
melden
Reperteren voor de puntjes op de i

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

VORSTENBOSCH – “Wij zijn een PK-koor want we combineren Plezier en Kwaliteit”, zegt Popkoor Enjoy
uit Vorstenbosch. Dit wordt onderstreept door een lijst met bijzondere optredens in onder andere een televisieprogramma, een commercial en een serie optredens met toonaangevende zangers en zangeressen
en bands, waarmee zij op het podium stond. Inmiddels zijn er de wekelijkse repetities in aanloop naar
het concert ‘Aurora Ontmoet’ van Fanfare Aurora uit Heesch en fungeerde het koor onlangs als (publiek)
jury in het nieuwe programma ‘Superkids’ dat in het najaar uitgezonden wordt.
Tijdens de eerste repetitie, zo net
na de vakantie, komen alle leden
van Popkoor Enjoy weer vanuit
de hele regio naar het pittoreske Vorstenbosch. Onder leiding
van songcoach Henny van Houtum worden in Bar De Ketel op

donderdag van 20.30 tot 22.30
uur de puntjes op de i gezet bij
het instuderen van het repertoire
dat bestaat uit hits vanaf de jaren
’70 tot heden. “Normaal repeteren we tweewekelijks, maar voor
het concert ‘Aurora Ontmoet’

op zaterdag 26 oktober, oefenen
we nu wekelijks. Plezier hebben
staat centraal, maar uiteindelijk
vinden we het ook belangrijk dat
het kwalitatief goed is”, vertellen
bestuursleden Christel Weijers en
Harry van de Ven.

MULTIFUNCTIONELE RUIMTES
TE HUUR

Lindestraat 5

Lindestraat 7

Lindestraat 9

T.L. Verlichting
C.V. Installatie
Binnenplaats
(afsluitbaar)

T.L. Verlichting
C.V. Installatie
HR++ beglazing

T.L. Verlichting
C.V. Installatie
HR++ beglazing

Inl.: istehuur@gmail.com

tel.: 06-23 64 50 85

Voor nieuwelingen is er slechts
één restrictie. “We hanteren een
leeftijdsgrens van 55 jaar. Leden
die zo oud zijn hoeven natuurlijk niet te stoppen, maar kunnen
gewoon door”, vertellen Christel en Harry. Het koor is onlangs
begonnen met het zingen op
noten, maar: “Dat hoef je voor
aansluiting niet onder de knie te
hebben. Dat leer je gaandeweg.
Verder kun je thuis oefenen met
ondersteuning van de muziek
via de online applicatie ‘Mega’”,
klinkt het geruststellend.
Zanglustigen zijn uitgenodigd
zich te melden en worden aansluitend uitgenodigd een repeti-

tie bij te wonen. Dan kunnen zij
even luisteren en de tweede helft,
indien gewenst, meedoen. Een
stemmentest wordt niet gedaan.
“Mensen weten vaak zelf wel in
welke stemhoek zij horen. Daar
ga je gewoon bijstaan. Je wordt
opgevangen en vooruit geholpen
door de groep”, wordt uitgelegd.
Enjoy heeft al enkele solisten en
leden die het leuk vinden en aandurven worden aangemoedigd
om het te proberen. De jaarlijkse
contributie bedraagt € 70,-.
Enjoy zag in 2005 het levenslicht
en bouwde intussen een aardig
cv op met bijzondere optredens.
Ondanks dat wordt het uitstapje naar Paradiso gezien als hét
hoogtepunt van het jaar. “Dan
vertrekken we met twee volle
bussen naar Amsterdam. Na een
kort optreden tijdens een korenfestijn, duiken we met z’n allen
de kroeg in. Die gaat speciaal
voor ons open. Intussen zijn er
zelfs mensen daar, die dan komen omdat ze weten dat wij daar
zijn”, klinkt het vrolijk.
Dat klinkt het even later ook, als
in de openlucht, na enkele stemoefeningen, de eerste noten klinken op weg naar het concert later
dit jaar. Voor aanmelding of informatie ga naar
www.popkoorenjoy.nl of bekijk
de gelijknamige Facebookpagina.
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Met humor de blokkades
van de starter te lijf

Als je haar goed zit, voel je je zekerder

BERNHEZE – Licht provocerend, maar met humor en respect voor de starter, onderzoeken waar de ‘weerstand van de ondernemer’ zit. Daarna in een gezamenlijke
ontdekkingstocht het bedrijf op de rit krijgen, met een scherp oog voor de juridische
aspecten van het ondernemerschap. Dat is de werkwijze van Bennie van Zandvoort,
coach bij Starters Succes Oss Bernheze.

SCHAIJK - Kapsalon Ploegmakers startte als een van de eerste salons met extensions
van Great Lengths en is inmiddels al ruim twintig jaar dé specialist op het gebied van
hairextensions. Voor de een betekent dit een verlenging van het haar, en voor de ander
juist meer volume. Belangrijk voor beide is het advies om de extensions op de juiste
wijze te laten zetten door een specialist. Kapsalon Ploegmakers is zo’n specialist, die
bovendien het predicaat ‘trusted kapsalon’ heeft.

meer geldt? Wat spreek je af in een samenwerkingsovereenkomst ter voorkoming van een conflict? Dat zijn vragen
voor Van Zandvoort.
“Aan sommige competenties kun je sleutelen. Maakbaar is het leven echter niet,
dus ik blijf kritisch. Hoe komt het dat je
vastloopt in het benaderen van je klanten? Bijten ze?
Noem eens één persoon voor wie je producten of diensten interessant zijn. Heb
je hem al gebeld?”

Bennie van Zandvoort

De negen coaches van Starters Succes zijn
stuk voor stuk thuis in alle aspecten van
het ondernemerschap én kunnen op hun
eigen terrein de diepte in. Van Zandvoort,
25 jaar advocaat en als ondernemer reeds
twaalf jaar aan het roer van Van Zandvoort Legal, handelt uit de overtuiging
dat het meest persoonlijke tegelijkertijd
universeel is. Iedere ondernemer zit, kortom, met vergelijkbare vragen.
Passen je competenties bij het ondernemerschap? Hoe toon je aan dat je zelfstandig bent nu de VAR-verklaring niet

Behalve de juiste competenties is het belangrijk een doel voor ogen te hebben
waar je warm voor loopt, verzekert hij.
Wat je beoogt, komt aan het licht in een
gezamenlijke verkenning. Die komt pas
van de grond als beide partijen weten
‘wat voor vlees ze in de kuip hebben’.
Ben je korter dan vijf jaar ondernemer?
Starters Succes helpt.

www.starterssucces.nl

FLYERACTIE
• Opmaak
• Dubbelzijdig drukken (12.000 stuks)
• Verspreiden met DeMooiBernhezeKrant
(11.800 stuks)
A5 nu voor € 499,- (exclusief btw)
Normaal € 685,-.
A4 nu voor € 599,- (exclusief btw)
Normaal € 785,-.
Geldig voor verspreiding in oktober
en november 2019
Let wel, minimale reservering zeven dagen
vooraf aan maandag week van verspreiding.
We verspreiden maximaal vijf flyers per week.

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

KAPSALON PLOEGMAKERS AL 20 JAAR DÉ SPECIALIST IN HAIR EXTENSIONS

Great Lenghts adviseert met dit predicaat
Kapsalon Ploegmakers. Oud-zwemkampioene Inge de Bruijn volgt dat advies op en
is een van de vaste klanten. De laatste jaren
behaalde deze kapsalon in hartje Schaijk
de top drie van Nederland van Great
Lengths salons. Sissie Ploegmakers: “Onze
extensions zijn van onbewerkt haar van de
hoogste kwaliteit. Dat is al 20 jaar zo. Wat
wel veranderd is, is het aantal vrouwen dat
gebruik maakt van de extensions, dat is
flink gestegen.

Sissie: ‘Mooi haar is voor
elke vrouw belangrijk’
Ook de techniek voor een optimaal resultaat is bijgesteld. Vroeger was het hoe
meer, hoe beter en werden er ooit wel 200
extensions geplaatst. Tegenwoordig hebben we voor dezelfde verlenging slechts
100 tot 150 extensions nodig. Soms is er
ook al veel mogelijk met slechts twintig extensions. Het mooiste compliment is wanneer je bijna niet ziet dat iemand extensions heeft: dankzij de plaatsingstechniek,
de keratine aanhechting en de natuurlijke
kwaliteit. Het is geweldig dat we met wat
ondersteuning een kapsel kunnen creëren
dat bij je persoonlijkheid past. Mooi haar
is voor elke vrouw belangrijk.” Voor meer
informatie kijk op www.extentions.nl.

voor

na

Moderne technieken
Kapsalon Ploegmakers is sinds 1933 een familiebedrijf waar je behalve producten van
uitstekende kwaliteit en een werkwijze volgens moderne technieken, ook ruim tachtig
jaar aan ervaring en kennis vindt.
“De aanwezige kleurspecialisten zorgen ervoor dat je ook voor kleuren aan het goede
adres bent. Kijk op Instagram en Facebook
voor voorbeelden van ons werk”, besluit
Sissie.

Wil je meer informatie:
Pastoor van Winkelstraat 30 Schaijk
0486-462115
www.kapsalonploegmakers.nl
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Diamanten
Jan en Lies van der Wielen
NISTELRODE – Jan van der Wielen en Lies van der Wielen-Van den Akker zijn allebei geboren en getogen

in Nistelrode, trouwden met elkaar in Nistelrode en kregen hun kinderen in Nistelrode. Op 2 september
vierde het echtpaar alweer haar 60ste jubileum van hun huwelijk samen.

Jan en Lies kregen visite van wethouder Rien Wijdeven

Tijdens een opvoering in het parochiehuis in Nistelrode leerden
Jan en Lies elkaar kennen. Na
zo’n zeven jaar verkering gaven
de twee elkaar op 2 september
1959 het ja-woord in de kerk.
“Wij zijn de laatste die getrouwd

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto: @DMBK

zijn door pastoor Groenen”, vertelt Lies daarover. Na het trouwen
trokken zij in hun huis op Klein
Kantje, waar ze bijna 50 jaar met
veel plezier gewoond hebben.
Jan heeft in zijn werkende leven
eerst 13 jaar bij CHV gewerkt in

FILMHUIS DE PAS:
Green Book

het pakhuis. “Ik haalde bestellingen en betalingen op”, vertelt Jan. “Dat deed ik altijd op
de fiets, zo ging dat in die tijd.”
Daarna ging hij aan de slag als
zaakvoerder bij Veecentrale NCB.
“Ik heb altijd veel met boeren

Kort
nieuws

gewerkt”, zegt hij daarover. Dat
werk heeft hij 27 jaar gedaan.
Lies was druk met het helpen van
haar ouders. “Ik was de oudste
thuis. Mijn zeven broers en mijn
zus hebben allemaal voor iets
anders geleerd, dus hielp ik veel
mee in het boerenbedrijf van
mijn ouders en in het huishouden.” Daarnaast heeft Lies ook
de naai- en huishoudschool afgerond.
Al enige tijd genieten Jan en
Lies van hun welverdiende rust,
maar ze zitten niet graag stil. Jan
is trots op zijn tuintje aan huis
aan de Loosbroekseweg waar
hij graag in werkt. Samen gaan
Lies en Jan graag op pad met de
fiets en scootmobiel, waarbij het

Slingerpad een favoriete route
van het echtpaar is. Ook vind je
ze iedere vrijdagmiddag bij het
bridgen in CC Nesterlé.
Lies en Jan kregen in hun huis op
Klein Kantje twee kinderen: zoon
Willie en dochter Anthonie. Zowel Willie als Anthonie kregen allebei een zoon en een dochter. En
de kleinkinderen lijken de traditie
voort te zetten: de eerste kleindochter heeft een dochter en is
de dag voor het jubileum bevallen van een zoon. Samen met
hun familie en kennissen hebben
Jan en Lies van der Wielen hun
60-jarig jubileum gevierd.
Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl

Toer Mee 2019

Inzamelen
boekenen platen
Als pianist Don Shirley (Mahershala Ali) in 1962 op zoek is naar
een lijfwacht voor zijn tournee
door het zuiden van Amerika,
komt hij in contact met de Italiaans-Amerikaanse
uitsmijter
Tony Lip (Viggo Mortensen).
Samen reizen ze door verschillende ‘blanke’ staten aan de hand
van een speciale reisgids die hen
informeert over plekken waar Afro-Amerikanen welkom en veilig
zijn. Tijdens hun reis worden zij
geconfronteerd met hun tegengestelde persoonlijkheden, gevaar en racisme, maar ook met
onverwachte menselijkheden.
2018 - 130 minuten
biografie/komedie
Hapje eten, film kijken en lekker
naborrelen in het café?
Voor iedere filmavond wordt er
een maaltijd in het filmthema van
die avond geserveerd. Met veel

Maandag 9 en dinsdag 10
september 20.00 uur € 6,PASsie en creativiteit zorgen zij
er die avond voor dat je met een
goedgevulde maag van de film
kunt genieten.
Een verse maaltijd voor € 12,50*
per persoon.
*Let op: deze prijs is exclusief
overige consumpties en filmkaartjes.
Bij deze film denken we onmiddellijk aan Amerikaans fastfood,
gegoten in een shiny sausje van
luxe jazzclubs. Een pure rundvleesburger met grote frieten en
zelfgemaakte mayonaise geserveerd met coleslaw, volgens recept van Tony’s moeder en sambalboontjes, die verwijzen naar
de roots van Don Shirley.
Denk je nog aan het omzetten
van je abonnement naar het digitale filmPASpoort?

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

HEESWIJK-DINTHER - Heb jij
thuis nog boeken of platen,
lp’s en cd’s, waar je niets
meer mee doet? Lever ze in!
De vrijwilligers van het Willibrordcentrum organiseren dit
jaar namelijk weer een boeken- en platenbeurs.
Deze is op 24 november van
10.00-15.30 uur.
Gun jouw boeken en/of platen weer een nieuwe, blije eigenaar! Laat bestuurslid Dirk
van Esch weten dat je boeken
en/of platen in wilt leveren:
06-20031590.
We verhuren op de beurs
geen kraampjes.

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zondag hebben ruim 275 fietsers
genoten van een fraaie fietstocht door de omgeving van Heeswijk.
Opnieuw was het de organisatoren gelukt om een fietsroute van 40
kilometer te maken over fietspaden, waar velen nog nooit geweest
waren. In het kader van 75 jaar bevrijding werden meerdere monumenten aangedaan die de herinnering aan de bevrijding in september 1944 in stand houden.
Muziek op de rustpost in Olland, verse pannenkoeken en
gekoelde drankjes maakten de
sfeer compleet. De zon kwam
uiteindelijk door de bewolking
heen en zorgde voor perfect terrasweer op de eindpost bij CC
Bernrode. Op het terras werd de
middag afgesloten met de bekendmaking van de toppers die
flinke sponsorbedragen wisten

op te halen. Bij de senioren was
Martien Langenhuijsen de absolute topper en bij de junioren
Kyra van Lieshout.
De middag werd voor Angela
Roefs helemaal super toen bleek
dat zij de winnares was geworden van de door Van Esch Tweewielers beschikbaar gestelde
fiets.
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bruidsparen
Zus en Jan Eijsvogels
HEESCH – Zus Eijsvogels-van Vugt (89) is geboren en opgegroeid in Heesch, Jan Eijsvogels (87) groeide
op in Oss. Op 12 augustus 1959 trouwden zij in Heesch voor de wet en op 1 september 1959 in de
Petruskerk aldaar.

Jan was het derde kind uit het
gezin van zes kinderen van Cel
en Truus Eijsvogels die een boerderij hadden, aanvankelijk op
wat men toen ‘De Hei’ noemde
(tegenwoordig de Vierwindenlaan). Later verhuisde het gezin
naar een boerderij aan de Van
Speykstraat. Op zijn veertiende
jaar trad Jan in dienst bij de slagerij van Zwanenberg waar hij
een interne opleiding tot slachter
volgde.

Zowel Jan als Zus
hebben een koninklijke
onderscheiding gekregen

Zus en Jan

Jeugdjaren
Zus was de jongste van zes kinderen van Toontje en Nel van Vugt
die in de Goorstraat in Heesch
hun kolenhandel hadden. In

Bron: Geert Eijsvogels

Schaijk volgde Zus bij tante Marie
een opleiding tot coupeuse. Daar
woonde ze ook vele jaren in huis,
een periode waaraan ze met veel
plezier terugdenkt. Ze leerde er

de fijne kneepjes van het kleding
maken, een deskundigheid die in
het huwelijk voor het zelf maken
van kleding voor haar kinderen
goed van pas kwam!

Dansen op de Heesche kermis
Zoals toen gebruikelijk was, bezochten jonge mensen in hun
eigen en omliggende plaatsen
de jaarlijkse kermis om daar te
gaan dansen. Zo raakte Jan ook
in Heesch verzeild, waar hij Zus
leerde kennen. Hun contacten
groeiden uit tot een verloving en
een trouwerij in de (later afgebrande) Petruskerk.
Hun eerste woning was een gehuurd deel van een boerderijtje
aan de Rijksweg (nu Graafsebaan). In 1965 verhuisde het

paar, dat inmiddels drie kinderen had, naar een woning in de
Asterstraat waar zij tot op heden
wonen.
Verdienstelijkheden
voor vrijwilligerswerk
Zowel Jan als Zus hebben een
Koninklijke Onderscheiding gekregen; Jan voor zijn 40-jarig
dienstverband bij UVG en Zus
vanwege haar vele vrijwilligerswerk, onder andere als lid van
drie kerkkoren, 10 jaar inzet voor
het jeugdvakantiewerk (nu: Mini
Heesch), haar inzet voor het ouderenpastoraat en ziekenbezoekgroep, 40 jaar lid van het Comité
Ziekendagen en als bestuurslid
van de Stichting Gezondheidsvoorlichting.
Hun drie kinderen, Geert, Antoinette en Ellie zijn actief (geweest)
voor Scouting Heesch en zowel
Zus (onder andere voor het maken van themakleding) als Jan
(voor het knutselen van materialen) hebben daarbij veel ondersteuning geboden.
Het echtpaar is gek van bloemen en dus een aanleiding voor
de kinderen om tijdens het feest
voor hun ouders een bloemenlied
te zingen.
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Gratis cursus Politiek Actief
in oktober

Als mantelzorger bent u druk; volop bezig met de zorg voor een
naaste en ook nog met werk en/of de zorg voor uw gezin. Het komt
er vaak niet van om even afstand te nemen en mensen te ontmoeten. Toch is dit belangrijk en vooral ook leuk. De gemeente Bernheze nodigt u daarom uit voor een wandeling, speciaal voor mantelzorgers in onze gemeente.

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak

De eerstvolgende wandeling
is op 19 september in Heeswijk-Dinther en start om 10.00
uur. De lunch is rond 12.30 uur
(u kunt ook alleen deelnemen
aan de lunch). Aan de wandeling en de lunch zijn geen kosten
verbonden.

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

Aanmelden
U kunt zich tot uiterlijk vijf dagen
vóór elke wandeling en/of lunch

19 september 2019
10.00 uur
Mantelzorgwandeling + lunch
Heeswijk-Dinther
28 en 29 september 2019
25 jaar Bernheze
Kleur en klank
Verenigingsgebouw Fanfare
Aurora, ’t Dorp 138, Heesch
28 september 2019
75 jaar bevrijding
Loosbroek
2 oktober 2019
19.30 uur
Start cursus Politiek Actief
Gemeentehuis
Heesch
18 oktober 2019
10.00 uur
Mantelzorgwandeling + lunch
Nistelrode
6 november 2019
10.00 uur
Mantelzorgwandeling + lunch
Tussen Heesch en Vinkel

Wil je weten hoe politiek werkt,
hoe de gemeenteraad in elkaar
zit en of jij daar een bijdrage aan
kunt leveren, volg dan de cursus
Politiek Actief. In vier avonden

Ook kun je kennismaken met onze
raadsleden
(start 2 oktober) krijg je uitleg
over de gemeentepolitiek. Je
hoort bijvoorbeeld hoe de besluiten genomen worden en hoe
je daar invloed op uit kunt oe-

fenen. Ook kun je kennismaken
met onze raadsleden. Zij kunnen
je vertellen hoe zij het raadswerk
ervaren, wat voor hen belangrijk is en hoe ze het raadswerk
combineren met werk of gezin.
We sluiten de cursus af met een
bezoek aan de raadsvergadering
in december.
Iedereen kan de cursus volgen.
Ervaring of opleiding is niet nodig. Lijkt het je wat om de cursus te volgen, stuur dan voor 22
september een e-mail aan
griffie@bernheze.org.

Meer informatie over de wandelingen en de mantelzorgwaardering vindt u op
www.bernheze.org.

Het Sjorsboekje is inmiddels verspreid onder alle leerlingen van
basisscholen in Bernheze. Maar
woon je in Bernheze en zit je op
een basisschool in een andere
gemeente, dan mag je je natuurlijk ook gewoon inschrijven voor
de leuke activiteiten van Sjors
Sportief en Sjors Creatief.
Dus heb je geen boekje gekregen omdat je niet in Bernheze
op de basisschool zit, vraag er
dan een bij ons aan. Ze liggen
voor je klaar in het gemeentehuis. Maar we kunnen ook
een boekje naar je toesturen.

Stuur
daarvoor
dan
een
e-mail naar kcc@bernheze.org
of bel naar 0412-45 88 88.
Inschrijven kan via
www.sjorssportief.nl.

RAADSCOMMISSIEVERGADERINGEN
De volgende raadscommissievergaderingen vinden binnenkort
plaats. De vergaderingen zijn
openbaar. U bent welkom vanaf
19.30 uur in het gemeentehuis,
De Misse 6 in Heesch. Bezoekers
hebben de mogelijkheid om mee
te praten over onderwerpen die
op de agenda staan.
Raadscommissie Bestuur en
Strategie op 9 september 2019
- Presentatie inwonersparticipatie

- Regionale samenwerking
Raadscommissie Maatschappelijke Zaken op 10 september
2019
- Stand van zaken Jeugdzorg,
Wmo en Participatiewet
- Regionale samenwerking
- Expertisekosten De Nieuwe
Instelling (DNI)
- Evaluatie DVO 2019

19 november 2019
10.00 uur
Mantelzorgwandeling + lunch
Vorstenbosch

Raadscommissie Ruimtelijke
Zaken op 11 september 2019
- Regionale samenwerking
- Toepassing artikel 10, lid
5.b.3. Gemeenschappelijke
Regeling Heesch-West voor de
plaatsing van windturbines op
Bernhezer grondgebied
- Implementatie Omgevingswet
- Vaststellen bestemmingsplan
Brouwershoeve, Nistelrode
- Meerjaren onderhoudsplan
kunstwerken in de openbare

ruimte
- Notitie ter informatie Luchtkwaliteit
De agenda en stukken vindt u
op www.bernheze.org
Met vragen over de gemeenteraad en de raadscommissies
kunt u terecht bij de griffie,
telefoon 0412-45 88 88,
e-mail griffie@bernheze.org.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN
Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens

18 december 2019
10.00 uur
Mantelzorgwandeling + lunch
Bij Menzel en Bus (Nistelrode)
Meer info:
www.bernheze.org
www.facebook.com/
gembernheze

aanmelden bij Mary van der Linde
(telefoon 06-18 04 13 46 of mail
info@happinessinprogress.nl)
onder vermelding van uw naam,
mobiele telefoonnummer en
emailadres. Meer informatie:
www.happinessinprogress.nl.

Sjors sportief en creatief voor
álle basisschoolleerlingen

AGENDA
15 september 2019
Open Monumentendag
www.omd.nl

Mantelzorger? Wandel dan
lekker mee!

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.

Uit onderzoek is gebleken dat
de volgende persoon niet meer
woont op het adres in de gemeente Bernheze waar hij volgens de Wet basisregistratie
personen staat ingeschreven.
Het onderzoek van de afdeling
Burgerzaken leverde geen resul-

taat op. Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Bernheze is van plan
het bijhouden van zijn persoonsgegevens ambtshalve te beëindigen. Dit kan voor hem grote
persoonlijke en/of financiële
gevolgen hebben. Het formele besluit tot uitschrijving wordt
gepubliceerd op de gemeentepagina’s in deze krant.
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- A.P. Kapteina,
geboren 10-10-1993
Heeft u informatie over zijn verblijfplaats of heeft u vragen,
neem dan contact op met de
afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze via gemeente@
bernheze.org of 0412-45 88 88.

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens
De volgende personen wonen
niet meer op het adres waar zij
volgens de Wet basisregistratie
personen staan ingeschreven.
Dit blijkt uit het adresonderzoek
van de afdeling Burgerzaken.
Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Bernheze heeft daarom besloten
om hun persoonsgegevens niet
meer bij te houden en hen uit te
schrijven uit Nederland. Hierop
volgt een inschrijving in het RNI
(Registratie Niet Ingezetenen)
met onbekende verblijfplaats.
- A.J. Pennings,
geboren 07-06-1995
- M.I. Marita,
geboren 25-01-1989
Besluitdatum 27-08-2019
Procedures 4b en 7a zijn van toepassing.
Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze,
gemeente@bernheze.org of telefoon 0412-45 88 88.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- Cultureel Centrum De Wis voor
het organiseren van de activiteit ‘Ploggen’ op 20 september
2019 van 15.00 tot 17.00 uur
in de omgeving van Loosbroek.
De toestemming is verzonden
op 29 augustus 2019.
- HGC Gymnastiek vereniging
voor het organiseren van het
60-jarig bestaan van de club op
7 september 2019 van 09.00
tot 18.00 uur in en rondom
sportzaal Lindershof, Mozartlaan 96, Heesch. De toestemming is verzonden op 29 augustus 2019.
- Buurtvereniging Laarhof voor
het organiseren van een buurtbarbecue op 28 september
2019 van 18.00 tot 24.00 uur
op het parkeerterrein tussen
Laarhof 42 en 44, Nistelrode.
De toestemming is verzonden
op 29 augustus 2019.
- Zorgboerderij van der Wijst
voor het organiseren van een
pompoenfair op 6 oktober
2019 van 11.00 tot 17.00 uur
bij Zorgboerderij van der Wijst,
Derptweg 12, Vorstenbosch.
De toestemming is verzonden
op 2 september 2019.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

Melding schenktijden paracommerciële rechtspersoon
T.V. Ballendonk, Droevendaal 4,
Heeswijk-Dinther heeft in overeenstemming met artikel 2:34B,
lid 4 APV melding gedaan van
een activiteit op 14 september
2019. Van deze mogelijkheid
mag door de inrichting maximaal
6 keer per jaar gebruik worden
gemaakt. Tijdens de activiteit gelden er ruimere schenktijden dan
normaal. Voor de exacte normen
verwijzen wij u naar artikel 2:34B,
lid 1 en 2 van de APV, die te vinden is op www.bernheze.org.

Wet milieubeheer
Algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) zijn ingekomen:
Heeswijk-Dinther
- Meerstraat 69
Veranderen melkveehouderij
Heesch
- Grolderseweg 23
Veranderern melkrundveehouderij
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- Hoefstraat ong.
Oprichten 4 patiowoningen
Datum ontvangst: 23-08-2019
- Burgemeester Woltersstraat 28
Oprichten woning
Datum ontvangst: 28-08-2019
Heeswijk-Dinther
- Hoge Broekstraat 1
Plaatsen permanente teeltondersteunende tunnels en waterbassin
Datum ontvangst: 22-08-2019
- Koffiestraat 15
Verbouw pand voor huisvesten
arbeidsmigranten
Datum ontvangst: 27-08-2019
Vorstenbosch
- Kapelstraat 28
Oprichten vrijstaand woonhuis
met bijgebouw
Datum ontvangst: 26-08-2019
- Nistelrodesedijk 9
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening, beperkte
milieutoets en realisatie luchtkanaal met luchtwasser
Datum ontvangst: 28-08-2019
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzen-
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ding van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Zandkant 6a
Plaatsen tijdelijke (10 jaar) bedrijfswoning in de vorm van
chalet
Verzenddatum: 27-08-2019
- Donkeren Dijk 18
Herbouw woning en handelen
in strijd met regels ruimtelijke
ordening
Verzenddatum: 26-08-2019
- Kleijne Hove 9
Oprichten woning
Verzenddatum: 28-08-2019
Nistelrode
- Plan de Zwarte Molen fase 2
kavel 07
Oprichten vrijstaande woning
met aanbouw
Verzenddatum: 27-08-2019
Vorstenbosch
- Kapelstraat 28
Oprichten vrijstaand woonhuis
met bijgebouw
Verzenddatum: 29-08-2019
Heesch
- Nieuwstraat 1
Oprichten van een bedrijfsruimte
Verzenddatum: 30-08-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Onderstaande omgevingsvergunningen zijn geweigerd.
Heeswijk-Dinther
- Droevendaal 4
kappen 4 eiken (hinder)
Verzenddatum: 30-08-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

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

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

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 be-

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

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

WWW.BERNHEZE.ORG

Bezoek
www.mooibernheze.nl
INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

ZOTTE

Te huur

ZATERDAG

Opslagruimte voor bedrijven en zzp’ers
Nieuw te realiseren
in Nistelrode
Beschikbaar vanaf eind 2019.
50m2 - 100m2 - 150m2
170m2 - 255m2
Meer informatie: 06-46111667
www.opslagunit.eu

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
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Vrij, vrijheid, bevrijding…
OP WEG NAAR OPEN MONUMENTENDAG:

In het weekend van 14 en 15 september is het
weer Open Monumentendag! Het thema van 2019
is Plekken van Plezier: naar welke monumentale
plekken gingen en gaan mensen voor hun plezier?
Het barst in ons land van de monumenten van
ontspanning, vermaak en vrije tijd.
De amusementswaarde van monumenten staat
dit jaar centraal. Op 15 september openen de monumenten in Bernheze
gratis hun deuren. Open Monumentendag is veel meer dan alleen het
bekijken van monumenten. We willen dat iedereen de monumenten kan
beléven. Daarom zijn er tal van bijzondere activiteiten op en rond de
monumenten.

PLEKKEN VAN PLEZIER

Wat is vrijheid voor jou? Is dat
leven zonder zorgen om gezondheid, financiën of oorlog?
Is het zeggen wat je wilt, een
vrije partnerkeuze hebben of
het hebben van een baan die je
gelukkig maakt?
Vrijheid is een begrip dat iedereen anders beleeft.
Binnenkort is het 75 jaar geleden
dat voor onze dorpen de bevrijding van de Duitsers naderbij kwam; dat mogen we nooit
vergeten. Iedere dag weer kunnen we, binnen de regels van
de wet, doen en laten wat we
willen. Bernheze viert de vrijheid
en vanuit het verenigingsleven
en de gemeente worden er vele
initiatieven of speciale momenten georganiseerd. Bezoek deze
vooral en ben dankbaar dat we
in vrijheid mogen en kunnen leven.

Zonder een goed functionerende rechtsstaat en democratie
bestaat vrijheid niet. Daarom
verdedigt D66 de rechtsstatelijke waarden en de democratie.
Wil jij ook meer weten over D66
Bernheze, wie wij zijn, waar wij
voor staan en hoe de besluitvor-

ming werkt binnen de lokale politiek? Wees welkom!
Alina van Marsbergen,
commissielid Ruimtelijke Zaken
D66 BERNHEZE
bernheze.d66.nl

Raadhuisplein 2.0
Gerjo van Kessel, raadslid Lokaal

Molen Windlust, Kerkstraat 22, Vorstenbosch
Vanaf de Open Monumenten Dagen is er een primeur op de
molen in Vorstenbosch! Er staat een klein korenmolentje dat
wordt aangedreven door een fiets. Dit molentje heeft tijdens
de oorlog dienst gedaan in buurtschap de Margriet in Helvoirt
voor het ‘stiekem’ malen van tarwe tot meel dat nodig was
voor het bakken van brood. Het molentje is geschonken aan
molen Windlust in Vorstenbosch. Het molentje is eigenhandig
gerestaureerd met de fiets als aandrijving. Je kunt zelf
plaatsnemen op de fiets om de molen aan te drijven en zo van
graan meel maken.
Rond 1972 is het Gilde van vrijwillige molenaars opgericht door
de Stichting Hollandse Molen. Vanaf die tijd worden de meeste
molens beheerd door vrijwillige molenaars. Veel molens draaien
onbelast. Op andere molens wordt er nog gemalen, hetzij voor
consumptie hetzij voor veevoer.
De vrijwillige molenaars draaien en malen nu met heel
veel plezier en passie op de molen Windlust. Ze geven
rondleidingen aan iedereen die de molen bezoekt en vertellen
vol enthousiasme de geschiedenis van de molen en hoe het
maalproces in zijn werk gaat.
De molen is geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

Heeft u al kwartaalrapportages over 2019?
Benieuwd naar de mogelijkheden?
Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!
www.soestacc.com of (0412) 45 90 00

3 mei 2005, voor velen is dit gewoon een datum als vele andere. Maar bij
veel inwoners van Nistelrode staat deze datum in het geheugen gegrift. Op
deze dag ging namelijk de Brouwershoeve door een brand verloren. Er is in
de afgelopen jaren het nodige gebeurd. De nodige plannen zijn de revue
gepasseerd. Helaas telkens met als slotconclusie dat er niets ging gebeuren
en de lelijke lege plek in het hart van Nistelrode een doorn in het oog bleef.
Nu, ruim 14 jaar later, staan we aan de vooravond van de realisatie van de
locatie aan het Raadhuisplein in Nistelrode. Tijdens de komende commissieen raadsvergadering wordt het bestemmingsplan ter vaststelling behandeld.
Dit nu voorliggende bestemmingsplan biedt in onze ogen de
juiste mix van wonen, horeca en
parkeren in het hart van Nistelrode.
Dit wordt ondersteund door het
feit dat tijdens de ter inzage legging van het ontwerpbestem-

mingsplan geen zienswijzen zijn
ingediend.
De gekozen slogan ‘Er komt
weer leven in de Brouwerij’ slaat
de spijker op zijn kop. Wij als
Lokaal zijn ervan overtuigd dat
Nistelrode haar unieke sfeervolle
dorpsplein hiermee weer terug-

krijgt, maar dan in een nieuw
jasje. Nistelrode heeft er veel te
lang op moeten wachten, maar
met de herinrichting van het centrum eerder dit jaar en Raadhuisplein 2.0 krijgt Nistelrode weer
een uniek centrum om trots op
te zijn.

De aftrap
Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco
De vakantie zit er voor de meeste mensen weer op, scholen zijn begonnen
en de politiek ‘wordt weer wakker’. Een aantal weken rust voor de raadsen commissieleden was zeer welkom, maar nu begint het toch ook weer te
kriebelen. Ook het verenigingsleven start weer op. En afgelopen weekend
waren alweer de eerste wedstrijden op de sportvelden, met een aantal zeer
onverwachte gebeurtenissen.
Terwijl in Vorstenbosch feest gevierd werd vanwege het 60-jarig
bestaan van voetbalvereniging
Vorstenbossche Boys, compleet
met een uitreiking van een koninklijke onderscheiding, ging
bij Avesteyn in Dinther de vlag
halfstok vanwege het plotseling
overlijden van een gepassioneerd
voetballer en tevens zeer gewaardeerd vrijwilliger van de club.

Sport zit van zichzelf al boordevol
emotie, soms komt daar nog een
extra schep bovenop. Vreugde en
verdriet worden bij verenigingen
in gezamenlijkheid gedeeld, dat
is in het verleden ook al vaak gebleken.
De vele vrijwilligers die het hele
jaar actief zijn binnen alle verenigingen zorgen voor een gro-

te saamhorigheid. Laten we als
gemeente zuinig zijn op al die
vrijwilligers. Zij hebben een belangrijke taak, ook in een stuk
opvoeding van onze jeugd.
Een nieuw seizoen, vers afgetrapt.
Maar helaas klonk voor iemand
die fluit afgelopen weekend voor
de laatste keer.

INFORMATIE VOOR DE KERNEN
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Begraafplaats ’t Loo Nistelrode
Jack van der Dussen, fractievoorzitter VVD-Bernheze
Inwoners die begraven wensen te worden op de gemeentelijke begraafplaats
’t Loo in Nistelrode betalen hiervoor leges. De kosten die de gemeente maakt
bestaan uit begraven (1 jaar), onderhoud (jaar 1 tot en met 20) en ruimen
(jaar 21). Maar ook om ervoor te zorgen dat er gedegen onderhoud wordt
gepleegd zodat het kerkhof er ‘netjes’ uitziet. Op verzoek van nabestaanden
heeft de VVD-Bernheze een bezoek gebracht aan het kerkhof vanwege klachten over de slechte toestand van het onderhoud.
Tijdens ons bezoek constateerden wij dat:
- er veel onkruid tussen de stenen op de wandelpaden ligt
- er veel onkruid tussen het gras
op de locaties van de graven
waarneembaar is
- er aanplant van beukenhaagjes is, die niet zijn aangeslagen
en daardoor verdord zijn
- het achter de beukenhaagjes
vol staat met brandnetels die
zelfs boven de haagjes uitgroeien
- er bij het ruimen van graven

(104) in april 2019 veel kale
plekken zijn, ondanks dat er
gras is ingezaaid.
De VVD-Bernheze is hier wel erg
van geschrokken. Een begraafplaats onwaardig!
Aan geld geen gebrek om de begraafplaats ‘netjes’ te onderhouden! In december 2018 heeft de
gemeenteraad besloten de voorziening ’t Loo met € 525.216,op te hogen.
Wij hebben hierover schriftelijke
vragen gesteld aan het college. In

de antwoorden wordt ingegaan
op welke bedrijven/instanties het
onderhoud uitvoeren en de normen die gehanteerd worden.
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Column Rebecca Latupeirissa

gemeentedichter

Dagje zee
Oh wind je maakt alles zo fris
sprankelend helder
Zelfs een half ingegraven sigaret valt op
wanneer je zandkorrels ertegen aan blaast

De wit schuimige toespelingen lijken wel frivool en
gelukkig en is groots met natuurlijk klinkend ruis
De zee brengt de golven lijkend op speelse witte sjaals
voor misschien een kersverse bruid

Geen enkele opmerking over de
door ons geconstateerde slechte
staat van het onderhoud. Onbegrijpelijk!

mag ik ze allemaal om me heen slaan en dragen
als een ballerina
die spitsvoetig op en neer loopt zodat m’n
broek het droog houdt

De VVD-Bernheze wil dat het
college hier aandacht aan besteedt.

Dan laat ik zien aan spelenden mens en dier
of wie ook wil

Reageren: info@vvdbernheze.nl

M’n grootse strandfestijn van genietplezier.

Een goed huwelijk
Ruud Leeijen, raadslid CDA Bernheze
Over een maand trouw ik met mijn jeugdliefde! Een moment waar
ik heel erg naar uit kijk. Naast alle voorpret ontstaat langzaam de
gezonde spanning. We zijn klaar om elkaar straks het jawoord te
geven.
We trouwen met elkaar omdat
we veel om elkaar geven. We
accepteren elkaar om wie we
zijn. En geven elkaar de ruimte
om ons eigen ding te doen. Om
onszelf te ontwikkelen. Maar we
genieten vooral van de tijd die
we samen hebben. Doen leuke
dingen samen. En zorgen voor
elkaar als het even tegen zit. Zo
groeien we nog steeds elke dag
dichter naar elkaar toe. We zijn
elkaars beste maatjes!
Bij het regelen van de bruiloft

besefte ik dat deze woorden heel
goed bij Bernheze passen. Wat
moet het 25 jaar geleden ook
spannend zijn geweest om het
samengaan te regelen. Is overal
rekening mee gehouden? Gaat
het allemaal goed verlopen?
25 jaar later weten we dat Bernheze een goed huwelijk is. We
laten elkaar in onze waarde.
Hebben belangstelling voor elkaar. En geven elkaar vooral de
ruimte om onszelf te kunnen
zijn. Een goed huwelijk dus. Een

huwelijk waarvan ik weet dat de
mijne net zo mooi zal zijn.
CDA Bernheze:
Altijd in de buurt!

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 9 september 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 is de voornaam van degene die mee doet aan Steptember?

2. Waarmee kun je de blokkades van de starter te lijf gaan?

3. In welke kern begint op 9 september de Goede Doelen Week?

Bos bloemen
t.w.v. € 15,-

Winnaar vorige week:
Jeannette van den Braak
Het antwoord was:
STRAND

4. Hoe heet de column van de Burgemeester?

5. Wie viert er feest met jubileumeditie?

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)

6. Wie haalde twee keer brons op de Zuid-Nederlandse kampioenschappen atletiek?
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MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP

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

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Marga van der Wijst
uit Vorstenbosch

Winnaar:
Sjan Geenen
kan de staatsloten
ophalen bij
Kantoorboekhandel
Paperpoint
Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.

Easy

7

2

9

1

2
6

4

9

5

6

9
3

7

8
7
2

8

4
8

1
5

7

3

3

6

9

2

2

3

1

6

5

PRINTPAPIER
A4 printpapier 80 grams. Per pak
500 vel € 4,99. Hele jaar door
5 pakken € 19,99.
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.
NIEUWE DESSOTAPIJTTEGELS
In allerlei kleuren/soorten. Grote
voorraad, scherpe meeneemprijs.
Vanaf € 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Ma-wo-do-vrij-za open.
Di- en za-middag op afspraak
en zondag gesloten.
DE ALLERLEKKERSTE KIP
BIJ KIPSALON BERNHEZE
Voor al uw kipproducten.
Open woensdag van 14.00 tot
18.00 uur of op afspraak.
06-120 33 685.
Jan v.d. Boomstraat 9
Heeswijk-Dinther.
Wij zijn weer geopend.
GARAGEVERKOOP
Op zaterdag 7 september is er
een garage verkoop aan ’t Vijfeiken 24 te Heesch. De kleinkinderen van de Familie van Esch
houden deze verkoop van 9.00
tot 14.00 uur.

5

5

1

6

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.

SPARE-RIBS
€ 4,90 PER KILO
BALKENBRIJ
€ 5,00 PER KILO.
Slagerij Bert van Dinther
Heistraat 8 Oss.
www.slagerijvandinther.nl

TE HUUR
OPSLAGUNITS IN
NISTELRODE
Afmeting 24, 40 of 48 m2
Geïsoleerd en verwarmd.
Eigen toegang door batch.
Informatie 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.
250M2 OPSLAGLOODS
+ 20M2 ZOLDER
Roldeur van 250(h) x 290(b) cm.
Delst 5 Nistelrode.
Info: 06-53210106.

AANGEBODEN
SCHILDER NODIG
VOOR BINNEN- OF
BUITENSCHILDERWERK?
Bel 06-39734942.
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413-292911/06-25416954.
Mario & Christa Bok.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak, kan ook
aan huis 0413-293260.
PEDICURE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
CURSUS ASSERTIVITEIT
VEGHEL
Vijf dinsdagavonden € 245,-.
€ 20,- korting bij voldoen vóór
25 oktober. Op 3 en 4 oktober
info-middag.
Zie www.interpunctie.nl bij
cursussen.

INPANDIGE RUIMTE
3 X 3 METER
In kapsalon Haar Lokaal
in centrum van Heesch.
Geschikt voor Schoonheidsspecialst, pedicure, nagelstyliste,
visagiste. Info: 06-46114671.

GEVRAAGD
HEB JIJ NOG JEU DE BOULE
BALLEN LIGGEN DIE NIET
GEBRUIKT WORDEN?
Heb je er één, twee of vier,
we komen ze graag ophalen.
Laat het ons weten via:
strandjeudeboulestoernooi@
gmail.com
ANSICHTKAARTEN VAN
HEESWIJK-DINTHER EN
LOOSBROEK
Dick van de Leest 06-55325484.
KERKELIJKE BEELDEN,
ROZENKRANSEN EN
DEVOTIEPRENTJES ENZ.
Albert Dominicus, Vorstenbosch
0413-362343.
BIDPRENTJES
H. Leeijen, John F.
Kennedystraat 90 Heesch.
0412-451357.
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik haal
ze graag bij u thuis op.
OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode, of
Bunderstraat 1 in Heesch en
steun hiermee het goede doel
Stichting Opkikker.

TE KOOP
GEVRAAGD
LAND- EN
TUINBOUWMACHINES
o.a. ploegen, tractors, spitmachine, frees, schudder,
hark, maaier, mesttank, kieper,
weidebloter, weisleep, enz.
06-19076959.

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

Puzzle #237921

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

BOLLETJE OP BOLLETJE
Tekst?

Maasland

’t Dorp 142 - 5384 ME Heesch
FNV spreekuur op afspraak:
Maandag- en woensdagavond: 19.00-20.00 uur.
1e woensdagochtend van de maand:
11.00-12.00 uur.
Belastingservice: 1e en 3e dinsdagavond van de
maand: 19.00-20.00 uur.
Bel of mail voor een afspraak: 088-3680368,
spreekuurheesch@vereniging.fnv.nl

Spreekuur Locatie Heesch:
Individuele Belangen
Behartiging
’t Dorp 142,
5384 ME Heesch
0412-763700
Inloopspreekuur:
Maandag- en
woensdagavond: 19.0020.00 uur
1e woensdagochtend van
de maand: 11.00-12.00 uur.

Zie oplossing pagina 34
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Gemeenten werken samen bij
aanpakken verkeersproblemen
BERNHEZE - Al langer blijkt
dat bij files op de A50,
vooral rond Veghel en bij
Paalgraven, veel verkeer
uitwijkt naar wegen in de
omliggende dorpen, die
daar niet op berekend zijn.
De komende tijd gaat de
gemeente Bernheze samen
met Uden en Meierijstad
verkeerstellingen uitvoeren
om het probleem in beeld
te krijgen en maatregelen
te kunnen nemen.
Ontwikkelingen
Wethouder Wijdeven: “Het is
goed om te weten waar het in
de omgeving knelt als er files
zijn. De verkeersdrukte blijkt veel
sneller toe te nemen dan verwacht, nu de economie die de
afgelopen jaren op slot zat ineens
weer is gaan groeien. De eerdere
voorspellingen van SmartwayZ.
NL voor de verkeerstoename in
2040, worden nu al in 2025 verwacht. Daarnaast zal de invoering van tolheffing voor vrachtverkeer in 2023 ertoe leiden dat
vrachtverkeer op zoek gaat naar
gratis wegen in de buurt, bij-

voorbeeld door kernen. Dan zal
het probleem nog groter worden.
De huidige verkeerstelling brengt
in beeld hoe de situatie nu is en
kan dan als 0-meting dienen, wat
betekent dat straks aan de hand
van nieuwe metingen de effecten
van de tolheffing daarmee kun-

Eerst in beeld krijgen
hoe het verkeer
uitwijkt als er files zijn

De A50

nen worden vergeleken. Met de
provincies Brabant en Gelderland
en andere gemeenten proberen
we de problemen rond de A50
op de agenda van het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat
te krijgen. Daarvoor is het nodig
om nu eerst samen met Uden en
Meierijstad in beeld te krijgen
hoe het verkeer uitwijkt als er
files zijn.“
Meten is weten
Paul van der Gaag, beleidsamb-

tenaar verkeer en vervoer gemeente Bernheze: “De metingen
vinden plaats langs de A50, grofweg van ziekenhuis Bernhoven
(afslag Uden-Zeeland) tot aan de
Zuid-Willemsvaart. Het gaat om
verkeer richting Veghel en Eindhoven. Samen met Uden en Meierijstad willen we de verkeerstellingen op slimme manieren
uitvoeren: meten óf er sprake is
van sluipverkeer, wat voor verkeer dat is, hoe hard er gereden

Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Marcel van der Steen

wordt enzovoort. We moeten
eerst weten om hoeveel en wat
voor verkeer het op de verschillende (uitwijk-)wegen gaat om
het probleem in kaart te kunnen
brengen.”
Maatregelen
Bernheze, Uden en Meierijstad
hebben met elkaar afgestemd
wat de meest zinvolle plekken
zijn om verkeerstellingen uit te
voeren. In november gaan de

gemeenten de resultaten gezamenlijk evalueren. Ook mogelijke maatregelen worden dan
gezamenlijk besproken, om te
voorkomen dat problemen alleen worden verplaatst. Een weg
afsluiten kan immers leiden tot
meer problemen elders.
Bij de te nemen maatregelen
wordt ook bekeken waar de situatie het meest nijpend is en welke
maatregelen handhaafbaar zijn.
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BERNHEZE BOUWT
COLUMN
ONNO
KRIJGT U MET
RUIMTELIJKE
ORDENING TE MAKEN?

Kwaliteit
Kwaliteit VOOR EEN
VOOR EENSCHERPE PRIJS

KwaliteitSCHERPE PRIJS
VOOR EEN
SCHERPE PRIJS

Ruimtelijke ordening: Ik ben
er dagelijks mee bezig. En
wat voor mij daardoor zo
vanzelfsprekend lijkt, blijkt voor
ONNO TRUSCHEL is
zelfstandig adviseur op
veel mensen een ingewikkelde,
het gebied van ruimtelijke
maar ook onbekende materie.
ordening en eigenaar van
Niet zelden wordt mij dan
RO Connect in Heesch.
ook de vraag gesteld wat een
adviseur ruimtelijke ordening nou eigenlijk doet.

Als adviseur ruimtelijke ordening adviseer ik (met name)
particulieren, bedrijven, winkeliers en ondernemers die op
de een of andere manier te maken krijgen met ‘ruimtelijke
ordening’. Maar wat is nu eigenlijk ruimtelijke ordening?
Wanneer krijg je met ruimtelijke ordening te maken?

Compleet
nieuwe grot
e
showroom
!

Compleet E
nieuwe gro
te
showroom
!

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

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

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

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

Compleet
nieuwe gro
te
showroom
!

E info@vanschijnde
www.vanschijnde
www.tegelprofsho

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

Wat is ruimtelijke ordening?
Nederland is maar een klein landje. De ruimte is daardoor (zeker op sommige plekken) schaars.
De bevolkingsdichtheid is hoog en de wensen zijn talrijk
en divers.
Om ons land leefbaar te houden kan niet op voorhand
aan alle wensen worden voldaan. Er zullen keuzes
gemaakt moeten worden; afwegingen. Waar bouwen we
woningen? Waar kunnen bedrijven gevestigd worden?
Waar mogen agrarische bedrijven uitbreiden? Waar willen
we juist de natuur de ruimte geven? Waar willen we
winkels?

ALLES HEEFT RUIMTE NODIG, MAAR DAT
KAN NIET ALLEMAAL OP DEZELFDE PLEK

De antwoorden op deze vragen gaan over het nu. Maar
ook over de toekomst. De keuzes van nu bepalen namelijk
de ruimte van straks.
Wonen, werken, recreëren; alles en iedereen heeft ruimte
nodig, maar dat kan niet allemaal op dezelfde plek.
Daarom moeten er keuzes gemaakt worden. Dit vraagt
om afweging van belangen, om ordening van de ruimte.
Ruimtelijke ordening is dus een proces waar regels en
wetten een rol spelen, maar ook belangen en emoties.
Het is aan de gemeente om hierin de juiste afweging te
maken.
Ruimtelijke ordening dichterbij dan u denkt
Ruimtelijke ordening is dus dichterbij dan u denkt. U heeft
misschien plannen om een woning te bouwen op een
perceel dat u in eigendom heeft. Of misschen vindt u dat
die woning die een ander wil bouwen juist niet op die ene
plek moet komen, omdat daardoor uw vrije uitzicht wordt
belemmerd. Of misschien wilt u wel een bedrijf beginnen,
terwijl op die plek volgens het bestemmingsplan eigenlijk
alleen gewoond mag worden...

• Kozijnen Deuren Ramen
Hondstraat 3 - 5476 KT Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl - www.addonkers.nl

en
Uw wens
is
Uw thu !

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

Allemaal voorbeelden waarbij u te maken krijgt met
ruimtelijke ordening.
U ziet, ruimtelijke ordening is dichterbij dan u denkt!
Laat u goed adviseren!
www.jmeulendijk.nl

onno@roconnect.nl - www.roconnect.nl - 06-2909 9005

Meulendijk

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

Voor particulieren
en bedrijVen
VOOR
PARTICULIEREN
BEDRIJVEN
VOOR
PARTICULIEREN
ENEN
BEDRIJVEN

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

n

Vouwwanden

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

Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis
(SEEH) voor eigenaar én bewoner

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

BERNHEZE - Na enkele jaren waarin de subsidiepot voor isolatie leeg was is er nu weer subsidie beschikbaar om jouw woning in een beter jasje te steken. Ben je woningeigenaar en wil je voor je woning minimaal twee energiebesparende (isolerende) maatregelen uitvoeren? Dan is de Subsidie Energiebesparing
Eigen Huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner nu weer mogelijk.
Deze subsidie vraag je aan bij de
Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland, www.rvo.nl. Daar
vind je ook hoe hoog de subsidie van de verschillende ingrepen
precies is.
Je komt in aanmerking voor deze
subsidie als de woning je eigendom én hoofdverblijf is of als deze
je hoofdverblijf wordt na renovatie.
De SEEH voor eigenaar én bewoner loopt tot en met 31 december
2020. Daarnaast kun je de sub-

sidie aanvragen voor maatregelen die na 15 augustus 2019 zijn
uitgevoerd. Deze subsidie kun
je aanvragen vanaf 2 september
2019.
De energiebesparende maatregelen waaruit je kunt kiezen zijn:
isolatie voor de spouwmuur, gevel, dak, zolder of vlieringvloer,
bodem en HR++ of HR+++ glas.
(in combinatie met nieuwe isolerende kozijnen)
Op de website van milieucentraal
vind je meer informatie en uitleg
over energiebesparende maatregelen.

(www.milieucentraal.nl/
energie-besparen/
energiezuinig-huis/)
Meer over ons
BECO is een groep enthousiaste
vrijwilligers met als doel Bernheze energieneutraal te maken, iedereen echte groene energie te
leveren en waar nodig duurzame
maatregelen te promoten. De
kracht van BECO is het team van
vrijwilligers. Ieder lid kan een advies door derden laten uitwerken
en gratis door BECO laten beoordelen.

Meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

DUURZAAMHEID
TIP

Haal de
zon in
huis

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

Hoe kun je veilig klussen?
Bescherming tijdens het klussen
- Verstandige klussers beschermen zichzelf drievoudig: een veiligheidsbril voor je ogen, een stofmasker tegen het stof in je
longen en gehoorbeschermers om je gehoor te beschermen.
Veilig gereedschap
- Werk met scherp gereedschap. Dat werkt
fijner, sneller en veel veiliger.
- Als je zelf slijpt, doe dit
dan onder een hoek van
250 graden.
Ladder in de hoogte
- Als je in de hoogte werkt, gebruik dan een ladder (geen bureaustoel of krukje). Zorg dat je ladder lang genoeg is.
- Gebruik niet het platform van een trap om op te staan en ga niet
op een van de laatste 4 treden van een ladder staan.
Volledige focus op het klussen, let op materialen
- Check altijd even of de kop van een hamer of bijl goed vast zit,
voordat je helemaal los gaat met één van beide.
- Het zou zonde zijn van je vers geschilderde muur als er iets tebron: www.klustips.nl
genaan vliegt.

Kies voor duurzame energie
www.vanbakeleco.nl
Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Ga je voor langere
tijd weg, zet dan je
internet modem en je
wifi-router uit.
Je gebruikt toch geen
internet als je weg
bent.

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken
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Popkoor Noiz viert 10-jarig jubileum
met festival in Hoessenbosch
HEESCH/BERGHEM - Het Heesche Popkoor Noiz beleeft dit jaar haar 10-jarig jubileum. Om dat te vieren pakt het koor groots uit! Zaterdag
14 september organiseert Noiz het ‘Noiz & Friendz’-festival in openluchttheater Hoessenbosch in Berghem. Samen met bevriende koren,
bands en muziekverenigingen uit de regio belooft zij er een muzikale middag en avond voor jong en oud van te maken.
Een koor gericht op jongeren,
popmuziek en kwaliteit; dat was
er tien jaar geleden niet in de omgeving van Heesch. En dus besloten Jacco Stam en Sander Wijnen
in 2009 een nieuw koor op te
zetten. Een spannende uitdaging,
want: slaat het aan? Inmiddels
kan Stam die vraag met een volmondig ‘ja’ beantwoorden: “We
hadden het geluk dat de meeste
leden bleven hangen, veel van
hen zijn nog steeds lid van Noiz.”
Voor haar 10-jarig jubileum
wilde Noiz graag iets speciaals
doen. Waar het koor de afgelopen jaren al een aantal theateroptredens gaf, kwam zij nu uit
op wel iets heel bijzonders: een
eigen festival! Voor het ‘Noiz &
Friendz festival’ nodigt Noiz bevriende koren, bands en andere
verenigingen uit de regio uit voor
een middag- en avondvullend
programma in openluchttheater
Hoessenbosch. “Bij Noiz zijn we
niet bang om eens iets ‘anders
dan anders’ te doen. Dit festival
is ons verjaardagsfeestje en het
is super om dat met muzikale
vrienden te kunnen vieren”, zegt
Stam. Na 10 jaar geeft Stam het

Kort
nieuws
Start jeugdbiljart

HEESWIJK-DINTHER - Biljartvereniging Royal is vorig jaar
gestart met jeugdbiljarten.
Onder deskundige leiding van
vrijwilligers van de club is er
biljartles voor de jeugd.

voorzitterschap deze zomer door:
“Nieuwe mensen brengen nieuwe ideeën. Ik denk dat dat goed
is voor elke vereniging, dus ook
voor die van ons.”
Het ‘Noiz & Friendz’-festival
vindt plaats op zaterdag 14 sep-

tember vanaf 15.00 uur. Gedurende de middag en avond
treden diverse acts op, op drie
podia: Kidz, Bandz en Friendz.
Zo is er onder andere kindertheater, een dansworkshop door
Remix, optedens van de bands
Dude en Lijn 99 en popkoren als

d’Accord en Multivox. Het festival wordt geopend en afgesloten
door Popkoor Noiz zelf. Kaarten
zijn te bestellen via www.popkoornoiz.nl/festival en kosten
€ 12,50 voor volwassenen en
€ 5,- voor kinderen tot en met 12
jaar.

Ook hebben ze vorig jaar
vanaf oktober competitie gespeeld op zondagochtend.
We speelden zelfs al een interland in Roozendaal tegen
België en een interland in
Hengelo tegen Duitsland en
België. Ben je tussen de 10
en 18 jaar en lijkt het je leuk
om te biljarten? Meld je dan
aan. Op vrijdagavond geven
biljartinstructeurs op professionele wijze les in CC Servaes
te Heeswijk-Dinther.
Meer informatie: Mari van
Berloo, 06-20134912 of
mmvanberloo@gmail.com
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AAN HET WERK
Aannemersbedrijf Van de Beeten uit Nistelrode realiseert
bijzondere bouwwerken in particuliere woningbouw. Met een
enthousiast en ervaren team van medewerkers leveren
wij onze opdrachtgevers een kwalitatief hoogwaardig en
duurzaam product. Door klein en flexibel te blijven zijn we
sterk in wat we doen. Om de dromen van onze klanten te
kunnen realiseren zijn we per direct op zoek naar:

Ervaren allround timmerman
Leerling timmerman
Functie inhoud
Verrichten van alle voorkomende timmerwerkzaamheden
betreffende nieuwbouw, aan- en verbouw en renovatie.
Wat wij vragen
Een professionele werkhouding, je bent woonachtig
in de regio, je kunt zelfstandig werken, je hebt een
klantvriendelijke werkhouding en zin om samen met
ons de schouders eronder te zetten.
Wat wij bieden
Een fulltime functie met goede arbeidsvoorwaarden
conform de bouw CAO, een prettige werksfeer en
een werklocatie dicht bij huis.
Voor meer informatie en vragen over deze
vacatures kun je contact opnemen met
Monique van de Beeten.
Je kunt je sollicitatie inclusief motivatie en
CV per e-mail versturen aan: info@beeten.nl
Bedrijvenweg 16 - 5388 PN Nistelrode
0412 612594 - info@beeten.nl
www.beeten.nl

Werklozen
In het tweede kwartaal van
2019 waren 305.000 mensen
werkloos, 3,3 procent van de
beroepsbevolking (seizoengecorrigeerd).
Ten opzichte van het vorige
kwartaal is het aantal werklozen met 11.000 afgenomen.
Wel is de dalende trend van de
werkloosheid in de loop van het
tweede kwartaal omgeslagen in
een lichte stijging.
De werkloze beroepsbevolking
bestaat uit alle 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen
en geen betaald werk hebben,
maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct
beschikbaar zijn.
Het aantal werklozen is sinds
2014 vrijwel voortdurend gedaald. Er zijn nu minder werklozen dan in 2008, bij het begin
van de economische crisis. Ook
het
werkloosheidspercentage
(3,3) is lager. In het derde en
vierde kwartaal van 2008 was
dat 3,6 procent.
bron: www.cbs.nl

BEN JIJ 13 JAAR OF OUDER?

We zijn op zoek naar
BEZORGERS

Extra
zakcen
bijverd tje
ienen!

Per direct
HEESCH – ongeveer 290 adressen

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

HEESCH – Ongeveer 400 kranten

Venloop, Eeuwelseloop, Kortdreef, Biezenloop,
Donkervoortseloop, Kaweiseloop, Snelleloop, Peelseloop,
Zijpseloop, Molenloop, Elzenloop, Burchtseloop,
Meerkensloop, Beekerloop, Overakkerseloop en Vleutloop.

NISTELRODE – ongeveer 190 kranten

Kerkveld, Kruisstraat, Urnenveld, Korenstraat en Molenerf.

INTERESSE?

Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of
bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi.
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‘Toe aan een nieuwe uitdaging?’

!
R
A
A
D
J
I
J
HEEEY
VANAF 13 JAAR

Extra
zakcen
bijverd tje
ienen!

We zijn op zoek naar

EEN INVALKRACHT
voor onderstaande wijk

Woensdag 2 oktober
HEESCH – Ongeveer 285 kranten

De Eg, De Gaffel, De Ploeg, De Rijf, De Sikkel, De Wisboom,
De Zeis, De Zicht en Landerstraat.

INTERESSE?

Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of
bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi.
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COLUMN
Schuldhulpmaatje
Bernheze vertelt...’

Mama’s wens: in actie tegen
speekselklierkanker

Anna: “Herman leerde ons te vragen ‘Wat kost dat?!’.”
Anna (niet haar echt naam) vertelde in oktober 2018 in een
uitzending van het programma ‘Mens & Missie’ van Groot
Nieuws Radio haar verhaal.
“We hadden allebei een goede baan en werkten 40 en 32
uur. We hadden wat schulden, maar dat losten we netjes elke
maand af. Mijn man hield alles goed bij in Excelbestanden. Ik
had net een nieuwe baan toen ik ontdekte dat ik in verwachting
was. We hadden al langer een grote kinderwens en we waren
dus heel erg blij met dit wonder. Mijn werkgever dacht daar
anders over. Mijn contract werd niet verlengd. Mijn vorige
werkgever wilde mij wel weer in dienst nemen, maar voor veel
minder uren en niet meer met een vast contract. Ik had dus
minder inkomen. De schulden liepen op en we raakten het
overzicht kwijt.
We zagen dat het misging en hebben meteen bij de gemeente
hulp gezocht. Daar kregen we te horen dat ze ons konden
helpen. Na drie jaar zouden we schuldenvrij kunnen zijn.
Het begon goed. De gemeente had een globaal overzicht van
alle schulden gemaakt dat we moesten ondertekenen; totaal
€ 76.000,-! Dat klopte niet want wij hadden het zelf heel goed
bijgehouden en op ons eigen overzicht stond € 36.000,- schuld.
De gemeente heeft toen een nieuwe berekening gemaakt, maar
pas de derde keer klopte het...
We zaten in de schuldhulpverlening maar de schulden bleven
oplopen. Mijn inkomen was niet altijd genoeg om alles te
betalen. De deurwaarders bleven komen, we werden afgesloten
van gas, water en licht en we zouden ons huis uitgezet worden.
Er kwam geen einde aan. Er was een tijd dat ik niet meer wilde.
Het was een heel zware tijd.
Eindelijk kreeg ik een vast contract met veel uren. Het geld
stroomde binnen. We waren al gestopt met de schuldhulpverlening bij de gemeente. Met hulp van een deurwaarder
hadden we alle schuldeisers geschreven. Die gingen
bijna allemaal akkoord met ons voorstel. Herman van
SchuldHulpMaatje kwam ons helpen. Twee dagen voor Kerst
stond hij voor de deur, onze kerstengel. Het eerste wat Herman
vroeg was: “Wat zijn je inkomsten en wat zijn je uitgaven?”
Dat overzicht hadden we wel, in die Excelbestanden.
Nu konden we gaan afbetalen.
Het was heel moeilijk om te laten zien wat voor puinhoop het
was aan iemand die je niet kent. We schaamden ons en ons
vertrouwen in instanties was beschadigd, maar hem durfden we
wel te vertrouwen. Herman is eerlijk en hij zegt wat hij denkt.
Dat ging niet altijd goed. We hebben wel eens wat moeten
uitpraten, maar je hebt soms die schop onder je kont nodig.
Ik gaf soms te enthousiast geld uit en dan was hij heel streng:
“Heb je het echt nodig en wat kost dat?” Ik heb wel eens
gedacht: ‘Ga weg!’ Maar als je eruit wilt komen, heb je iemand
nodig die met je meekijkt en je een beetje stuurt.
We zijn er sterker uitgekomen en we zitten in een opwaartse
spiraal. Het gaat goed op het werk, ik ga weer een opleiding
doen. We hebben al veel afgelost en we hopen over een jaar
klaar te zijn. We konden dit jaar voor het eerst weer iets leuks
gaan doen als gezin.
Ik denk dat ik zonder SchuldHulpMaatje op straat terecht was
gekomen. We herinneren elkaar vaak aan die tijd. Daar willen
we nooit meer naar terug.”

Maria met haar dochter Karen

HEESWIJK-DINTHER – Het jaar 2019 staat bij Karen van Boxtel in het teken van actievoeren. Ze heeft
verschillende acties opgestart om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar speekselklierkanker via het Radboud Oncologie Fonds. Het hoogtepunt van de acties wordt de pubquiz op zaterdag
14 september bij Café Kerkzicht in Loosbroek.
Speekselklierkanker is een zeldzame kankersoort. Hierdoor is
er nog niet veel onderzoek naar
gedaan en is er vaak nog geen
genezing mogelijk. In 2001 is
de moeder van Karen, Maria
van Boxtel, gediagnostiseerd
met speekselklierkanker. Na een
jarenlange strijd vol controles,
operaties, behandelingen en onzekerheid is Maria in mei 2019
overleden. Door haar positiviteit heeft ze zeer lang kunnen
vechten, maar helaas red je het
daar vaak niet mee. “Ik heb mijn
moeder beloofd dit jaar extra
mijn best te doen om geld op
te halen voor het Radboud Oncologie Fonds. Met dit geld kan
mama’s oncoloog Prof. Dr. Van
Herpen zorgen dat er meer onderzoek gaat plaatsvinden. Hopelijk wordt speekselklierkanker
hierdoor (beter) te behandelen.
Dat was mama’s wens”, zegt
Karen.
De eerste actie was al tijdens de
uitvaart van haar moeder. Door

Voor plattegronden en meer informatie
www.heuvelstraat78.nl

het mijn
moeder
beloofd
middel van collectebussen is er
ruim € 1.600,- opgehaald. In
de maand juli is er bij Jumbo in
Heeswijk-Dinther € 515,- opgehaald met statiegeldbonnetjes.
In september kunnen mensen
hun retouremballage inleveren
bij Dagwinkel Schouten in Loosbroek en in de maand november
is dat mogelijk bij Jumbo in Berlicum.
Met name de pubquiz op zaterdag 14 september zal een
bijzondere avond gaan worden.
Dit jaar is de derde editie voor
het Radboud Oncologie Fonds.
Echter is het de eerste keer zon-

der haar moeder. “Het zal een
avond met een traan en een
lach worden, maar wat het extra
bijzonder maakt is dat mama’s
oncoloog ook een woordje zal
doen”, legt Karen uit en vervolgt: “Ondanks de emotionele
lading is het ieder jaar een zeer
gezellige avond.
De muziekopgaves worden
live gespeeld door de band
Heegelsleek, in de pauzes is er
een grote loterij met ruim 150
prijzen en na afloop betreedt de
band Friday Night at Johns het
podium.” Het is duidelijk: tijdens
deze avond is gezelligheid en
meedoen veel belangijker dan
winnen!
Voor meer informatie of deelname aan de pubquiz mail naar
karenvanboxtel@gmail.com.
Voor donatie zie www.actie.
radboudoncologiefonds.nl/
dewensvanmama. Bij deze wil
Karen iedereen bedanken voor
hun steun.

HEESCH - “Mijn naam is Morris, ik ben 18 jaar en ik volg een opleiding om later fysiotherapeut te kunnen worden. Mijn zusje heet Teddy en zij is 16 jaar. Teddy is gehandicapt, onder meer door Cerebrale
Parese (CP). Dit is een houding- en bewegingsstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging
van de hersenen.
wordt geld ingezameld voor onderzoek en om mensen met CP
te ondersteunen in hun leven
met een handicap. STEPTEMBER
is een internationaal initiatief en
wordt in Nederland georganiseerd door de Nederlandse vereniging van mensen met CP.

Van 3 tot en met
30 september
iedere dag minimaal
10.000 stappen

Te koop
Vrijstaande woning in de
Heuvelstraat in Nistelrode

“
Ik heb

Steun Steptember

Voor meer informatie: schuldhulpmaatjebernheze@gmail.com

Heuvelstraat 78 Nistelrode

Foto: Marloes Niemeijer Fotografie

Teddy en Morris

Voor mij is het belangrijk dat
iedereen binnen zijn eigen mogelijkheden optimaal kan bewegen. Daarom loop ik van 3 tot
en met 30 september iedere dag
minimaal 10.000 stappen voor
STEPTEMBER. Met dit initiatief

Van het in Nederland opgehaalde geld wordt 90 procent in Nederland besteed en de andere 10
procent gaat naar internationaal
onderzoek.
Iedere euro wordt gebruikt om
mensen met CP te helpen. Alle

hulp en steun is welkom. Diverse
particulieren en bedrijven hebben zich inmiddels als sponsor
aangemeld van ons team ‘Teddy en Morris’. Als jij hieraan ook
een bijdrage wilt leveren ben ik
je echt ontzettend dankbaar.
Aanmelden als sponsor kan via
www.steptember.nl. Hier kun je
via de knop ‘Sponsoren’ een bedrag naar keuze overmaken naar
team ‘Teddy en Morris’. Alvast
enorm bedankt voor je steun.
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Koninklijke Onderscheiding
voor Harry van Dommelen

Nieuwe voorzitter voor
DNI, de opvolger van
CC De Pas en De Eijnderic
HEESCH - De Nieuwe Instelling (DNI), de opvolger van CC De Pas
en De Eijnderic, heeft een nieuwe bestuursvoorzitter: Aad van Lopik.
Hij zal per 1 oktober het proces van de samenvoeging van CC De
Pas en De Eijnderic vorm gaan geven, samen met bestuur en medewerkers van beide instellingen.
meente Bernheze zonder DNI,
nu nog CC De Pas en De Eijnderic, onbestaanbaar. “De Pas is
laagdrempelig, toegankelijk, en
ligt centraal in Heesch op een
prachtige locatie.

Aad van Lopik

VORSTENBOSCH - Harry van Dommelen uit Vorstenbosch ontving zondagmiddag uit handen van locoburgemeester Wijdeven de versierselen behorende bij zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde tijdens het 60-jarig jubileumfeest van voetbalvereniging Vorstenbossche Boys.

Aad van Lopik is een oude bekende van de gemeente. Hij zat
daar zestien jaar in de gemeenteraad. “Nu ik met pensioen
ben, heb ik tijd om deze uitdaging aan te gaan. Vanuit de gemeenteraad had ik veel bemoeienis met beide instellingen.

Vorstenbossche Boys is een
voetbalclub die in 1959 is opgericht. Inmiddels heeft zij zo’n
450 leden en verbindt op zowel
sportief als sociaal gebied de gemeenschap met elkaar. Vorstenbossche Boys telt veel vrijwilli-

Als voorzitter van de fusiepartners kan ik van binnenuit werken
aan een mooie nieuwe instelling.
Ik ben ervan overtuigd dat ze
elkaar zullen versterken en een
geweldige synergie opleveren.”
Volgens Van Lopik is de ge-

Een overrompelde Harry van Dommelen, hier samen met zijn vrouw en wethouder Rien Wijdeven

gers. Eén van deze vrijwilligers
is Harry. Hij zet zich sinds 1993
in voor de vereniging; de eerste
zes jaar was hij algemeen bestuurslid en sinds 1999 bekleedt
decorandus de functie van penningmeester. Daarnaast is hij als

vrijwilliger betrokken bij allerlei verenigingsactiviteiten zoals
nieuwjaarsrecepties, huldigingen
en kaderfeesten.
Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl

De Eijnderic staat in heel Bernheze bekend om zijn brede aanbod aan veelzijdige cursussen
en workshops. Beide stichtingen
worden gedragen door vrijwilligers en vormen een onderdeel
van het hart van de Bernhezer
gemeenschap.”
De nieuwe voorzitter is ervan
overtuigd dat de samenvoeging
van beide stichtingen tot een
nieuwe instelling DNI een stap
vooruit is. “Met een nieuwe indeling van het gebouw van De
Pas is er voldoende ruimte beschikbaar voor alle onderdelen
van DNI. De programma’s zullen elkaar versterken en er zal
kruisbestuiving ontstaan. Ik ben
ervan overtuigd dat DNI een
fantastische toekomst tegemoet
gaat. Maar dan wel met een
mooie, nieuwe naam. Die komt
nog wel.”
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Jubilerende slagwerkgroep viert
60-jarig jubileum met en voor iedereen
‘We gaan vet uitpakken’
Tekst: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER – Zestig jaar geleden werd de slagwerkgroep van de Koninklijke
Fanfare Sint Willibrord opgericht. Iets wat niet in stilte voorbij gaat en waar
niet zomaar een slag naar wordt geslagen, maar met meerdere big boems én
bazuingeschal met iedereen gevierd gaat worden. In het jubileumweekend van
vrijdag 8 en zaterdag 9 november wordt met The Taste of Drums & Dinner, Percussie
& Popcorn en Beats & Bites op de speciale jubileum locatie bij de Firma Dijkhoff aan
de Heeswijkseweg 7, stevig uitgepakt voor jong en oud.
“We gaan vet uitpakken.” Dat
stelt woordvoerder en slagwerkdirigent Wim van Zutphen
namens de jubilerende slagwerkgroep van de Koninklijke
Fanfare. Dat is dan ook precies
wat ze gaan doen. Uiteraard
staat slagwerk in al zijn facetten
dit weekend in de hoofdrol met,
zo laat Wim weten, een glansrol
voor ‘de drummer.’ “We trappen
op vrijdag af met ‘The Taste of
Drums & Dinner’; een avondvullend programma zonder klassiek
slagwerk, maar met vette pop
en rocknummers van alle tijden.
Dat wordt gespeeld door de
slagwerkgroep aangevuld met
een combo, zes blazers en zes
zangers/zangeressen. Uiteindelijk staan we met een 36-koppig
orkest op het podium.” Gasten
genieten deze avond van een
vijfgangendiner geserveerd door
De Toren Eten en Drinken en een
gevarieerde muziekschotel met
nummers van onder andere Phil
Collins, Santana, Toto, Kensington, Marco Borsato, U2, Queen
en vele anderen. De afterparty
is in de vertrouwde handen van
RUM, oftewel Roept U Maar.
Daarmee is het feest niet ten einde. Zaterdag zullen tijdens ‘Percussie & Popcorn’ vanaf 13.00
uur alle jeugdslagwerkgroepen
uit Bernheze laten horen en zien
wat zij, in deze letterlijk, in de
mars hebben. Ook zullen kinde-

night. We zien het als een dorpsfeest waarop we gaan knállen
met gave beats en de lekkerste
bites. Muziekliefhebbers gaan
er hun vinger bij aflikken”, verheugt Wim zich. Het wordt een
avond waarop het al eerder genoemde 36-koppige orkest zich
nogmaals laat horen, maar dan
in een andere setting en ook hier
worden diverse hapjes verzorgd
door De Toren.
“We vieren het hele weekend
feest in de hal die ons door de
firma Dijkhoff belangeloos wordt
aangeboden. Aan de voorzijde
plaatsen we er een tent bij. Er
komt een podium en goed licht
en geluid. Met hulp van onze
leden wordt het gezellig ingericht”, vertelt Wim. Hoewel het
al genoemde orkest zich ook tijdens ‘Beats & Bites’ doet gelden,
wordt de inrichting aangepast
aan de avond. Eentje die wederom besloten wordt met RUM.

65

19
Drumband uit

ren van de basisschool Het Mozaïek laten horen wat ze tijdens
slagwerklessen op school geleerd
hebben. Als afsluiting worden er
gezamenlijk twee speciaal gearrangeerde stukken van Toto en
Davina Michelle gespeeld. “Uiteraard is er gratis popcorn”,
zegt Wim opgewekt. De toegang
is gratis.
Het is de opmaat naar ‘Beats &
Bites’ in de avonduren dat vanaf 20.30 uur van start gaat. ”Dat
wordt zeker ook een vette party-

Elke activiteit
heeft een
eigen
jubileumkarakter

Hoewel elke activiteit een eigen
jubileumkarakter heeft en anders
van invulling is, worden beide
avonden geopend met het speciaal gecomponeerde stuk ‘Intrada’. “Daarin komt kort de historie
van 60 jaar slagwerk voorbij. Dat
wil zeggen van om te beginnen
de drumband, die later aangevuld
werd met een bazuinengroep tot
uiteindelijk de hedendaagse slagwerkgroep,”, zegt Van Zutphen.
Belangrijk vindt hij het om Jo van
de Pas te vernoemen.
Wim: “Die is al decennialang met
slagwerk superactief binnen onze
vereniging. Hij leerde ontelbaren
slagwerk spelen en stond echt
aan de basis van de huidige slagwerkgroep. Hij is nog steeds actief binnen onze vereniging.”

Vijfgangen
diner
Deelname aan het
vijf-gangendiner
The Taste of
Drums & Dinner
kost € 50,- per stoel
inclusief garderobe,
welkomstdrankje
maar exclusief
vervolgdrankjes.
Kaartjes zijn
verkrijgbaar bij
De Toren Eten en
Drinken. Vol is vol!
Het bijwonen

van Beates
& Bites
kost € 10,inclusief garderobe
en gratis hapjes.
Kaartjes zijn
verkrijgbaar
bij Paperpoint in
Heeswijk-Dinther.
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Sporten bij de gymclub van 40+
NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Heren
uit Nistelrode en Vorstenbosch, er is nog
plaats bij de gymclub van 40+.
Elke donderdag wordt er onder begeleiding
gesport in gymzaal De Stuik in Vorstenbosch; van september tot april van 20.00
tot 21.00 uur. Er wordt getraind op conditie,
buik- en rugspieren en het uur wordt afgesloten met een balspel. Interesse? Kom gewoon een langs of doe gewoon mee. Aanmelden bij Frans van Rooij, 0412-612570.

voetbal

Prinses Irene één helft op dreef
ELST/NISTELRODE - De eerste bekerwedstrijd van Prinses Irene eindigde uiteindelijk in een 4-2 nederlaag.
Tegen tweede klasser Spero uit Elst was
een voortreffelijke eerste helft niet voldoende. De Oranjes namen binnen tien
minuten een 2-0 voorsprong via Tim van
de Brand en Wibe van Rooij. Rond de
20ste minuut werd het 2-1. In de tweede
helft was de flink gerenoveerde ploeg van
coach Erik Meulendijk een stuk minder bij
de les en moest ze, vooral door persoonlijke fouten, drie tegentreffers incasseren.

Atletiek

Twee keer brons
voor Silke
BEST/NISTELRODE - Afgelopen weekend
waren de Zuid-Nederlandse Kampioenschappen atletiek. Silke Oldenamp deed
mee aan twee onderdelen: hink-stapsprong en hoogspringen.
Bij beide onderdelen sleepte zij een bronzen medaille in de wacht.
Wat een prestatie!

Hockeyseizoen weer geopend
HEESCH - Afgelopen zaterdag is het hockeyseizoen voor de jongste jeugd en de junioren van MHC Heesch met een zonnig openingstoernooi begonnen. Een heerlijk
zonnetje, vrolijke versieringen, gezellige muziek en vooral veel enthousiaste spelers en
toeschouwers waren de ingrediënten van dit geslaagde toernooi.
de junioren. Als eerste mochten de vijf
D-teams voelen of hun conditie na een
lange zomerstop nog op peil was. Voor
sommigen was dit hun debuut op het hele
veld: “Het was even wennen aan alle afstanden en aan de aantallen spelers op het
veld. Met name de hoeveelheid tegenstanders!” Daarna was het de beurt aan
de C-teams en de B-meiden. Het toernooi
is afgesloten met een vriendschappelijke
wedstrijd tussen de A2 en A3.

Om 9.00 uur verzamelde de jongste jeugd
(E- en F-teams) zich om kennis te maken
met hun (nieuwe) coaches en teamgenoten. Een half uur later begonnen zij met de
eerste wedstrijden na de zomervakantie.
De temperaturen op deze warme zomerdag en de fanatieke inspanningen van de
jonge hockeyers resulteerden in een flinke
ranjaconsumptie.
Na de jongste jeugd was het tijd voor

Ben je nieuwsgierig geworden of hockey
misschien wel iets voor jou is? Kom het
eens proberen en meld je aan voor drie
vrijblijvende en gratis trainingen. Iedereen
vanaf 4 jaar is welkom!
Stuur je vragen/gegevens naar:
tcmini@mhcheesch.nl (van 4 tot 10 jaar)
tcjunioren@mhcheesch.nl (van 11 tot 17
jaar)
tcsenioren@mhcheesch.nl (vanaf 18 jaar)
We nemen daarna zo snel mogelijk contact met je op! Meer informatie vind je op
www.mhcheesch.nl.
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beugelen

boksen

badminton

zwemmen

waterpolo

handboogschieten

korfbal

voetbal

Altior op toernooi bij SCMH
korfbal

hardlopen

biljarten

duivensport

jeu de boule

judo

schaken

dammen

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

darten

snowboarden

golf

kano

kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

MARIAHEIDE/HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zaterdag ging de
1,4cm b
jeugd van Altior op toernooi bij SCMH in Mariaheide. Ze gingen
met 10 teams naar het jeugdtoernooi waar jaarlijks zo’n 70 teams
aan deelnemen.
autosport

karten

Het toernooi is als voorbereiding
op de competitie die komende
zaterdag weer gaat beginnen.
Dus werd er volop gewisseld,
dingen uitgeprobeerd maar...
er was vooral veel plezier en lol
en er werden door enkele teams
zelfs prijzen in de wacht gesleept! Altior Welpen 1 was heel
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tafeltennis

motorsport

veelbelovend bezig, want het
was voor hen het eerste toernooi waar ze aan deelnamen en
ze wonnen gelijk alle wedstrijden
én gingen met de eerste prijs aan
de haal. Wil je een wedstrijd bijwonen van Altior? Het complete
programma staat op
www.altior-korfbal.nl. Tot dan!

Overwinning voor HVCH

KAATSHEUVEL/HEESCH HVCH 1 heeft in de uitwedstrijd
tegen DESK 1 in Kaatsheuvel
voor de beker een makkelijke
overwinning geboekt.
DESK 1 kroop niet in haar schulp,
maar probeerde voetballend
partij te bieden waarvoor hulde!
Tegen het overwicht van HVCH
was echter deze wedstrijd niet
veel te beginnen. Al na circa vijf
minuten lag de bal voor de eerste keer tegen de touwen, een
schot van Stijn van den Hurk.
Hij deed dit nog twee keer in de
eerste helft, waardoor de ruststand 0-3 was.
In de tweede helft werd de score verdubbeld door scores van
Samuel Eleonora, Tim Kamp en
Freek van Eembergen.

Foto: Ruud Schobbers

Deze wedstrijd heeft HVCH
vertrouwen getankt, op naar
de thuiswedstrijd van zaterdag

7 september om 18.00 tegen
Wilhelmina ’26 1. Kom gerust
kijken!

Open Dag bij Hedilo
HEESWIJK-DINTHER - Schietsportvereniging Hedilo houdt
zondag 8 september in het Willibrordcentrum in Heeswijk een
open dag. Belangstellenden
kunnen dan kennis maken met
de verschillende facetten van de
(lucht)schietsport.
Onder begeleiding van deskundige instructeurs kun je zelf
ondervinden hoe het is om met
de allermodernste luchtgeweren
of een luchtpistool te schieten.
Iedereen kan meedoen met het
Teilerschieten waarbij het de bedoeling is om de perfecte tien
te schieten. Met de moderne
kaartlezer kan op een duizendste
millimeter nauwkeurig de positie
van het schot bepaald worden.
Op deze dag staat ook een Scatt,
een trainingsysteem, opgesteld.
Op dit systeem kun je niet alleen

handboogschieten

het resultaat van het schot zien
maar ook ‘hoe’ je schiet, zoals
de bewegingen voor het schot,
maar ook de bewegingen na
het schot. Je krijgt een complete
analyse van jouw schotbeeld.
Ook wordt er door Patrick
Schuurmans elk uur een demonstratie gegeven hoe hij, ondanks
dat hij blind is, heel goede resultaten behaalt. Hij werd dit jaar
voor de tweede keer Nederlands
Kampioen op het NK in Arnhem.

Patrick richt niet met z’n ogen,
maar met z’n oren. Speciaal voor
jou ligt er een geweer voor visueel gehandicapten klaar zodat
je zelf eens kunt ervaren wat het
betekent om met je ‘oren’ te
schieten.
Loop gerust vrijblijvend binnen.
De mensen van Hedilo staan je
graag te woord. Van 11.00 tot
17.00 uur is iedereen van harte
welkom. Graag tot dan!

Koningschieten 2019

NISTELRODE - Traditiegetrouw vindt op de laatste zaterdag van augustus het koningschieten bij Handboogschutterij Ons Genoegen plaats. Zo ook dit jaar. Dit jaar is er door sponsor The Music Alliance voor
nieuwe clubshirts gezorgd! Ook zijn op deze shirts nieuwe logo’s gekomen waarmee Ons Genoegen
mooi voor de dag komt.

DE OPLOSSING

De ochtend begon rustig met de
huldiging van de keizer van het
vorige jaar en daarna was het
tijd voor het gezamenlijk ontbijt.
Na het ontbijt werd de indeling
van de schietbaan verricht door
Kyan, het jongste lid. Bij zo’n indeling wordt ervoor gezorgd dat
de jeugd en volwassen bij elkaar
op de baan komen. De wedstrijd
kon beginnen! Bij zo’n wedstrijd
worden twee rondes gespeeld
van 25 keer één pijl. Hieruit komen de winnaars per categorie:
aspiranten, jeugd en senioren.
De senioren moeten hierna nog
strijden wie keizer, koning en
prins worden. Dit wordt geschoten door de drie beste schutters
en de keizer van vorig jaar.
De uitslag van het Koningschieten van 2019 is als volgt:
Aspiranten
Ridder: Kyan van den Brand
(299)

Jeugd
Page: Vince van Nuland (379)
Schildknaap: Marvin van Lith
(382)
Ridder: Martin van den Hogen
(415)
Senioren
Prinses: Miranda van de
Veerdonk (450)
Koning: Mari Wolf (462)
Keizer: Robert van den Hogen

(459)
De dag werd als vanouds afgesloten met een heerlijk warm en
koud buffet. Kortom, het was
weer een geslaagde dag.
Wil je meer informatie over
deze vereniging? Kijk dan eens
op www.hbs-og.nl of mail voor
meer informatie naar
secretariaat@hbs-og.nl.
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Luuk van der Heijden en Rens van der Wielen
nieuwe kantinebeheerders van RKSV Prinses Irene
NISTELRODE – Vanaf 1 augustus zijn Luuk van
der Heijden en Rens van der Wielen de nieuwe
kantinebeheerders van RKSV Prinses Irene. Zij hebben
de taken overgenomen van Ruud Steevens en gaan
met ondersteuning van Theo en Petra van Tilburg
‘vol enthousiasme het nieuwe seizoen in’.
Luuk en Rens zullen voor velen
al bekende gezichten zijn; toen
ze 5 jaar oud waren, zijn ze als
jonge voetballertjes begonnen bij
Prinses Irene. Op dit moment is
Rens leider en vlagger bij heren
1 en 2 en voetbalt Luuk bij heren
5. Allebei doen ze al jaren vrijwilligerswerk bij de club; zo zijn ze
lid van het bestuur en de activiteitencommissie. Ook hebben de
twee al eens eerder achter de bar
gewerkt bij Prinses Irene en dat
komt nu goed van pas.
In juli zijn de twee vrienden benaderd om samen de nieuwe
kantinebeheerders van de club
te worden en meteen waren ze
enthousiast. “Omdat we allebei
al ervaring hebben in de horeca,
leek het ons een leuke uitdaging
om alles te kunnen regelen in de
kantine”, vertelt Rens. Theo en
Petra van Tilburg zullen de jongens ondersteunen in de vorm
van hand- en spandiensten.
“Wij gaan vooral het facilitaire werk doen zoals de voorraad

aanvullen, de kascontrole, zorgen voor een wisselend assortiment, de inrichting van de kantine en opstelling van het terras”,
gaat Rens verder. “En natuurlijk
helpen wij ons team van veertien
vrijwilligers achter de bar en in de
keuken wanneer dat nodig is”,
vult Luuk aan.

‘Het sportpark is
voor veel mensen
een tweede thuis’
“We gaan eerst zorgen dat alles loopt zoals het hoort en daar
zullen we nu aardig wat uurtjes
in moeten steken. Dat zal over
een tijdje wel minder worden;
wanneer het nodig is, springen
we bij”, zegt Van der Heijden. In
de toekomst willen de jongens
nieuwe feestjes organiseren en
andere thema’s bedenken. “Omdat we zelf ook in de activiteitencommissie zitten, gaat dat goed
samen”, volgens Rens.

Tekst: Carlijn van de Ven Foto: @DMBK

Rens en Luuk 

Rens en Luuk willen de kantine
vooral een leuke ontmoetingsplek houden voor alle leden, vrijwilligers, supporters en andere
betrokkenen. “We willen voor
gezelligheid zorgen en natuurlijk op z’n tijd een goed feestje”,
vertelt Luuk trots, “voor het hele
kantineteam staat klantvriendelijkheid en gastvrijheid hoog
in het vaandel. Het sportpark is

Mixed Hockeyclub HDL viert 40-jarig
bestaan met groot feest!

voor veel mensen een tweede
thuis en dat willen we zo houden.
We hebben heel veel zin om aan
deze nieuwe uitdaging te beginnen, samen met Theo en Petra.”
De nieuwe kantinebeheerders
nemen graag de gelegenheid
om - namens heel Prinses Irene Ruud en Pauline Steevens nog
een keer te bedanken voor de

inzet en fijne overdacht. Op dit
moment is het kantineteam nog
op zoek naar nieuwe vrijwilligers/
medewerkers vanaf 15 jaar. Voor
zowel achter de bar (18+) als in
de keuken (15+).
Bij interesse of voor meer informatie over het aantal uren en
vergoeding kan gemaild worden
naar
luuk_vd_heijden@hotmail.com.

Nieuw badmintonseizoen
van start

HEESWIJK-DINTHER - Mixed Hockeyclub HDL vierde zaterdag 31 augustus haar 40-jarig bestaan met
een groot feest. Alle leden, oud-leden, familieleden en vrijwilligers waren aan het einde van de middag
welkom op het terrein van de hockeyclub. “Het was een spetterende middag en avond. Jong en oud
heeft genoten”, vertelt Marloes namens de activiteitencommissie van de hockeyclub.
Op 10 oktober 1978 is de hockeyclub opgericht. Dit gebeurde op Tennisclub De Balledonk
waar een aantal fanatieke tennissers besloot dat het tijd werd
voor een eigen hockeyclub.
Grote initiator was Geert van de
Ven, die met een bierviltje in de
tenniskantine rondging.

HEESCH - Na een prachtig seizoen 2018/2019 is de afgelopen weken het seizoen 2019/2020 voor de badmintonners van de Heesche
Badminton Vereniging van start gegaan. In het vorige seizoen verwelkomde de vereniging vele nieuwe leden, werden vijf Heesche
jeugdleden regionaal kampioen en werden vele activiteiten georganiseerd. Dat wil de club dit seizoen doorzetten en liefst overtreffen. De ambities voor jeugd- én seniorenafdeling zijn torenhoog en
beregezellig.

Op het viltje kwamen alle namen van de oprichters en zo was
Hockeyclub HDL een feit. Van
een handjevol leden is de club
uitgegroeid tot een bloeiende
vereniging met 260 leden.
Vorig jaar bestond de hockeyclub 40 jaar. Dat werd afgelopen
weekend groots gevierd met
een feestmiddag en -avond. Alle
feestvierders werden bij binnenkomst verwelkomd door twee
prachtige kleurrijke dames. Zij
zorgden ervoor dat iedereen lekker fris ruikend via de rode loper
het feestterrein opging. Daar
kon iedereen genieten van muziek, dans, een lekker hapje en
drankje en voor de kinderen waren er allerlei spellen.

Burgemeester Marieke Moorman en Camiel Aarts

Burgemeester Marieke Moorman verzorgde, samen met
wethouder Rien Wijdeven, de
officiële opening. De vrijwilligers

Hans Kaandorp, Inge Kuijpers en
Patricia van Cleef werden gehuldigd en kregen de titel ‘lid van
verdienste’.

De vereniging zal dan ook volop
blijven investeren in leuke activiteiten en sportieve speelavonden. Zo staat bijvoorbeeld het
negende HBV Open Jeugd Toernooi (15 maart 2020) al gepland
en zullen ook het jeugdkamp en
de seniorenactiviteit niet ontbreken op de kalender, evenals een
aantal spannende interne toernooien.
Foto: Michel Roefs

De activiteitencommissie heeft
gezorgd voor een geslaagd feest
waar mensen op de hockeyclub
nog lang over na zullen praten.

Daarnaast blijft er voor leden
van de vereniging natuurlijk
meer dan genoeg tijd over om
het recreatief én competitief tegen elkaar op te nemen op de
badmintonbaan in het thuishonk

van de club: sporthal ‘t Vijfeiken.
Elke donderdagavond (senioren)
en vrijdagavond (jeugd) verwelkomt de vereniging iedereen uit
de regio maar al te graag op de
badmintonbanen in de zaal voor
een serieuze pot competitief
badminton, of gewoon om lekker een paar uur tegen een shuttle aan te slaan.
Badmintonnen bij de Heesche
Badminton Vereniging is voor iedereen weggelegd!
Meer informatie over de vereniging is te vinden op
www.hbv-heesch.nl.
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Fotograaf:
Maud van Erp
Bomenpark

DONDERDAG 5 SEPTEMBER
Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

Kijkavond Gidsen scouting
Leekenstraat 6 Heesch
PAGINA 11

Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Alzheimer Café
Ontmoetingscentrum Meteoor
Oss

Ziekenzalving
Zorgcentrum Heelwijk Heesch

HEESCH • HEESWIJK-DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

Evenementen

Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
VRIJDAG 6 SEPTEMBER
Alles is Liefde
Centrum MAIA Nistelrode

Film: Green Book
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 16
Poedja-Bardo Onderricht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Yoga
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Start jeugdbiljart
en kaartavond
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 27

DINSDAG 10 SEPTEMBER
Goede Doelen Week
Nistelrode
PAGINA 4

Publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch
PAGINA 10

Zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

ZATERDAG 7 SEPTEMBER
Jubileumdag
70 jaar Zonnebloem
Nistelrode
Rolstoelwandeling
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
PAGINA 10
Rockin’ Wood
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
ZONDAG 8 SEPTEMBER
Jeugdzeskamp HDL
Droevendaal 2 Heeswijk-Dinther
Weilandgames
Vinkelsestraat 54 Heesch
Open Dag bij Hedilo
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther
PAGINA 34
Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
Uurtje klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 10
Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
MAANDAG 9 SEPTEMBER
Goede Doelen Week
Nistelrode
PAGINA 4
Computer- en
smartphone inloop
De la Sallestraat 3 Heesch

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Guru yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Film: Green Book
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 16
WOENSDAG 11 SEPTEMBER
Goede Doelen Week
Nistelrode
PAGINA 4
Kaartmiddag KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Thema avond:
Wensambulance
MFA De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 7
Marja Lips, Helderziende
waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode
Vipassyana Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DONDERDAG 12 SEPTEMBER
Goede Doelen Week
Nistelrode
PAGINA 4
Herinner je wie jij bent
Centrum MAIA Nistelrode

Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

HaDee in het Park
Raadhuisstraat Heeswijk-Dinther

Film: De Ondergrondse
vergeet niet & De Schakel
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

VRIJDAG 13 SEPTEMBER
Goede Doelen Week
Nistelrode
PAGINA 4
Workshop Guru Rinpoche
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

MAANDAG 16 SEPTEMBER
Computer- en
smartphone inloop
De la Sallestraat 3 Heesch
Kaartmiddag
CC De Pas Heesch

Herinner je wie jij bent
Centrum MAIA Nistelrode

Poedja - Visualisaties Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Theatervoorstelling: En ze
leefden nog lang en gelukkig
CC Nesterlé Nistelrode

DINSDAG 17 SEPTEMBER
Bijeenkomst prostaatkanker
Bernhoven Uden

Keezbordavond
‘t Gildebergske Vorstenbosch

Alzheimercafé
Pieter BrueghelHuis Veghel

ZATERDAG 14 SEPTEMBER
Open Monumentendag
Bernheze

Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Start: Lips Groen 45+
dubbeltennis toernooi
TC Telro Nistelrode
Goede Doelen Week
Nistelrode
PAGINA 4
Open dag Brikkies
Rembrandtstraat 12 Heesch
PAGINA 11
Jubileum popkoor Noiz
Hoessenbosch Berghem
PAGINA 27
Pubquiz voor het goede doel
Café Kerkzicht Loosbroek
Angela Groothuizen
CC Nesterlé Nistelrode

Ton Bons, Helderziende
waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode
Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
WOENSDAG 18 SEPTEMBER
Rikmiddag
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther
Marianne Huisman, Helderziende waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DONDERDAG 19 SEPTEMBER
Workshop met biotensor
Centrum MAIA Nistelrode

ABBA Fever - Tribute Avond
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Karin Bruers
CC De Pas Heesch
PAGINA 12

Pubquiz Mama’s wens
Café Kerkzicht Loosbroek
PAGINA 30

Ophalen oud papier
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg
en De Zwarte Molen Nistelrode

Bernhezer Business Event
Landgoed Weijenhof Nistelrode

Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

ZONDAG 15 SEPTEMBER
Open Monumentendag
Bernheze

Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

Goede Doelen Week
Nistelrode
PAGINA 4

Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Bewonersavond
CC Nesterlé Nistelrode
Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

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

www.mooibernheze.nl

