
  Jaargang 8 • Week 40 • 2 Oktober 2019

Gruppo Dal Segno 
pag. 11

Oktober Woonmaand
pag. 14

Column Mieke Bode
pag. 24

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

Zie pagina 19

Gerard op bezoek bij...
pag. 23

TE HUUR 
  OP TWEE LOKATIES 
  VOOR KANTOOR, ATELIER, 
 WERKRUIMTE of PRAKTIJK 
 C.V., TL licht, HR++glas 
LINDESTRAAT NISTELRODE 
bij Nr.5 85m2 bij Nr.9 45m2   
Info: istehuur@gmail.com 
  Mobiel: 06 23 64 50 85 

Zoggelsestraat 21a, Heesch  
T. 0412 - 45 3113

www.akker-zonwering.nl

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Akker zonwering
rolluiken & buitenleven

WONING VERKOPEN?

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

WWW.KOM-WONEN.NL

Ieder mens komt tegenslag te-
gen, op allerlei vlakken. De ta-
felgasten vertellen over het pro-
ces dat ze daarbij doormaken en 
wat hun worstelingen zijn. Ze 
vertellen hoe ze tot acceptatie 
komen of gekomen zijn en wat 
voor veerkracht kan zorgen. En 
natuurlijk ook wat het hen uit-
eindelijk brengt.
Het programma wordt geleid 
door Harm den Dekker. Harm 

is geboren en getogen in Loos-
broek en docent MBO. “Kerk is 
mij met de paplepel ingegoten 
maar sinds een aantal jaren zoek 
ik de verbinding tussen kerk en 
de maatschappij daarbuiten.
Loosbroek Draait Door is voor 
mij precies passend en daarmee 
heb ik die verbinding gevonden, 
binnen de muren van de kerk. 
Het thema ‘Omgaan met tegen-
slag’ is hier erg geschikt voor.”

De tafelgasten op 
vrijdag 11 oktober zijn:

IVONNE VAN DER VELDEN
“Ik ben een levensgenieter. 
Kunst is een belangrijk onderdeel 
in mijn leven, ik stel tentoon-
stellingen samen en organiseer 
kunstprojecten zoals onder an-
dere ‘Alle Zielen’. Daarnaast ben 
ik een fervent hardloopster en 
hecht ik veel waarde aan warme 
familie- en vriendschappelijke 
banden.”

RIK RUIGROK
Knappe volslanke meubelmaker. 
Houtwurm. “Tegenslag komt in 
mijn vocabulaire niet voor.”

ANNE-MARIE VAN ORSOUW
“Sinds een aantal jaren leef ik 
met uitgezaaide borstkanker. 
Ondanks een onzekere toe-
komst, haal ik uit het leven wat 
voor mij belangrijk is.” 

Loosbroek Draait Door vindt 
plaats op vrijdagavond 11 ok-
tober in de Sint Antoniuskerk in 

Loosbroek. Inloop is vanaf 20.00 
uur. Het programma start om 
20.30 uur met een korte muzi-
kale inleiding door talenten van 
eigen bodem. 

De zangeressen Chinouk van de 
Rakt en Linda van Zutphen wor-
den begeleid op piano door An-
ne-Lous Nuytten-van den Boom 
en op basgitaar door Maikel Kor-
sten. Ook de afsluiting zullen zij 
muzikaal omlijsten. Na afloop, 
om 22.00 uur, is er een informeel 
samenzijn, met een lekker hapje 
en drankje.

De Abdij van Berne stelt op deze 
avond een aantal boeken be-
schikbaar, ter inzage, gerelateerd 
aan het onderwerp. 

De werkgroep Spiritualiteit in 
deze Tijd nodigt iedereen harte-
lijk uit om deze bijzondere avond 
bij te wonen!

Loosbroek
Draait Door
LOOSBROEK - Na vijf succesvolle eerdere 
edities wordt ook dit jaar ‘Loosbroek Draait 
Door’ georganiseerd. Het is een inspirerend 
praatprogramma waarbij gespreksleider 
Harm den Dekker in gesprek gaat met drie 
tafelgasten. Het thema dit jaar is ‘Omgaan 
met tegenslag’.

Oogstfeest De Kilsdonkse Molen

Om 10.45 uur zal deze ‘vrucht-
bare dag’ buiten beginnen met 
een Oogstdankviering. Deze vie-
ring wordt verzorgd door pastor 
J. Jansen en het St. Barbaragilde. 
Hierna komen de boeren met de 
bakfiets hun graan naar de mo-
len brengen en wordt het graan 
gezegend. Op de streekmarkt, 
met meer dan 15 kramen, kun 
je proeven en zien wat de oogst 
van dit jaar weer heeft gebracht. 
Bakker Bekkers en vrijwilliger/
bakker Jo v.d. Heuvel gaan ter 
plekke het eindproduct van het 
graan maken en bakken brood, 
krollen en speculaas.

De beide molens zijn te bezichti-
gen en de molenaars en rondlei-

ders zijn aanwezig. Voor kinde-
ren is er ook van alles te zien en 
te beleven. Samen met de touw-
slager kun je je eigen spring-
touw maken, of bijvoorbeeld 
de dorsvlegel ter hand nemen 
om het graan te dorsen. Het be-
zoekerscentrum is geopend van 
10.00 tot 17.30 uur en er is live 
muziek van orkest Varioso. Ook 

de fluisterboot vaart die dag van 
de molen naar Kasteel Heeswijk 
en terug. Voor de vaartijden en 
reserveringen kun je kijken op de 
website.
De Kilsdonkse Molen is ook een 
oliemolen waar de beroemde 
walnotenolie wordt geperst. 
Daar zijn heel veel walnoten 
voor nodig en gelukkig zijn er 
die dit jaar weer volop. Heb je 
walnoten? 
Dan kun je deze die dag ook in-
leveren. Zo draag je bij aan het 
in stand houden van deze unieke 
molens.

Zondag 6 oktober van 10.45
tot 17.00 uur. Kilsdonkseweg 
4-6. Heeswijk-Dinther.

HEESWIJK-DINTHER - Op deze dag kun je in en rondom de molen ervaren wat er allemaal gebeurt met 
het graan voordat het als brood over de toonbank gaat. De Kilsdonkse Molen organiseert ook dit jaar 
weer het Oogstfeest met het thema ‘Van Akker tot Bakker.’

Iedereen is welkom!

IVONNE:

‘Ik ben een levensgenieter. 
Kunst is een belangrijk 
onderdeel in mijn leven, 
ik stel tentoonstellingen samen 
en organiseer kunstprojecten 
zoals onder andere ‘Alle Zielen’
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Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Kloosterkapel activiteiten 
Rabo ClubSupport
Rabobank Oss-Bernheze onder-
steunt lokale verenigingen met 
Rabo Clubsupport. Ook wij doen 
mee! Steun ons met onze activi-
teiten. Kijk op Rabobank.nl/club-
support en stem vóór 11 oktober
op Kloosterkapel Vorstenbosch. 

Zaterdag 5 oktober
Familieopstellingen
Deze dag wordt begeleid door 
Juno Welter uit Amsterdam. 
Ze geeft je de mogelijkheid in-
zicht in je doen en laten te krij-

gen. Schroom niet om je aan te 
melden voor een van de laatste 
plaatsen en jezelf een cadeau-
tje te gunnen. De dag begint 
om 10.00 uur en zal omstreeks 
17.00 op z’n einde lopen. Kosten 
€ 25,- als representant en € 90,- 
bij inbreng van je hulpvraag. 
Aanmelden via 06-82350099 of
margarethbloemen@home.nl. 

Vrijdag 25 oktober
Spiritueel cabaret ‘Rugzak’
Op 25 oktober om 20.00 uur 
presenteert Robert Derksen zijn 

spiritueel cabaret ‘Rugzak’. Een 
verhalende cabaretshow vol hu-
mor, diepgang en prachtige ge-
dichten. Robert wordt geprezen 
om zijn eigenheid en pure, unieke 
stijl op het podium. Na het zien 
van ‘Rugzak’ wil je nog maar één 
ding; je rugzak achter je laten en 
je eigen hart gaan volgen! Deze 
voorstelling is zeer geschikt voor 
mensen die meer willen dan heel 
hard lachen. Entree € 10,- (beta-
len bij binnenkomst). 
Aanmelden via 
margarethbloemen@home.nl. 

ER VALT ALTIJD NOG
IETS TE LEREN
ENGELS VOOR BEGINNERS
Engels is een wereldtaal. Met Engels kun je jezelf in veel 
landen verstaanbaar maken. Wĳ  bieden de mogelĳ kheid 
om in 9 lessen kennis te maken met deze praktische taal 
door middel van lezen, luisteren, spreken en schrĳ ven. 
Als het goed bevalt gaan we in januari verder met nog eens 
12 lessen.

Heesch | maandag 21 oktober 2019 | 19.00-20.15 uur
9 lessen | Yvonne Hendriks | € 86,-. 

FOTOGRAFEREN MET JE SPIEGELREFLEXCAMERA
Fotograferen is meer dan alleen de ontspanknop 
indrukken. Inzicht krĳ gen in de werking van de camera en 
het op een fotografi sche manier leren kĳ ken staan voorop! 
In deze cursus wordt ingegaan op technische begrippen als 
diafragma, sluitertĳ d, ISO en witbalans. 

Uiteindelĳ k maken de 
compositorische 
elementen zoals licht, 
vorm en kleur het beeld. 
In deze cursus wordt 
daar veel aandacht aan 
besteed.

De cursus bestaat uit 9 theoretische lessen, waarin 
genoemde onderwerpen worden besproken, en één 
praktĳ kles, waarin we gezamenlĳ k gaan fotograferen op 
een inspirerende locatie op zaterdagochtend.

Wekelĳ ks krĳ g je foto-opdrachten mee om thuis zelfstandig 
te maken. Zo leer je de verschillende functies van je camera 
kennen en gebruiken. De cursus wordt afgesloten met een 
eindopdracht.

Heesch | dinsdag 22 oktober 2019 | 19.00-21.00 uur
9 lessen | Sylvy van Bochoven | € 112,50 
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HERFSTPLANK

Beleving! Dat is een heel 
belangrijk item bij Bon Fromage 
in Oss en in Heesch. 
Onze klanten willen graag een 
fijn advies krijgen op de meest 
uiteenlopende vragen. 
Advies bij het samenstellen 
van een cadeautje, bij het 
maken van een keuze als je 

een koemelkallergie hebt of bij het samenstellen van een 
heerlijke borrelplank. U kent natuurlijk al lang onze luxe 
hapjes die we samenstellen voor particulieren en bedrijven, 
maar we kunnen ook een heerlijke tapasplank voor u 
samenstellen.

Dan kunnen uw gasten zelf een keuze maken en het 
staat bovenal heel erg gezellig op tafel! Zo’n tapasplank 
bestaat uit diverse soorten kaas, lekkere vleeswaren zoals 
een truffelbonbon met Parmezaanse kaas en een heerlijke 
gerookte ham. Verder wat lekker vijgenbrood, gemengde 
nootjes (huisgebrand), een dipper en tot slot wat lekkere 
herfstbonbons. 

De mooie plank mag u ‘tegen een borg’ van ons lenen en 
na gebruik weer terugbrengen! Gemakkelijk en vooral erg 
lekker! Mogen wij u binnenkort van dienst zijn, dan horen 
wij dit graag!

Heel graag tot ziens in onze winkels in Oss en in Heesch.

Bon Fromage Team Oss-Heesch, 
Ton en Elly Bens

COLUMN
Ton Bens

HEESWIJK-DINTHER - CC Ser-
vaes organiseert zaterdag 26 
oktober een goed verzorgde 
bridgemiddag. De zaal is open 
om 12.30 uur. Aanvang bridgen 
is om 13.00 uur. 

Inschrijven doe je door vóór 19 
oktober € 17,50 per paar over te 
maken naar NL83 RABO 0111 
6290 71 ten name van CC Ser-
vaes te Heeswijk-Dinther onder 
vermelding van de namen van 
het bridgepaar en je telefoon-
nummer. Is het inschrijfgeld op 
bovenstaande rekening bijge-
schreven, dan ben je automa-
tisch ingeschreven voor deze 
bridgedrive. Je krijgt hiervan 
geen extra bericht. 

Inlichtingen bij Theo Romijn via 
0413-291284 (voicemail inspre-

ken bij geen gehoor) en
www.ccservaes.nl. 

Noteer ook alvast de eindejaars 
bridgedrive in je agenda. Die 
vindt plaats op zaterdag 28 de-
cember.

Herfst bridgedrive 

‘Dan kunnen gasten zelf een keuze 
maken en het staat bovenal erg 

gezellig op tafel’

Met Engels kun je jezelf in veel 
landen verstaanbaar maken



Woensdag 2 oktober 2019 3
  

Vrijheid
De Amerikaanse president Franklin Roosevelt benoemde ze in 
1941. De Four Feedoms, vier vrijheden, die in tijden van oorlog 
onder druk staan. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie, 
vrijwaring van angst en vrijwaring van gebrek. 

Ik maak me wel eens zorgen over deze vrijheden. Ze zijn 
kwetsbaar, ook als er geen oorlog is. Ik verbaas me over het 
verdwijnen van de nuance in het maatschappelijke debat, 
bijvoorbeeld over de klimaatverandering. Stuitend om te zien hoe 
heftig mensen reageren op de VN-klimaattop vorige week in New 
York.

Ik word akelig van de moord op Derk Wiersum in Amsterdam. 
In wat voor land leven we, als een advocaat de verdediging van 
z’n cliënt moet bekopen met de dood?

Ik begrijp niet waarom mensen met verschillende religieuze 
achtergronden elkaar soms zo naar het leven staan. Zou geloof, 
in welke God dan ook, niet moeten verbroederen in plaats van 
verwijderen? 

Gelukkig is er hoop. Dat voelde ik ook afgelopen weekend. 
We herdachten op bijzondere wijze dat onze gemeente 75 jaar 
geleden werd bevrijd. Dat deden we in Loosbroek, het midden 
van Bernheze. Er was een (hard)looptocht van 75 kilometer, 
een bevrijdingsconcert, toneel, een expositie en een film met 
persoonlijke oorlogsverhalen. 

Het was goed om bij de herdenking zoveel 
kinderen en jongeren te zien. Ik riep hen 

op interesse te tonen in de wereld, te 
discussiëren en een eigen mening te 
vormen, en bovenal niet onverschillig 
te zijn. Want alleen zo houden we 

onze vrijheid in ere. De vrijheid waar 
Roosevelt op hamerde en die we 
dankzij onze bevrijders al 75 jaar 
koesteren.

Column
Marieke Moorman

Burgemeester Bernheze

Het was goed om bij de herdenking zoveel 
kinderen en jongeren te zien. Ik riep hen 

op interesse te tonen in de wereld, te 
discussiëren en een eigen mening te 
vormen, en bovenal niet onverschillig 
te zijn. Want alleen zo houden we 

burgemeester.moorman@bernheze.org

Koninklijke onderscheidingen
voor drie brandweermannen
korps Heeswijk-Dinther

Door een wijziging in het deco-
ratiestelstel komen brandweer-
vrijwilligers, per 1 januari 2020, 
na een dienstverband van 20 
jaar of langer, niet meer auto-
matisch voor een koninklijke 
onderscheiding in aanmerking. 

Om toch de maatschappelijke 
waardering uit te spreken ont-
vangen de brandweervrijwilli-
gers Jurgen van Lieshout (sinds 
1994), Jan Mickers (sinds 1998) 
en Johan Traa (sinds 1998) een 
koninklijke onderscheiding voor 

hun jarenlange inzet binnen 
Brandweer Brabant-Noord, post 
Heeswijk-Dinther. De heren blij-
ven inzetbaar. 

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

HEESWIJK-DINTHER - Jurgen van Lieshout, Jan Mickers en Johan Traa zijn zaterdag 28 september 
benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Moorman heeft hen de versierselen be-
horende bij deze koninklijke onderscheiding uitgereikt tijdens de jaarlijkse korpsavond van Brandweer 
Brabant-Noord, post Heeswijk-Dinther.

V.l.n.r.: Burgemeester Moorman, Jurgen, Johan en Jan Foto’s: Edwin Hendriks

Aflossingsblij
of energievrij?
Je kunt je geld maar 
één keer uitgeven. 
Dus wat is slimmer? Je 
hypotheek aflossen of 
je huis verduurzamen?

Twijfel jij of je extra moet aflossen, 
verduurzamen of een combinatie 
van die twee? Vraag ons om advies. 
We zetten graag de mogelijkheden 
voor je op een rij en rekenen 
alles voor je door, zodat jij een 
weloverwogen keuze kan maken.

Hoofdstraat 100A, 5473 AT Heeswijk-Dinther, 0413-291980 
Julianastraat 12, 5258 NB Middelrode, 073-7820167

SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!
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Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291205 
of 0413-291980

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

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

In de cursus komen onderwer-
pen aan de orde als: 
- Wat is dementie, wat zijn de 

oorzaken, wat zijn de sympto-
men? 

- Hoe ga je ermee om als de 
persoon met dementie gaat 
veranderen? 

- Wat zijn mogelijkheden voor 
de persoon met dementie? 
Hoe kan hij of zij zo lang mo-
gelijk actief blijven? 

- Waar kun je terecht voor zorg 
en hulp, zowel thuis als bij een 
zorginstelling?

- Hoe verwerk je verdriet? 
- Hoe zie je de toekomst?  
- Daarnaast is er gelegenheid 

om contact te leggen met el-
kaar, ervaringen uit te wisse-
len en elkaar te ondersteunen. 

De cursus start op donderdag 24 
oktober van 13.30 tot 15.30 uur 
en vindt plaats in Ontmoetings-
centrum Meteoor, Oude Lither-
weg 20 in Oss. 

Het zijn zes bijeenkomsten op 24 
en 30 oktober, 14, 21 en 28 no-
vember en 12 december. Na een 
half jaar wordt nog een terug-
kombijeenkomst georganiseerd. 
De kosten voor de cursus zijn  
€ 30,- (inclusief cursusmap en 
koffie/thee). 

De cursus wordt gegeven door 
Eef Rubbens en Hetty van Am-
stel. 
Zij werken bij ONS welzijn voor 
mensen met dementie en hun 
mantelzorgers, voor DemenTa-
lent en het Alzheimer Café in 
Oss. 

Cursus Omgaan met
dementie
OSS – Bij voldoende aanmeldingen start op donderdag 24 oktober 
bij ONS welzijn in Oss de cursus Omgaan met dementie voor fami-
lieleden en mantelzorgers van mensen met (beginnende) dementie.

VIERGENERATIES

Grada van Schijndel-van Lith (96) uit Lith, Anny Fransen-van Schijndel 
(67) uit Heesch, Petra Fransen-van Sleeuwen (35) uit Nistelrode en Luus 
(links) en tweelingbroer Mees van Sleeuwen, geboren op 2-7-2019. 

Je raakt de controle kwijt. Dat is 
een vervelende situatie voor de 
betrokkene zelf en voor de men-
sen om hem heen: zij willen ten-
slotte niets liever dan helpen op 
een manier die past. 

De bezitter van een Crisiskaart 
behoudt zelf de regie. Met de 
Crisiskaart laat hij in een verwar-
de periode de eigen stem horen. 
De Crisiskaart geeft aan wat 
diens wensen zijn tijdens een cri-
sis. De Crisiskaart geeft iemand 
regie.

Kaarthouders dragen de Crisis-
kaart altijd bij zich, bijvoorbeeld 
in hun portemonnee. Een Crisis-
kaart geeft houvast voor hen-
zelf en voor de mensen die hen 
ondersteunen als zij het moeilijk 
hebben.

Bij veel kaarthouders helpt het 
ook om een crisis te voorkomen. 
Door samen met een ervarings-
deskundige te praten over wat 
voor hen een crisis inhoudt en 
hoe zij daarmee om willen gaan, 
zien zij beter aankomen wanneer 
een crisis dreigt en hebben voor-
af ook al betere contacten over 
de aanpak. 

Nieuwe impulsen
De Crisiskaart kan een belangrij-
ke rol spelen bij verward gedrag. 
Als gevolg van de activiteiten 
van het Landelijke Schakelteam 
Personen met verward gedrag 
is daarom in 2016 een nieuwe 
impuls gegeven aan de promo-
tie van dit middel. Er zijn ver-
schillende projecten gestart om 
het gebruik van de Crisiskaart 
te bevorderen. In de regio Oost 

Brabant startte ‘Stichting Door 
en Voor’ in 2017 het project Cri-
siskaart Oost Brabant. Inmiddels 
zijn er verspreid over Nederland 
tientallen projecten om het ge-
bruik van de Crisiskaart te be-
vorderen. 

Een Crisiskaart maken 
doe je met hulp
Tijdens een crisis kan iemand 
vaak niet meer helder denken. 
Maar voor of na een crisis kan 
deze persoon dat gelukkig wel. 
Die helderheid kun je goed ge-
bruiken om een Crisiskaart op te 
stellen. 

Een Crisiskaart opstellen doet ie-
mand niet alleen. Een crisiskaart-
consulent ondersteunt daarbij, 
maar laat iemand wel zelf bepa-
len wat er op de Crisiskaart komt 
te staan. 
Bijvoorbeeld medicijngebruik 
of afspraken met de huisarts of 
je behandelaar, maar ook tele-
foonnummers van mensen die 
de hulpdiensten kunnen bellen 
bij een crisis. Of misschien wil je 
vermelden wie er voor je huis-
dieren moet zorgen. 
Omstanders kunnen door de 
Crisiskaart precies zien wat ie-
mand wel en niet wil als er zich 
een crisis voordoet. Dat geeft 
vertrouwen en kan een crisis 
voorkomen. 

Een Crisiskaart voor jezelf?
Belangstellenden kunnen meer 
informatie vinden op 
www.crisiskaart.nl. Ook kunnen 
zij contact opnemen met het 
team van Stichting Door en Voor 
via 073-6401752 of via 
crisiskaart@doorenvoor.nl.

De Crisiskaart geeft
iemand regie

BERNHEZE - Voor iemand die het overkomt is een crisis iets naars 
om mee te maken. Tijdens een crisis ben je soms flink in de war en 
kun je wensen en gevoelens niet goed onder woorden brengen.

Linkensweg 1, 5341 CA Oss  - 06-13302928 of 06-44564294
info@decompleteverandering.nl

www.decompleteverandering.nl

Weerbaarheidstraining
voor kinderen

Boks, kickboks en fun
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Opening nieuwe bakkerij
van de bakkers Lamers

Melvin Snellen vertelt dat hij 
samen met Bart de bouw mee 
begeleid heeft. “Het was een 
grote klus en zoals bakkers zijn, 
kunnen deze soms van koers ver-

anderen! Ik ben blij met de fijne 
samenwerking en het geduld van 
TenBa, Muller Bouw en alle an-
dere bedrijven die meegeholpen 
hebben en het tot een succes ge-
maakt hebben.”

Maar ook bedankte Melvin tij-
dens de opening alle medewer-
kers van de bakkers Lamers, 
want het werk ging tijdens de 
bouw gewoon door.

Burgemeester Moorman was 
ook uitgenodigd en feliciteerde 
de bakkers Lamers met de nieu-
we bakkerij. Ook stond ze even 
stil bij de grondleggers van de 
bakkers Lamers, de ouders van 
Bart, Harm en Lizzy. Wat zou-
den ze trots geweest zijn als ze 
er nog geweest waren! Marieke 
Moorman is trots dat de bakke-
rij in Bernheze staat en gaf ook 
complimenten over de bedrijfs-
voering, zoals actuele marketing, 
maatschappelijke betrokkenheid 
en duurzaamheid.

Over een tijdje zal ook de patis-
serie afdeling aan ’t Dorp ver-
bouwd worden en dan is de bak-
kers Lamers helemaal klaar voor 
de komende jaren.

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

HEESCH - Nadat op 1 oktober 2018 begonnen is met de bouw aan de Cereslaan werd afgelopen zondag, 
nog net geen jaar later, de nieuwe bakkerij officieel geopend. Op 18 mei is de bakkerij al in werking 
getreden. “Het was een heftige tijd”, vertelt Bart Lamers die iedereen welkom heet. “We waren al 
langere tijd aan het kijken hoe we konden uitbreiden en toen kwam de grond naast Van Gruijthuijsen 
Catering vrij en dat voelde meteen goed, een perfecte locatie! De samenwerking met Van Gruijthuijsen 
Catering is goed en onze ouders waren vrienden.” In de bakkerij aan de Cereslaan wordt alles gemaakt 
wat gebakken moet worden en aan ’t Dorp is de patisserie afdeling.

Melvin

 Foto’s: Marcel van der Steen

Complimenten 
over de 
bedrijfsvoering
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Deze firma levert al ruim 15 jaar 
schoenen en pantoffels, zowel 
voor dames als heren, in veel 
verschillende lengte- en wijd-
tematen. De ideale oplossing 
voor mensen met gevoelige of 

opgezwollen voeten of enkels, 
steunkousen, zwachtels, beugels, 
steunzolen, hallux valgus (knob-
bels), likdoorns, eksterogen, ha-
mertenen, diabetes en reumati-
sche aandoeningen. 

Nieuw is een speciale collectie 
stretchschoenen die in zijn ge-
heel bestaat uit zacht elastisch 

materiaal, speciaal bedoeld voor 
mensen met (erg) gevoelige voe-
ten. Men heeft zich toegelegd op 
brede en zelfs extra brede schoe-
nen en pantoffels voor mensen 
met brede of opgezwollen voe-
ten, maar daarnaast levert Jon-
ker Speciaal Schoeisel VOF ook 
de meer courante wijdtematen. 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom. 
De toegang is gratis en pinnen is 
mogelijk.           

Moeilijke voeten?
HEESCH - In Heelwijk zal op vrijdag 4 oktober een bijeenkomst wor-
den gehouden speciaal bedoeld voor mensen met moeilijke voeten. 
In de centrale hal van Heelwijk, Mozartlaan 2 in Heesch, zal dan van 
10.00 tot 12.00 uur een verkoopmorgen worden gehouden. De bij-
eenkomst zal worden verzorgd door Jonker Speciaal Schoeisel VOF 
uit Wadenoijen.

Speciale collectie 
stretchschoenen

Bernheze herdenkt de bevrijding 

In Loosbroek werd vanaf 19.30 
uur een verlichte Vrijheidstocht 
gehouden. Vele inwoners van 
Bernheze liepen naar het dorps-
plein en 75 kinderen kregen lam-
pionnen mee. 

Met de lampionnen, in rood, wit 
en blauw, werd op het plein de 
Nederlandse vlag gevormd. RTB 
kwam om 20.00 uur aan op het 
dorpsplein in Loosbroek waar ze 
het bevrijdingsvuur overdroeg 

aan burgemeester Moorman 
die het bevrijdingsvuur ontstak. 
Hierna hees zij de vlag, samen 
met enkele kinderen.
Daarna stond er een avond- 
invulling op het programma in 

de vorm van een Vrijheidscon-
cert, een documentaire en to-
neelstuk en een tentoonstelling.

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

EINDHOVEN/BERNHEZE - De gemeente Bernheze vierde zaterdagavond in Loosbroek 75 jaar vrijheid in 
Bernheze. Running Team Bernheze (RTB), een club van vijftien personen onder leiding van teamcaptain 
Marleen Frunt, heeft het bevrijdingsvuur op deze zaterdagochtend opgehaald bij het stadhuis in Eind-
hoven. Ook burgemeester Moorman was hierbij aanwezig. Vanuit Eindhoven ging de club hardlopend, 
wandelend en fietsend in een tocht van 75 kilometer naar Loosbroek. Er was gekozen voor een afstand 
van 75 kilometer in verband met het aantal jaren dat Bernheze bevrijd is. Onderweg hebben de deelne-
mers een stop gemaakt bij Nationaal Monument Kamp Vught.

Running team Bernheze op het stadsplein in Eindhoven Foto’s: @DMBK

Burgemeester Moorman ontstak het bevrijdingsvuur

Het team maakte een stop bij Nationaal Monumenten Kamp Vught
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
3 tot en met 9 oktober

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

NIEUW!  VERS EN GEZOND
KANT EN KLARE MAALTIJDEN

HOKKAÏDO POMPOEN per kilo € 0.98
PREI per kilo € 0.98
MUSKAATDRUIVEN 500 gram € 1.25

Gebakken
hamburgers

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

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

Rundergehakt

100 gr. € 0,80

Speklappen naturel
of gemarineerd

100 gr. € 0,80

per stuk € 0,80

Desem
Meergranen
2e nu voor

Desem
Meergranen
2e nu voor

Meergranen
2e nu voor 1,00

Mueslibollen
4+2 GRATIS
Boordevol vezels!

Weekendknaller!

Mini Bossche
bollen
3+1 GRATIS
Alleen geldig op 
vrijdag  en zaterdag

Van Mook

Het is fe
est in 

Vorstenb
osch

Feest mee met Ambachtelijke 
Slagerij van den Tillart
‘We maken en verwerken alles zelf’

In oktober 1939 begon Jan (Jen-
ne) van den Tillart met de ver-
koop van vers vlees in een win-
kel aan huis op exact dezelfde 
locatie als nu. Hij gaf uiteindelijk 
het roer over aan zijn zoon Jan 
jr. en zijn vrouw Jos, die aanslui-
tend de ‘slagersgenen’ doorga-
ven aan hun zoon Dirk en echt-
genote Sandra. Opgeteld zijn we 
daarmee drie generaties slagers 
en 80 jaar verder. “Mijn opa be-
gon met de verkoop van om te 
beginnen (vrijbank)vlees dat hij 
na noodslachting en keuring ver-
kocht”, vertellen Dirk en Sandra 
van den Tillart. Ze vervolgen: “Er 
waren ook huisslachtingen en 
opa kocht dieren bij de boeren 
thuis en op de Bossche ‘mert’. 
Hij begon klein, maar groeide 
het vak in en wist er een goede 
slagerij van te maken.” 

Zijn zoon Jan jr. kreeg de liefde 
voor het vak met de paplepel in-
gegoten en doorliep de slagers-
vakschool. Daarmee werd het 
specialisme en de vakkennis nóg 
uitgebreider. Ook zijn zoon Dirk 
werd geboren met slagersgenen 
en volgde genoemde opleiding. 
Voor hij thuis begon, deed hij 
elders ervaring op. Daar liep hij 
Sandra tegen het lijf die in de 

slagerswinkel werkte en net als 
hij dol is op het vak. “Ik werk 
graag met mijn handen en vind 
het leuk om met mensen om te 
gaan”, meldt ze enthousiast. 

Dat doen genoemden intussen 
al vele jaren in het familiebedrijf. 
Hoewel er met de tijd meege-
gaan is, wordt het traditionele 
gekoesterd. “Vers ambachte-
lijk bereid vlees en producten 
zijn onze kernwoorden. We zijn 
onderscheidend omdat we al-
les volgens originele recepten 
zelf maken en verwerken. Van 
vleeswaren, gourmet en barbe-
cuevlees tot kant-en-klare maal-
tijden en meer”, stellen Dirk en 
Sandra resoluut. 

Het 80-jarige bestaan wordt 
met iedereen gevierd. De hele 
maand oktober zijn er feestelijke 
en gevarieerde acties. Zo maken 
klanten onder andere kans op 
het winnen van een gourmet-
plaat, een barbecue en mag er 
gedobbeld worden voor korting. 
Ook is er een kleurplaat voor 
kinderen. Bij inlevering krijgen zij 
een leuke attentie en de mooiste 
worden beloond met een prijs. 
Of er een vierde generatie komt 
is koffiedik kijken. “Onze zoon 
zegt dat hij slager wordt. Hij is 
pas 11 jaar, dus dat kan nog alle 
kanten op”, zegt het echtpaar 
om toe te voegen: “Voorlopig 
gaan we zelf door. Het is een 
prachtig vak en we werken hier 
met veel plezier.” 

Voor informatie zie 
www.slagerijvdtillart.nl.

VORSTENBOSCH – In oktober 1939 werd aan de Kerkstraat 9 in Vorstenbosch 
Ambachtelijke Slagerij van den Tillart geopend. Anno 2019 zijn we drie generaties 
van den Tillart slagers en 80 jaar verder. Hoewel het bedrijf met zijn tijd meeging, 
zijn ambachtelijk bereid, vers, kwalitatief goed en écht lekker nog steeds de 
sleutelwoorden voor het hele assortiment. Het 80-jarige jubileum wordt de hele 
maand oktober verpakt in allerlei feestelijke acties en met iedereen gevierd. 

Dirk en Sandra Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Kerkstraat 9, Vorstenbosch
0413-363645

“Onderscheidend 
omdat we alles 
volgens originele 
recepten zelf 
maken en 
verwerken

Extra zakcentje

bijverdienen?

Word 
bezorger van 
deze krant!

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

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG
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Voor u, naast u, met u

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

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

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

Durf jij als tiener déze uitdaging aan?
HEESCH - Ervaar wat het is om 
iets voor een ander te beteke-
nen. Bijvoorbeeld voor iemand 
die je niet zo snel tegenkomt. 

Durf jij het aan om je handen uit 
de mouwen te steken voor men-
sen die jouw hulp goed kunnen 
gebruiken? Op zaterdag 5 ok-
tober kan dat vanuit de paro-
chie De Goede Herder. Je helpt 

ouderen die wat minder mobiel 
zijn dan jij en zelfs ook wel wat 
meer zorg nodig hebben dan 
hun eigen leeftijdsgenoten. Je 
bent welkom om 13.45 uur in 
Heelwijk. 

Om 14.15 uur ga je met je  
maatje richting de Petrus’ Ban-
denkerk voor een viering ter ere 
van Maria, de moeder van Jezus. 

In de viering maak je mee wat 
geloof met mensen doet. Jezus 
zegt dat het belangrijk is om er 
te zijn voor kwetsbare mensen. 
Er gebeurt dan iets bijzonders 
met je. Als je dat wilt ervaren, 
neem dan deel aan deze activi-
teit vanuit ons jongerenpasto-
raat. Voor meer informatie bel 
0412- 451215 of mail naar 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

Samenkomen rond Maria 
in de oktobermaand

In de Petrus’ Bandenkerk van 
de parochie De Goede Herder 
willen we op zaterdag 5 okto-
ber om 14.45 uur graag samen 
met jou en alle bewoners van 
zorgcentrum Heelwijk tot Maria 
bidden. 

Ook voor mantelzorgers van 
hen en al diegenen die thuis hun 
dierbaren ondersteunen, is het 
goed om het af en toe innerlijk 
stil te maken. We hopen dat 
deze Mariaviering ervaren mag 
worden als een teken dat we er 
niet alleen voor staan. 

In deze Mariaviering zal pastoor 
Frits Ouwens voorgaan. Samen 
met het Caeciliakoor zullen we 
Maria toezingen en bij haar 
beeltenis kaarsjes branden voor 
allen die wij in ons hart meedra-
gen en Gods kracht en troost 
toewensen. Na afloop van de 
viering is er een kort samenzijn 
met koffie en thee. Iedereen is 
van harte welkom. 

Voor meer informatie, bijvoor-
beeld over gewenst vervoer 
naar de kerk of voor een gesprek 
rond verlieservaring, kun je con-
tact opnemen met de pastoraal 
werkster van de parochie, Anne-
mie Bergsma via 0412-451215 
of a.bergsma@parochiedgh.nl.

HEESCH - Oktober is, na mei, in de Rooms Katholieke kerk de twee-
de Mariamaand. Het is de maand van de Rozenkrans. Dit gebruik 
stamt uit de 19de eeuw. Het is een uitbreiding van het liturgische 
feest van Maria Koningin van de Rozenkrans op 7 oktober. In de 
Middeleeuwen groette men Maria, de moeder van Jezus, met de 
naam ‘roos’, het symbool van de blijdschap. 

Lezing: ‘Mijn vader was een priester’

In ‘Mijn vader was priester’ gaat 
Katja Kreukels op zoek naar het 
priesterverleden van haar vader. 
Ze reist terug naar de tijd toen 
95% van de Limburgse bevol-
king katholiek was en vertelt het 
verhaal van de oudste zoon die 
in het klooster treedt om de fa-
milie-eer hoog te houden. Een 
wereld van rozenhoedjes, pries-
terspeelgoed, heiligenverering 
en wonderen. Een wereld die 
langzaam afbrokkelt. Ze trekt 
langs kloosters en kerken, gaat 
op bezoek bij de laatste paters, 
vliegt met haar vader naar IJs-
land waar hij missionaris was, en 
verzamelt de brokstukken van 
de oude zuil.

“Verrassend, meeslepend, vol 
mooie details. Ik leerde een an-

dere wereld kennen: die van het 
Rijke Roomse Leven, nog maar 
een halve eeuw geleden.”
Jaap Cohen

Katja Kreukels (1974) is zelf-
standig journalist en cultuur- 
socioloog. Ze woont en werkt in 
Amsterdam. 

Zaterdag 12 oktober. 
Aanvang: 14.30 uur.
Plaats: Abdij van Berne, 
Heeswijk-Dinther.
Entree: € 15,- 
(inclusief consumptie).
Aanmelden: via 
activiteiten@bernemedia.com of 
bij boekhandel Berne. 

Jouw aanmelding is definitief 
na ontvangst van betaling van 

€ 15,- op NL19 INGB 0000 
825536 ten name van Boekhan-
del Berne onder vermelding van 
lezing K. Kreukels 12 oktober en 
je naam.

HEESWIJK-DINTHER - Katja Kreukels verzorgt zaterdag 12 oktober een lezing over haar boek ‘Mijn 
vader was priester.’ “Mijn vader in zo’n zwarte toog? Opgegroeid in een klooster? Mijn vader die het 
Lichaam van Christus uitreikt? Dit moest wel over iemand anders gaan. Er was een familiegeheim aan 
mij geopenbaard waarvan de betekenis langzaam tot me begon door te dringen. Zonder zijn overstap 
van het geestelijke naar het wereldse leven was ik er nooit geweest.”

‘Droom niet je leven,
leef je dromen’
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Nieuw buurtpunt aan De Ploeg in Heesch 
voor ophalen en afgeven van pakketjes

Moeder Inge en zoon Björre 
zijn met hun onlangs geopen-
de buurtpunt aangesloten bij 
Homerr; een organisatie die mee-
werkt aan buurtpunten aan huis. 
Dat betekent dat er voorlopig 

alleen pakketjes van DHL aange-
nomen kunnen worden. Bij een 
online bestelling staat buurtpunt 
‘Homerr Pinxteren’ tussen het 
lijstje van mogelijke bezorgpun-
ten. Tussen 16.00 en 21.00 uur is 

het pakketbezorgpunt geopend 
voor klanten en DHL-koeriers. 
Dit geeft volgens familie van 
Pinxteren de klanten de moge-
lijkheid om óók buiten openings-
tijden van winkels of na het werk 

het pakketje op te halen. “Som-
mige klanten passen hun bestel-
de kleding meteen thuis, zodat 
ze het dezelfde avond nog terug 
kunnen brengen”, legt Inge uit. 

Volgens vader Jürgen zijn som-
mige mensen wat terughoudend 
met het verzenden en retourne-
ren van pakketjes via een buurt-
punt. 
“Maar dat is dus écht niet no-
dig. Voor ons gelden net zoveel 
regels als voor een servicepunt. 
We moeten het pakketje inscan-
nen bij de overdracht van de 

DHL-koerier, zodat de klant een 
berichtje kan ontvangen wan-
neer zijn bestelling binnen is. 
Vervolgens mogen wij het alleen 
overhandigen bij het tonen van 
een geldig legitimatiebewijs. 

En tenslotte moet het pakketje 
bij afgifte weer gescand worden 
en mag een handtekening van de 
klant niet ontbreken. Ook bij het 
retourneren van pakketjes wor-
den deze gescand en krijgt de 

klant een ontvangstbewijs”, legt 
Jürgen uit. 

Hoewel de ouders verantwoor-
delijk zijn voor de pakketjes, wil-
len ze ook graag hun zoon Björre 
de mogelijkheid geven om een 
steentje bij te dragen. “Onze 
zoon is nu 13 jaar en op de leef-
tijd om rond te kijken voor een 
bijbaantje. 

Een krantenwijk of afwasbaantje 
zag hij niet zitten, hij was op zoek 
naar een unieke baan en toen 
kwamen we dit tegen. 

Wanneer Björre het niet te druk 
heeft met huiswerk, mag ook hij 
de deur openen voor klanten”, 
vertelt Inge trots, maar ze blijft 
zelf voorlopig verantwoordelijk 
voor het inscannen en afgeven 
van de bestellingen.  
Meer informatie over het buurt-
punt op De Ploeg 10 in Heesch is 
te vinden op 
www.familievanpinxteren.eu/
pakketten-dhl en op hun Face-
book- of Twitterpagina.

HEESCH – Familie van Pinxteren is sinds augustus gestart met een officieel buurtpunt. Dat betekent 
dat inwoners van Heesch en omliggende kernen hun pakketjes kunnen laten bezorgen én retourneren 
op De Ploeg 10 in Heesch. Dit nieuwe buurtpunt is te vergelijken met een servicepunt, alleen is een 
buurtpunt gevestigd bij een particulier, terwijl een servicepunt gevestigd is in een winkel.  

Inge en Björre Tekst: Carlijn van de Ven Foto: Marcel van der Steen

‘Voor ons gelden net
zoveel regels als voor

een servicepunt’

Daarmee schaalt hij zijn aantal bedrijven 
op van twee naar vier, want naast deze 
twee ondernemingen runt Voss al vele 
jaren installatiebedrijf P. Voss en Baderie 
Voss. 
“Via via kwam dit op mijn pad”, begint 
Peter. “Beide ondernemingen hadden 
geen opvolger en zochten een partij die 
dicht bij hun bedrijfsfilosofie staat. We 
merkten al snel dat dat het geval is. Wij 
zijn al 58 jaar een familiebedrijf dat dicht 
bij de mensen staat en service hoog in het 
vaandel heeft.”

Een bedrijf draag je niet zomaar over, 
maar zowel Govers als v.d. Graaf voelden 
een klik met Voss en na onderhandelin-
gen besloten ze hun bedrijf over te dra-
gen. Govers alles in één keer, v.d. Graaf 
in twee etappes. Hij blijft voorlopig zelf 
ook nog in touw om de overdracht goed 
te laten verlopen. Voss kijkt uit naar deze 
volgende stap. 

“Een belangrijke stap met het oog op de 
toekomst”, vertelt de Nijnselaar. “We 
krijgen er vijf gespecialiseerde vaklui bij 
die we goed kunnen gebruiken. Vooral 
ook op het gebied van duurzaamheid. 

Daar zijn deze twee bedrijven erg ver in 
en daarom gaan we daar nog meer op 
inzetten de komende jaren. Daarnaast is 
het werkgebied Meierijstad en omgeving 
heel interessant.” Vanuit de kantoren, 
showroom en opslag in Nijnsel zullen de 
bedrijven worden aangestuurd. Vanaf 1 
oktober zullen de nieuwe beeldmerken 
met regelmaat te zien zijn.

Voss neemt twee installatie-
bedrijven over

NIJNSEL - De Nijnselse ondernemer Peter Voss heeft twee installatiebedrijven uit deze 
regio overgenomen. Het gaat om installatiebedrijf Frans Govers uit Vorstenbosch en  
C. v.d. Graaf cv en onderhoud uit Mariaheide. Zij gaan verder onder de naam Govers-
Voss installatiebedrijf en Servicebedrijf Meierijstad.

Zie ook onze advertenties op pagina 30.

Een belangrijke stap 
met het oog op de 

toekomst
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TUINCENTRUMMEIJS✿
Bosschebaan 23 | 5384 VX Heesch | 0412-407030 | www.tuincentrummeijs.nl | info@tuincentrummeijs.nl

Vrijdag koopavond tot 21.00 uur
Zondag 12.00-17.00 uur

Regentonactie € 20,00 korting op een regenton 
Deze bon is geldig van 1 t/m 31 oktober 2019. Alleen bij de deelnemende winkels. Deze actie geldt uitsluitend voor 

inwoners van gemeente Bernheze, Boekel, Landerd,  Meijerstad, Oss en Uden. Per huishouden maximaal 1 bon.

Hedera
Voor een perfecte
tuinafscheiding,
vanaf  € 1,25 
80/100 cm
(pot 15 cm € 3,25)
Extra grote plant 125/150 cm nu € 5,25

Viburnum Tinus
bloeit van  september 
tot februari
Extra grote plant XXL 
(pot 23 cm )
Nu € 9,95

Sedum Herbstfreude
extra grote plant
€ 3,99

Klein fruit
bessen, bramen, 
frambozen etc. nu -/- 20%

Bodembedekkers
bijvoorbeeld Pachysandra
€ 1,25

Speciale aanbieding
Tulpen
10 stuks € 1,00
25 stuks € 1,95

M� k van uw huis � n groene oase

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag 9.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur

vanaf
€ 1,25

vanaf
€ 9,95 Herfst

betekent
tijd voor nieuwe

planten

-/-
20%

nu
€ 1,25

nu
€ 3,99

Bloembollen
plant ze nu voor een 

kleurrijk voorjaar

Bij inlevering van 
deze bon krijgt u 
€ 20,00 korting op 
een regenton naar 
keuze. Daarnaast 
geven wij als 
tuincentrum Meijs 
ook nog 25% 
korting op een 
bijpassende voet.

Naam:

Straat:

Postcode:

Woonplaats:

E-mail:

Allemaal 
aan de ton

Bij ons 1000 m2

Kamerplanten

vanaf
€ 1,00

Aanbiedingen zin geldig t/m 15 oktober en zolang de voorraad strekt, prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Vijftien jaar Gruppo Dal Segno
‘Wij spelen luister-, meezing- en dansmuziek’

Vrolijke, aanstekelijke en luch-
tige muziek spelen om zichzelf 
en aansluitend anderen daarmee 
een plezier te doen. Dat was 
het idee toen in 2004 Gruppo 
Dal Segno opgericht werd. “De 
naam refereert aan een bekend 
muziekteken en betekent dat je 
terug moet naar het herhalings-

teken”, lichten Henny en Harrie 
van der Heijden, Tinus Deckers, 
Piet Broeren, Riet van den Dun-
gen, Stien van den Bogaart, Jean-
ne van Lier en Mieke van de Ven 
toe. Het achttal vormt samen het 
accordeonorkest dat elke maan-
dagavond zijn beste muzikale 
beentje voorzet tijdens repetities 
die, zo wordt lachend gemeld, 
besloten worden met een gezelli-
ge derde helft. 

Natuurlijk zijn er niet alleen oe-
fenavonden. Het archief waarin 
met kiekjes en op data keurig 

wordt bijgehouden waar ge-
speeld werd, laat een keur van 
optredens zien tot ver in de regio. 
Filmpjes getuigen dat het daarbij 
vaak een uitermate gezellige boel 
wordt. Dat is dan ook precies wat 
Gruppo Dal Segno doet én wil 
doen. “Wij spelen luister-, mee-
zing en dansmuziek en vinden 

het naast repeteren leuk om op 
te treden en het gezellig te ma-
ken met iedereen”, vertelt Tinus. 

Hij fungeert al twaalf jaar als 
drummer en staat samen met 
saxofonist Harrie de zes accor-
deonisten bij die centraal staan. 
Deckers staat te boek als muzi-
kaal leider en bepaalt in samen-
spraak met de overige leden het 
repertoire. Dat behelst intussen 
een 80-tal nummers die meer-
stemmig gespeeld worden. “We 
spelen er momenteel 60 en 20 
liggen op de plank”, wordt ver-

teld. Een en ander kan niet in één 
vakje gestopt worden en varieert 
van Boney M, Quando quando, 
Sierre Madre, De Clown, door  
Tinus gemaakte medleys en meer. 

Gruppo Dal Segno maakte in het 
vijftienjarige bestaan diepte- en 
hoogtepunten mee. Het overlij-
den van medeoprichter Piet Stok-
kermans staat te boek als diepte-
punt en over de hoogtepunten 
verschillen de meningen, want 
die waren er gelukkig vele. De 

komende jubileumviering gaat 
geheid in de laatste categorie ko-
men. Enthousiast: “We hebben 
een leuke middag voor de boeg 
waarbij we zelf een aantal keren 
optreden. Individueel, maar ook 
met het Juinderskoor. Verder is er 
muziek van blaaskapel La Banda 
en Ons Muziekske. Het wordt in-
haken, meedeinen, meezingen, 
maar mensen kunnen ook met 
de voetjes van de vloer.” 
De middag is voor iedereen gratis 
toegankelijk.

HEESWIJK-DINTHER – In 2004 verenigden zich een aantal accorde-
onisten en werd Gruppo Dal Segno geboren. Snel rekenen leert dat 
ze nu vijftien jaar bestaan en dát laten ze niet stilletjes voorbijgaan. 
Met een muzikale middag op zaterdag 12 oktober vanaf 13.30 uur 
in De Muziekfabriek aan de Abdijstraat 53 (achter Abdij van Berne) 
pakt de jubilaris stevig uit met een divers repertoire van luister-, 
meezing- en dansmuziek en gastoptredens van het Juinderskoor, 
Ons Muziekske en Blaaskapel La Banda. 

V.l.n.r.: Tinus, Mieke, Riet, Harrie, Henny, Jeanne, Stien en Piet Tekst en foto: Wendy van Lijssel

“De middag 
is voor 
iedereen 
gratis 
toegankelijk

‘Filmpjes getuigen dat het vaak een 
uitermate gezellige boel wordt’
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Kort nieuws
Einde Zwetsavond

HEESWIJK-DINTHER - Dit is een bericht 
dat niet leuk is om gepubliceerd te wor-
den, maar wat er toch eigenlijk wel een 
keertje van moest komen. De Zwets-
avond, zoals wij die als Juinders jarenlang 
hebben georganiseerd, gaat verdwijnen. 
Dat wil zeggen dat 2018 onze laatste actie 
in deze is geweest.

In goed overleg met de commissie is beslo-
ten er een punt achter te zetten, mede in-
gegeven doordat wij dit jaar maar drie op-
tredens konden aanbieden op deze avond. 

Jammer maar helaas, dit was het dan voor ons. Het was ieder jaar 
een mijlpaal van onze vereniging. 

Iedereen die onze Zwetsavond een warm hart heeft toegedragen 
bedanken wij heel hartelijk voor de ondersteuning die we jaren 
van jullie hebben gehad. Veel gelachen en veel hoogtepunten 
hebben we met z’n allen beleefd. Hartelijk dank hiervoor. 

Rommelmarkt
VORSTENBOSCH - EHBO Sint Lucas or-
ganiseert zondag 10 november een rom-
melmarkt in MFA De Stuik aan de School-
straat 14. 

De markt begint om 9.30 uur. Rond 15.00 
uur loopt de markt ten einde. Aanmelden 
en/of informatie via 06-34337528 of
ehbo.rommelmarkt@gmail.com.

Struinen op de Snuffel- &
Vlooienmarkt
BERLICUM - Lekker struinen tussen de vele kraampjes en snuf-
felen tussen allerlei leuke spullen. Het is weer zover, want zon-
dag 6 oktober organiseert Rijvereniging de Cowboys Berlicum 
een grote overdekte Snuffel- & Vlooienmarkt. 

Is de verzameling nog niet compleet, nog op zoek naar dat ene 
kastje, nieuw speelgoed voor de (klein)kinderen of benieuwd 
naar wat er verder nog te vinden is? In de hallen van manege de 
Schutskooi zal het weer een drukte van jewelste zijn en er staan 
maar liefst 129 kramen vol mooie spullen. Dus gegarandeerd is 
er voor iedereen wat wils. Ook de verkopers onder ons zonder 
kraam hebben nog geluk, want er zijn nog kramen beschikbaar. 
Net als voorgaande jaren zal het nu ook weer beregezellig wor-
den, dus mis het niet en noteer deze datum snel in je agenda.

Wat: Grote overdekte Snuffel & Vlooienmarkt.
Waar: Manege de Schutskooi, Laar 6 in Berlicum.
Wanneer: Zondag 6 oktober.
Hoe laat: 9.00 tot 15.30 uur.
Kraam informatie: 06-51700839 (tussen 18.00 en 20.00) of 
rommelmarktberlicum@gmail.com.

WINNAAR 
BOEK ‘DOM 
GELUKKIG’

Vorige week hadden we een 
lezersactie. De winnaar is ge-
worden: Harry van der Pas.

Boetseren voor beginners
en gevorderden

Beitels
Ties is docent in hart en nieren. 
Tot zijn pensionering gaf hij les 
op het vmbo. “Alle lastechnie-
ken kwamen langs”, zegt hij. 
“Want ja, ik leerde een beroep 
om brood op de plank te heb-
ben.” Maar zijn hart lag toch bij 
het maken van beelden. 

“Als kleine jongen leende mijn 
oom, die schrijnwerker was, zijn 
beitels aan mij. Ik kreeg stukken 
afgedankt hout en leerde over 
hout en technieken van bewer-
ken. Hij zag dat ik gevoel had 
voor vorm en stimuleerde mij om 
er iets mee te doen. De beitel-
set kreeg ik na zijn overlijden. Ik 
koester ze nog steeds.” 

Ties werkt vooral figuratief. “Be-
wegende mensen vind ik inte-
ressant om te maken”, zegt hij. 
In zijn atelier staan ook bustes. 
“Portretten maak ik vaak in op-
dracht. Soms poseren mensen, ik 

maak ze ook wel van foto’s. Het 
is geweldig om iets te maken met 
was of met klei. Daarvan maak 
ik een mal en zo kun je dan met 
verschillende materialen gieten: 

in brons, in aluminium-cement 
of polycarbonaat.”

De cursussen in Nistelrode zijn 
voor beginners en gevorderden.

BERNHEZE - “Ik stem de cursus af op wat de cursisten willen”, is het uitgangspunt van Ties Lowes. 
Op 9 oktober start hij met een reeks cursussen bij De Eijnderic in Nistelrode. “Beginnen bij de basis 
betekent voor mij beginnen met vormen, bijvoorbeeld een ei. Maar als een cursist een bepaalde vorm 
of idee heeft en dat wil maken, vind ik dat ook prachtig. Iemand ondersteunen bij het maken van iets 
moois, is geweldig.”

Ties aan het werk

Reis mee! Kinderboekenweek 2019

Op woensdagochtend 2 okto-
ber wordt in de bibliotheken van 
Heesch en Nistelrode de Kinder-
boekenweek geopend met het 
voorlezen voor peuters. Natuur-
lijk wordt er voorgelezen uit een 

prentenboek over vervoer en 
reizen. Het voorlezen begint om 
10.30 uur en de toegang is gratis. 

Op vrijdagavond 4 oktober is het 
tijd voor het leesmiljonairsfeest! 

Alle leesmiljonairs van Bernheze 
die een bronzen, zilveren of gou-
den ticket hebben gehaald, zijn 
hiervoor uitgenodigd. 

Verder is er in elke vestiging een 
tentoonstelling van de bekroonde 
boeken, de griffels en penselen, 
te zien. Griffels zijn prijzen voor 

de best geschreven kinderboe-
ken en Penselen zijn prijzen 
voor de mooist geïllustreerde 
kinderboeken. 

De vakjury heeft dit jaar 
achttien kinderboeken be-
kroond met een zilveren 
griffel of zilveren penseel. 

De Gouden Griffel, de prijs 
voor het beste oorspronkelijk 
Nederlandstalige kinderboek 
wordt op 1 oktober tijdens het 
kinderboekenbal bekendge-
maakt.

BERNHEZE - Vervoer en reizen! Dat is het thema van de kinderboekenweek 2019, van woensdag 2 tot en met zondag 13 oktober. Met een 
boek kun je elke reis maken die je wilt, een reis die je leven verrijkt. Doel van de kinderboekenweek is zoveel mogelijk kinderen enthousiast 
maken voor lezen. Twaalf dagen lang staat in de bibliotheken van Bernheze alles in het teken van dit thema. 

Keukenbazen: Team F.E.M. gaat 
wederom naar de finale
BERNHEZE - 131 teams stuur-
den dit jaar hun beste gerecht 
in voor Keukenbazen, de span-
nendste kookwedstrijd voor 
kinderen van 10 tot 12 jaar uit 
Noordoost-Brabant. 

Ze hebben het de jurykoks niet 
gemakkelijk gemaakt om het 
winnende team in hun gemeente 
te kiezen. De Mega Live Kook-
Battle vindt plaats op zaterdag 5 
oktober bij het Koning Willem I 
College in ‘s-Hertogenbosch. 

Uit Bernheze doet net zoals vo-
rig jaar Team F.E.M. mee. F.E.M. 
staat voor Fantastisch Eerlijke 
Maaltijd en Fieke Eefke Marith. 

Keukenbazen Fieke, Eefke en 
Marith doen mee met hun ge-

recht Trio Lekkerrr.
Heel veel succes!

V.l.n.r.: Fieke, Marith en Eefke en Mark Jansens in 2018
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Door jouw haard of kachel goed 
te onderhouden voorkom je pro-
blemen en kun je jarenlang ge-
nieten van de heerlijke warmte! 

Het seizoen om gebruik te ma-
ken van een gaskachel is weer 
begonnen en veel mensen ge-
nieten weer van het gezellige 
vuur en de warmte van een gas-
haard, liefst zonder storing. On-
derhoud is en blijft noodzakelijk 
om het goed functioneren van 
de kachel te garanderen.

Een werkende gashaard of gas-
kachel is sfeer verhogend in de 
koude maanden van het jaar.

Als er storingen optreden, is dat 
natuurlijk vervelend. Dat ge-
beurt dan meestal op momenten 
dat je het gezellig wilt maken. 

Uiteraard wil je een storing zo 
snel mogelijk opgelost hebben.

Je kunt mij bellen via 
06-51438058 of op 
www.koopmanshaardenservice.nl
het contactformulier invullen. 

Mailen mag ook:
maikel@
koopmanshaardenservice.nl. 

We nemen dan zo snel moge-
lijk contact met je op voor het 
oplossen van het probleem aan 
de gashaard. Dit geldt natuur-
lijk ook voor onderhoud aan je 
haard.”

OKTOBER
WOONMAAND

Nu 30% korting
op Sikkens buiten- en binnen 
lakken bij uw verfspeciaalzaak

Het is de woonmaand! Het is 
weer eerder donker, dus wordt 
er weer meer binnen geleefd 
en dat is ook weer fijn na 
een mooie zomer veel buiten 
geweest te zijn. Het is voor ons 
ook een mooie zomer geweest, 
waarin we niet stilgezeten 
hebben. Uiteraard hebben we 
de mooiste producten in huis, 
helemaal van deze tijd.

Daarnaast zijn we trots om 
te kunnen vertellen dat 
we een samenwerking zijn 
aangegaan met Van Haaren 
Woninginrichting uit Oss 
zodat we onze klanten nog 
beter van dienst kunnen zijn, 
een totaalpakket kunnen 
aanbieden en jou als klant 
kunnen ontzorgen. En dat met 
één aanspreekpunt!

Dus je kunt nu 
voor advies 
over meubels, 

keukens en 
slaapkamers 

bij ons 
terecht 
en via 
Van 
Haaren 

Woninginrichting kun je 
terecht voor vloeren en 
raamdecoratie. Bij ons in 
de showroom is een aantal 
voorbeelden te vinden, maar 
voor uitgebreid advies rijden 
we graag met je mee naar Van 
Haaren.

In het kader van alle leuke 
nieuwigheden gaan we eind 
oktober een woonweekend 
organiseren met veel leuke 
activiteiten en workshops. 
Liessete van Van Haaren zal 
dan ook drie dagen bij ons 
in de winkel aanwezig zijn. 
Daarnaast hebben we nog 
meer lokale ondernemers en 
leveranciers aan ons weten te 
binden om er een superleuk 
evenement van te maken.

Graag vertel ik je in mijn 
volgende column meer 
hierover. Houd onze 
Facebookpagina en Instagram 
in de gaten!
@verbruggenoss. 

Column Albertine

Dus je kunt nu 
voor advies 
over meubels, 

keukens en 
slaapkamers 

bij ons 
terecht 

Van 
Haaren 

Oktober woonmaand

Frankenweg 25-27 - 0412 62 36 98
info@verbruggen-megastore.nl - www.verbruggenoss.nl

KoopmansHaardenService verzorgt 
de service aan uw gashaard of kachel
NISTELRODE - “Mijn naam is Maikel Koopmans en ik woon in Nistelrode. Ik onderhoud als zelfstandig 
ondernemer alle merken gashaarden en kachels. Ik heb ruim zestien jaar ervaring met onderhoud en 
storingen aan gashaarden en het plaatsen van gashaarden en kachels. 

Maikel Koopmans

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

• Kozijnen   Deuren   Ramen

Vier tips voor 
een warm en 
gezellig huis
1. Kies voor goede
raambekleding
Met raambekleding kun je het 
warmteverlies flink beperken. 
Shutters en houten jaloezieën 
hebben niet alleen een zon-
werende functie in de zomer, 
in de wintermaanden hou-
den ze de warmte lekker vast, 
dubbel handig dus. 

2. Stel een lichtplan op
Goede verlichting hoort bij 
de basisuitrusting van je huis, 
maar zorgt ook voor sfeer en 
een knus gevoel. Verlicht don-
kere hoekjes met staande lam-
pen of een tafelmodel op een 
kruk, licht een mooi schilderij 
extra uit met een spot en zorg 
voor dimmers op al je arma-
turen. 

3. Ga voor warme kleuren
Probeer zoveel mogelijk te kie-
zen voor aardetinten met een 
warme ondertoon, zoals oker-
geel, roestoranje, leemgrijs 
en chocoladebruin. Van een 
geschilderde wand tot een de-
coratief kussen of warm plaid. 

4. Vergeet de aankleding niet
Materialen als wol, leer en 
hout mogen niet ontbreken als 
je het binnen gezellig wilt ma-
ken. Ga voor een patchwork 
van verschillende kleden op 
de grond of drapeer een zacht 
vachtje over de rugleuning 
van je favoriete relaxfauteuil.

Bron: www.vtwonen.nl

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Uw wensen

Uw thuis!

Nieuwe Erven 21 • Heesch • 06-53208815
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Aflossingsblij of energievrij?

HEESWIJK-DINTHER - Je kunt 
je geld maar één keer uitgeven. 
Dus wat is slimmer? Je hypo-
theek aflossen of je huis ver-
duurzamen?

Veel Nederlanders hebben een 
(deels) aflossingsvrije hypo-
theek. Een aflossingsvrije hypo-
theek kan risico’s met zich mee-
brengen. Daarom zijn banken in 
2018 met de campagne ‘Word 
ook Aflossingsblij’ begonnen. 
Die moet huiseigenaren stimule-
ren hun hypotheek alsnog hele-
maal af te lossen.

Aflossingsvrij niet altijd 
een probleem
Het is echter niet gezegd dat 
jouw aflossingsvrije hypotheek 
in de toekomst een probleem 
veroorzaakt. Een en ander hangt 
onder meer af van de waarde 
van je huis, je inkomen en/of 
pensioen en de vraag tot wan-
neer je de hypotheekrente mag 
aftrekken.

Besparen met een 
energieneutraal huis
Na de hypotheek is energie een 

belangrijke kostenpost. Momen-
teel bedraagt de gemiddelde 
energierekening zo’n € 1.800,- 
per jaar. De kans is groot dat die 
kosten de komende jaren flink 
oplopen. Als je in een energievrij 
huis woont, bespaar je dus flink.
Een energieneutraal huis wordt 
ook wel een 0-op-de-meter wo-
ning genoemd. Over het jaar 
gezien produceert zo’n huis ten-
minste net zoveel (duurzame) 
energie als het verbruikt. Vaak 
wordt er zelfs meer stroom op-
gewekt dan je zelf gebruikt. In 
dat geval kun je zelfs verdienen 
aan jouw energievrije huis!
Voor een 0-op-de-meter woning 
mag je meer geld lenen. In 2019 
is dit maximaal € 20.000,-. In 
veel gevallen is dat niet genoeg 
om je huis helemaal energieneu-
traal te maken. In dat geval kun 
je een deel van je spaargeld ge-
bruiken of tegen gunstige condi-
ties een groene lening afsluiten.

Energiezuinig huis 
heeft meerwaarde
Bijkomend voordeel van een 
energiezuinig huis is dat het meer 
waard is. Energielabel A levert 

gemiddeld ruim € 19.000,- meer 
op dan energielabel G. Verder 
staan huizen met een gunstig 
energielabel gemiddeld veertig 
dagen korter in de verkoop.

Beste keuze
Twijfel jij of je extra moet aflossen, 
verduurzamen of een combinatie 
van die twee? Vraag dan eens om 
advies. Van Grunsven & Haerkens 
zet de mogelijkheden graag voor 
je op een rij en rekent alles voor je 
door, zodat jij een weloverwogen 
keuze kunt maken.

Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100a
5473 AT Heeswijk-Dinther
0413-291980 

 Bron: www.levenwonen.nl

Maar schijn bedriegt, want er is 
namelijk werk aan de winkel in 
dit bijna ‘vergeten tuinseizoen’. 

De ideale tuin weerspiegelt alle 
seizoenen door in elk jaargetijde 
kleur en bloei te creëren. Een tuin 
die met alle seizoenen meegaat 
biedt altijd verrassingen, boeit en 
nodigt uit om te ontdekken. 

Met een goed plan dat rekening 
houdt met alle seizoenen, lig-
ging en wensen van de gebrui-
kers kun je jaren vooruit. En wat 
heel verrassend is: zo’n tuin kost 
ook weinig onderhoud omdat 
het goed doordacht is.

De grootste uitdaging en het 
leukste is om ervoor te zorgen 
dat de tuin met de woning en 

zeer zeker met de ideeën van de 
bewoners in overeenstemming 
is. Het is een mooie uitdaging 
om een tuin te ontwerpen waar 
iedereen blij van wordt.

Bij Trendtuin kun je terecht voor 
tuinontwerp, beplantingsplan, 
schetsen op locatie en hulp bij 
het bemiddelen tussen hovenier, 
stratenmaker en dergelijke.

Het vergeten tuinseizoen

HEESCH - Wellicht een vreemde uitdrukking nu de herfst haar intre-
de heeft gedaan en groei en bloei op zijn retour zijn, lijkt het wel. De 
omgeving kleurt nog even prachtig door het veranderende kleuren-
pallet van de bladeren en we zijn ‘klaar’ met het werken in de tuin.

Graafsebaan 33, 5384 RS Heesch
06-121 939 38
anja@trendtuin.nl
www.trendtuin.nl
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Zaterdag 5 oktober is er weer een Open 
Huizen dag. Heb jij je droomhuis nog niet 
gevonden en wil je naar de open huizen 
route? Het is goed om te weten hoeveel je 
kunt lenen voordat je gaat kijken. 

Wij werken met heel veel hypotheek-
verstrekkers samen, dus kunnen op die 
manier een advies uitbrengen wat bij jou 
past.

Laat je goed informeren door onze onaf-
hankelijke adviseurs Alexander of Werner. 
Wie weet kun jij direct een bod uitbrengen 
op je droomhuis! Ook voor vragen over 

de verkoop van je woning of het overslui-
ten van je huidige hypotheek kun je bij 
ons terecht. Wij kunnen je helpen met de 
(aan)koop van je woning en de begelei-
ding daarvan. Voor ons heel gewoon en 
het neemt bij jou wat stress weg.

Financieel Centrum Heesch 

HEESCH – Het ‘blijf maar lang genoeg gewoon, dan word je vanzelf bijzonder’ vind 
je nog steeds bij ons, Financieel Centrum Heesch. Voor bankzaken, verzekeringen en 
hypotheken. Alles onder één dak.

‘t Dorp 9, 5384 MA Heesch
0412-453727
info@financieelcentrumheesch.nl
www.financieelcentrumheesch.nl

Werner en Alexander Hulshof

‘Voor ons heel gewoon en het 
neemt bij jou wat stress weg’

Deze winter is er veel kleur in de collec-
ties. Kleuren zijn heel belangrijk. Maar 
welke staan het beste bij jou? Op vrij-
dag is imago- en kleurdeskundige Herma  
Molenaar in de winkel aanwezig en zij 
kan je op haar eigen enthousiaste manier 
voorzien van een persoonlijk advies. 

Dit tegen een gereduceerd tarief. Om te-
leurstellingen te voorkomen kan dit alleen 
op afspraak. Voor meer informatie kijk op
www.boetiek24.nl

Tijdens deze fashiondagen maak je bij 
een aankoop uit de nieuwe collectie kans 
op mooie prijzen zoals onder andere een 
outfit van Tramontana ter waarde van  
€ 80,- en van het merk Poools ter waarde 
van € 100,-.

Bovendien krijgt iedere klant bij een aan-
koop een mooie sjaal cadeau. 

We maken er twee gezellige dagen van en 
hopen je weer te zien.

Je bent van harte welkom.

Modeflitsen bij Boetiek24
HEESCH – Vrijdag 4 oktober en zaterdag 5 oktober worden gedurende de dag verschil-
lende modecombinaties geshowd om je een beeld te geven van de nieuwste najaars- 
en wintercollectie. Je bent van harte welkom om onder het genot van een hapje en een 
drankje te komen ontdekken wat het nieuwe modeseizoen allemaal te bieden heeft.

Schoonstraat 24, 5384 AP Heesch
0412-450440
info@boetiek24.nl
www.boetiek24.nl

Iedere klant krijgt
bij een aankoop

een mooie sjaal cadeau
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Wandelen: Natuur doet je goed
Activiteit voor mensen met geheugenproblemen/dementie en hun mantelzorgers

Frisse buitenlucht en beweging 
is goed voor iedereen, nage-
noeg iedereen knapt op van een 
wandeling in de natuur. Talrijke 
onderzoeken hebben de heilza-
me werking van de natuur aan-
getoond: het vermindert stress, 
verbetert de concentratie en 
nodigt bovendien uit tot bewe-
gen. Dat geldt voor jong en oud. 
Mensen met dementie of andere 
geheugenklachten komen nau-
welijks nog in de natuur. Juist 
vanwege die klachten zijn zij 
soms afhankelijk van anderen 
om, samen met hen, een activi-
teit te ondernemen. 

De wandelingen ‘natuur doet 
je goed’ vinden plaats op elke 
eerste vrijdag van de maand 
van 10.30 uur tot 11.30 uur bij 
het Bomenpark, Vorsselweg 3 
in Heesch. We verzamelen van-
af 10.00 uur. De volgende data 
waarop gewandeld wordt in 
2019 zijn: 4 oktober, 1 novem-
ber, 6 december.
Ook Armslag (ONS welzijn) or-
ganiseert al jarenlang een wan-

deling voor mensen met demen-
tie en hun mantelzorgers in het 
Bomenpark. Deze vinden elke 
derde vrijdag van de maand 
plaats van 10.30 tot 12.00 uur. 
Data in 2019: 18 oktober en 15 
november. 

Dat betekent dat er 2x per 
maand een wandeling start bij 
het Bomenpark, de ene keer on-
der begeleiding van een gids van 
IVN en de andere keer met vrij-
willigers van Armslag. Deelname 
aan de wandeling is gratis. 
Om 10.00 uur is er de mogelijk-
heid om (op eigen kosten) een 
kop koffie te drinken in het Bo-
menpark.

Voor informatie over het wan-
delen met IVN en Alzheimer Ne-
derland kun je contact opnemen 
met Alice Liedenbaum: 
a.liedenbaum-vanderwielen@
alzheimervrijwilligers.nl 

We vinden het fijn als je je aan-
meldt voor deze activiteit, het is 
echter niet verplicht.

Als je informatie wenst over het 
wandelen met Armslag dan kun 
je contact opnemen met coördi-
nator Ineke Hosli, 0412-452699, 
iwnhosli@hetnet.nl 

Aanmelden voor het wandelen 
met Armslag is niet nodig.
Je bent van harte welkom!

BERNHEZE - Op 6 september is IVN-afdeling Oss in samenwerking met Alzheimer Nederland afdeling 
Oss-Uden-Meierijstad gestart met een wandelgroep voor thuiswonende mensen met geheugenklach-
ten en/of dementie en hun mantel zorgers.

Die middag wordt verteld over 
de rode planeet Mars. De afge-
lopen tientallen jaren zijn talrijke 
onbemande ruimtevaartuigen 
naar Mars gevlogen. Die zijn in 
een baan om de planeet geko-
men en sommige zijn zelfs ge-
land. De ruimteschepen deden 
veel ontdekkingen en maakten 
spectaculaire foto’s. Ze zochten 
naar leven, maar hebben dat 
nog niet gevonden. Ook de ko-
mende jaren sturen allerlei lan-
den robots naar Mars. En wie 
weet maken we in de toekomst 
mee dat mensen naar Mars vlie-
gen om er te werken en te wo-
nen. Als het een zonnige middag 
is, observeer je met een speciale 
telescoop veilig onze dichtstbij-
zijnde ster: de zon. Tot slot kun-
nen alle kinderen waterraketten 
lanceren!
Kinderen van (ongeveer) 8 tot 
en met 12 jaar zijn welkom en 
de entree bedraagt € 2,- per per-
soon. 

Op zaterdagavond 5 oktober is 
Sterrenwacht Halley voor pu-
bliek geopend. Het programma 
begint al om 20.00 uur en duurt 
ongeveer twee uur. Het is voor 

alle leeftijden geschikt. In de 
presentatie en het planetarium 
wordt verteld over maan, plane-
ten en sterren. Als het niet be-
wolkt is worden de telescopen 
op de sterrenhemel gericht en 
krijgen de mooie, half verlichte 
maan, Jupiter en Saturnus extra 
aandacht.

Entree op de publieksavond:  
€ 6,-. Kinderen tot en met 12 
jaar betalen € 4,-. 

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch
www.sterrenwachthalley.nl

Weekend van de
Wetenschap bij Halley
HEESCH - Sterrenwacht Halley doet zaterdag 5 oktober mee aan het 
landelijke Weekend van de Wetenschap. ’s Middags zijn kinderen 
tussen ongeveer 8 en 12 jaar welkom op de jeugdmiddag. Het pro-
gramma begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Reserveren is 
niet nodig.

MOOI EN IN DE STREEK

Als compensatie voor die onge-
makken heeft de gemeente ge-
volg gegeven aan de vraag van 
het Centrummanagement om 
iets te doen voor met name die 
oudere bezoekers van dat ge-
deelte van ‘t Dorp. Het bleek dat 
er bij hen een duidelijke vraag 
was naar rustbanken.

Vorige week werden op ’t Dorp 
vier banken geplaatst en daar-
mee is de totale reconstructie 

van ’t Dorp afgerond en heeft de 
gemeente de plaatselijke onder-
nemers de mogelijkheid gegeven 
hun klanten te ontvangen in een 
centrumgebied dat een prima 
verzorgde en functionele uitstra-
ling heeft. 

Met de door het Centrumma-
nagement geplaatste bloembas-
kets en de groenvoorzieningen 
van de gemeente ziet ’t Dorp er 
inmiddels prima uit.

Gemeente plaatst rustbanken 
in ’t Dorp in Heesch
HEESCH - Bij de reconstructie-werkzaamheden van het centrumge-
bied in Heesch was er vorig jaar sprake van veel oponthoud ten 
gevolge van extra straatwerk bij nieuwe bomen. Het gevolg daarvan 
was dat de plaatselijke ondernemers langdurig moeilijk bereikbaar 
waren voor hun (oudere) klanten.

Banken en bloembakken maken
’t Dorp aantrekkelijk

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

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

*   Levertijd max. 4 weken

MEMO-
BLOKJES

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

Wegens
succes

verlengd tot31 oktober
2019
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PRAKTISCHE INFORMATIE

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

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

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 0412-45 88 88
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur

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

1 t/m 31 oktober 2019
Regentonactie

18 oktober 2019
10.00 uur
Mantelzorgwandeling + lunch
Nistelrode

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

19 november 2019
10.00 uur
Mantelzorgwandeling + lunch
Vorstenbosch

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

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

AGENDA

GEMEENTEBERICHTEN

- 

- Medewerker informatievoorziening/servicedesk (36 uur)

Meer info en solliciteren op www.werkeninnoordoostbrabant.nl

VACATURE

De erfvogel heeft het zwaar. Van 
oudsher komen honderden soor-
ten vogels voor op het boeren-
land, waar ze met name op er-
ven broeden in hagen, houtwal-
len en bomen. Ook omdat erven 
tegenwoordig grootschaliger zijn 
en ‘netter’ worden bijgehouden, 
neemt de broedgelegenheid en 
voedselvoorraad voor de erfvo-
gel af. 

Erfscan
Met het project ErvenPlus helpt 
Brabants Landschap, in samen-
werking met Brabantse gemeen-
tes en Orbis, de erfvogel een 
handje. Door zogenaamde ‘erf-
scans’ bij geïnteresseerde parti-

culieren te maken. Tijdens zo’n 
‘erfscan’ kunt u met een spe-
cialist bespreken hoe u het erf 

voor vogels en andere soorten 
aantrekkelijker kunt maken. In 
de afgelopen maanden zijn ruim 
350 erven bezocht door heel 
Noord-Brabant, ook in Bernhe-
ze. 
Zo staat dit jaar levering van 
200 nestkasten op de planning 
en zijn er al meer dan 6.000 ha-
gen, struwelen en houtsingels de 
grond in gegaan. Ook worden 
dit jaar ruim 100 nieuwe fruitbo-
men en 50 laanbomen geplant. 

Inschrijven
Belangstelling? Schrijft u zich 
dan in via 
erfvogelsbrabant@gmail.com 
of via de website van Brabants 
Landschap, 
www.brabantslandschap.nl.

ErvenPlus
Help de erfvogel

Bent u een natuurliefhebber en woont u buiten de bebouwde kom in 
de gemeente Bernheze? Wilt u de erfvogel helpen door een aantal 
kosteloze maatregelen op uw erf te nemen? Bijvoorbeeld door fruit- 
of laanbomen, struweel- of haagbeplanting te plaatsen of nestkas-
ten op te hangen? Schrijf dan in voor het project ErvenPlus.

Prijswinnaars fotowedstrijd
gemeentegids bekend

1e prijs: Werner Neelen - Grensvlak Heesch Nistelrode en Loosbroek

2e prijs Paul Scheffers - Snelweg bij Nistelrode

3e prijs Melanie van der Pas - 
Proeflokaal Heeswijk-Dinther

Er vinden werkzaamheden plaats 
aan het Raadhuisplein in Hees-
wijk-Dinther tussen huisnum-
mer 20 en 22. 

We gaan hier het riool en de wa-
terleiding vervangen. We maken 
de situatie ook meteen klimaat-

proof door er een gescheiden ri-
olering aan te leggen (vuilwater 
en regenwater apart van elkaar). 
De werkzaamheden duren naar 
verwachting tot 12 oktober. In 
die periode is de parallelweg en 
de inrit richting het gilde en Buro 
Lima gesloten voor alle verkeer.

Werkzaamheden Raadhuis-
plein Heeswijk-Dinther

OOK WORDEN 
DIT JAAR RUIM 
100 NIEUWE 

FRUITBOMEN EN 
50 LAANBOMEN 

GEPLANT

Binnenkort komt de nieuwe 
gemeentegids uit. Met foto’s 
die enthousiaste amateurfo-
tografen hebben ingezonden 
voor onze jaarlijkse fotowed-
strijd. 

Een selectie van de foto’s 
vindt u in de gids terug. 

Ook dit jaar ontvingen we 
mooie foto’s uit de gemeente. 
Hartelijk dank daarvoor.

Dit zijn de winnende foto’s.
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Kom en beleef Oerfestival 
De Maashorst

De kick-off van de festivalweek 
vindt plaats op zondag 13 okto-
ber in de bossen van Herperduin. 

In het speelbos gonst het van de 
activiteiten; klauteren, knutse-
len, poepsafari’s, demonstraties, 
excursies, bostheater en muziek. 
Op de zandvlakte strijden de 
Dunes Games en kun je meedoen 
aan ouder-kind workshops in het 
woodcamp. Of je ploft gewoon 

neer onder een stretchtent in het 
Oerlekkerbos. 

In de hele week daarna, tot en 
met zondag 20 oktober, zijn er op 
verschillende dagen en plaatsen 
in De Maashorst diverse leuke 
oerevents en oeractiviteiten. Kijk 
voor het complete programma en 
aanbod regelmatig op 
www.oerfestivaldemaashorst.nl.

Tijdens Oerfestival de Maashorst, van 13 t/m 20 oktober 2019 
barst het Oergebied in Brabant van activiteiten vol natuur, cultuur-
historie, archeologie en food. Gezellige oerevents, oerlekkere ge-
rechten en stoere activiteiten. Van schatzoeken tot streekbierfesti-
val en van schapenwandeling tot griezelen in de bossen. Het wordt 
stoer, spannend, ruw en echt. Beleefactiviteiten vol cultuurhistorie, 
archeologie en food. 

De volgende raadscommissie-
vergaderingen vinden binnen-
kort plaats. De vergaderingen 
zijn openbaar. U bent welkom 
vanaf 19.30 uur in het gemeen-
tehuis, De Misse 6 in Heesch. 
Bezoekers hebben de moge-
lijkheid om mee te praten over 
onderwerpen die op de agenda 
staan. 

Raadscommissie Bestuur 
en Strategie op 7 oktober 2019
- Regionale samenwerking
- Nieuwe besturing voor de sa-

menwerking in De Maashorst
- Verordening Stimuleringsle-

ning 
 verduurzaming sportaccom-

modaties 2019 gemeente 
Bernheze

- Herbenoeming voorzitter re-
kenkamercommissie Bernheze

- Tweede tussentijdse rappor-
tage  gemeente Bernheze 
2019

- Programmabegroting 2020

Raadscommissie Maatschap-
pelijke Zaken op 8 oktober 
2019
- Stand van zaken Jeugdzorg, 

Wmo en Participatiewet
- Regionale samenwerking
- Implementatie abonnement-

starief Wmo
- Aanwijzing Stichting Omroep 

Maasland tot lokale publieke 
media instelling

- Tweede tussentijdse rappor-
tage

 gemeente Bernheze 2019 
- Programmabegroting 2020

Raadscommissie Ruimtelijke 
Zaken op 9 oktober 2019 
- Regionale samenwerking 
- Vaststellen bestemmingsplan 

Rietdijk 17, Vorstenbosch
- Vaststellen bestemmingspan 

Achterstraat nabij 44, Nistel-
rode

- Vaststellen bestemmingsplan 
Hondstraat 8a-10, Vorsten-
bosch

- Tweede tussentijdse rappor-
tage

 gemeente Bernheze 2019
- Opiniërende bespreking 

Startnotitie arbeidsmigranten 
- Programmabegroting 2020

De agenda en stukken vindt u 
op www.bernheze.org

Met vragen over de gemeen-
teraad en de raadscommissies 
kunt u terecht bij de griffie, 
telefoon 0412-45 88 88, 
e-mail griffie@bernheze.org.

RAADSCOMMISSIEVERGADERINGEN 

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens

Uit onderzoek is gebleken dat de 
volgende personen niet meer wo-
nen op het adres in de gemeen-
te Bernheze waar zij volgens de 
Wet basisregistratie personen 
staan ingeschreven. Het onder-
zoek van de afdeling Burgerza-
ken leverde geen resultaat op. 
Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Bernheze is van plan het bijhou-
den van hun persoonsgegevens 
ambtshalve te beëindigen. Dit 
kan voor hen grote persoon-
lijke en/of financiële gevolgen 
hebben. Het formele besluit tot 
uitschrijving wordt gepubliceerd 
op de gemeentepagina’s in deze 
krant.
- Opulskis, Aivaras, 
 geboren 24-09-1988
- Schulcz, Zoltán,
 geboren 14-03-1991
Heeft u informatie over de ver-
blijfplaats van deze personen of 

heeft u vragen, neem dan con-
tact op met de afdeling Burger-
zaken van de gemeente Bern-
heze via 0412-45 88 88 of ge-
meente@bernheze.org. 

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

Sluitingsuur
De burgemeester heeft op 24 
september 2019 voor het horeca-
bedrijf Café In d’n Ollie, Hoofd-
straat 28 in Heeswijk-Dinther 
op basis van artikel 2.29 van de 
Algemene Plaatselijke Verorde-
ning (APV) Bernheze 2018 een 
ontheffing van het sluitingsuur 
op 19 oktober en 25 december 
2019 verstuurd.
Procedure 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
- Stavast voor het organiseren 

van een logeerkamp van 20 juli 
tot en met 14 augustus 2020 
op de locatie, Loo 36a in Nis-
telrode. De ontheffing is ver-
zonden op 30 september 2019.

- Alpaca Association Benelux 
voor het organiseren van een 
Alpacashow op 12 oktober 
2019 van 09.30 uur tot 17.00 
uur de locatie, Leeghandseweg 
10a in Vorstenbosch. De ont-
heffingen zijn verzonden op 30 
september 2019.

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

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

ren van het Opening festiviteit 
Fietsplezier op 19 oktober 2019 
van 12.00 uur tot 16.00 uur 
aan ’t Dorp 22 b-c in Heesch. 
De toestemming is verzonden 
op 27 september 2019.

- Flatcoated Retriever Club voor 
het organiseren van een AT/
BKB Apporteer Trofee op 23 
november 2019 van 09.00 uur 
tot 17.00 uur op het terrein van 
13. ha in Heeswijk-Dinther. De 
toestemming is verzonden op 
27 september 2019.

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

Wet ruimtelijke ordening 

Kennisgeving overeenkomst 
grondexploitatie
Het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze maakt 
op grond van artikel 6.24 lid 3 

van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat het op 12 september 
2019 een overeenkomst heeft ge-
sloten waarin een onderdeel over 
grondexploitatie is opgenomen in 
het kader van de ontwikkeling van 
bestemmingsplan ‘Donzel ong. 
Nistelrode’. De overeenkomst 
heeft betrekking op het perceel 
kadastraal bekend gemeente Nis-
telrode, sectie C, nummer 3767, 
plaatselijk bekend Donzel ong. 
(naast 21) Nistelrode.
Inzage: De zakelijke beschrijving 
van deze overeenkomst ligt op 
grond van het bepaalde in artikel 
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke 
ordening gedurende 6 weken, 
vanaf donderdag na publicatie, 
op afspraak ter inzage in het ge-
meentehuis, De Misse 6, Heesch. 

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
- Achterste Groes 6
 Plaatsing tijdelijke unit
 Datum ontvangst: 23-09-2019
- Aardenbaan 8
 Beperkte milieutoets
 Datum ontvangst: 23-09-2019
Heeswijk-Dinther
- Gouverneursweg 6
 Herbouw woning
 Datum ontvangst: 24-09-2019
Nistelrode
- Tramplein 1
 Kappen 2 lindes (toekomstige 

bebouwing)
 Datum ontvangst: 25-09-2019 
- Achterstraat 33

 Oprichten woning
 Datum ontvangst: 26-09-2019
Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Loosbroek
- Turfweg 9
 Plaatsen kleine windmolen en 

handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

 Verzenddatum: 21-09-2019
- Schaapsdijk 27
 Vervangen handelsreclame
 Verzenddatum: 24-09-2019
Nistelrode
- Berghemseweg 36
 Verbouw woonhuis en plaat-

sen zwembad
 Verzenddatum: 23-09-2019
Vorstenbosch
- Schoolstraat 14
 Vervangen handelsreclame
 Verzenddatum: 24-09-2019
Heeswijk-Dinther
- Koffiestraat 1d
 Bouw tuinhuis met veranda en 

overkapping
 Verzenddatum: 24-09-2019
Heesch
- Plan De Erven
 Oprichten 21 huurwoningen
 Verzenddatum: 27-09-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Omdat 
deze besluiten leiden tot een 
onomkeerbare situatie, treden ze 
zes weken na verzending van het 
besluit in werking. 

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. 

13 tot en met
20 oktober



  
Woensdag 2 oktober 201922

PROCEDURES
Openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

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

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

GEMEENTEBERICHTEN

Nistelrode
- Laar 77
 Kappen 1 kastanje (ziek en ge-

vaar omgeving)

 Verzenddatum: 27-09-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Voor onderstaande omgevings-
vergunning is de beslistermijn 
verlengd met 6 weken. Dit be-
sluit zal daags na verzending in 

werking treden.
Heesch
- Berktstraat 7
 Oprichten agrarische loods

 Verzenddatum: 26-09-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

WWW.BERNHEZE.ORG

Schilderen en muzikaal genieten 

Zaterdag opende burgemeester Marieke 
Moorman de expositie en workshop 
‘Maak het schilderij af’. Het hele weekend 
was er muziek van Bernhezer muzikanten 
waaronder Rolf van Meurs, Blendt, duo 
Jos van den Akker, vocaal ensemble Af-
ternoon Delight en Adrie van den Berg. 

In het oefenlokaal lieten kunstenaars uit 
Bernheze en van M-Art pop-up beel-
dende kunstwerken zien. Ook kon men 
deelnemen aan de workshop. Er stond 
een tafel gevuld met materialen die  

gebruikt konden worden om een van de 
25 half afgemaakte kunstwerken naar ei-
gen inzicht verder af te werken of om er 
een heel nieuw kunstwerk van te maken.

Eind november is er een kunstexpositie 
van de schilderijen in de Kloosterkapel in 
Vorstenbosch. De 25 kunstwerken wor-
den geveild en de opbrengst is voor een 
goed doel. 

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

BERNHEZE - Afgelopen weekend vond de laatste activiteit plaats ter gelegenheid van 
het 25-jarig jubileum van de gemeente. De activiteiten van de commissies sport en 
muziek hebben in mei al plaatsgevonden en nu was de commissie kunst aan de beurt.

Maak het schilderij af       Gitarist Rolf van Meurs 
 Foto’s: Marcel van der Steen

“Starters en doorstromers kunnen bij ons 
rekenen op een persoonlijk hypotheekad-
vies. Maar ook bijvoorbeeld senioren met 
een overwaarde in de woning; zij kunnen 

wellicht deze waarde verzilveren om hun 
woning toekomstbestendig te maken. 
Ook kan dit geld gebruikt worden als aan-
vulling op het pensioen, of die lang ge-
koesterde wens van een camper of een 

wereldreis”, legt Sandra uit. Rob: “Er is 
vaak meer mogelijk dan je denkt. Wij 
gaan graag de uitdaging met je aan om 
je droom werkelijkheid te laten worden.”

Sandra en Rob hebben ruime ervaring in 
de financiele dienstverlening. Ze zijn pas 
tevreden wanneer ze de beste oplossing 
voor je gevonden hebben. Dit geldt niet 
alleen voor de hypotheek maar ook voor 
je verzekeringspakket. 
Zij werken samen met een groot aantal 
verzekeraars en hypotheekverstrekkers 
zodat er onafhankelijk advies gegeven 
wordt. Ze bieden het gemak van alles on-
der één dak.

Dus ben je op zoek naar een allround ad-
viseur die het persoonlijk contact met de 
klant hoog in het vaandel heeft? Neem 
dan geheel vrijblijvend contact op met 
Raaijmakers & de Mol Advies. Sandra en 
Rob staan graag voor je klaar! De eerste 
afspraak is altijd gratis. 

NIEUW
Raaijmakers & de Mol Advies
Advies over je hypotheek of verzekeringen

HEESWIJK-DINTHER - Sandra Raaijmakers en Rob de Mol zijn samen de drijvende 
kracht achter Raaijmakers & de Mol Advies. Of het nu gaat over je hypotheek of over 
je verzekeringen, bij hen ben je hiervoor aan het juiste adres. Sandra: “Persoonlijk con-
tact vinden wij erg belangrijk. Bij elk advies houden we rekening met de persoonlijke 
situatie.”

Rob de Mol en Sandra Raaijmakers

‘Er is vaak meer 
mogelijk

dan je denkt’

Gastenhuis 20 
5473 CT Heeswijk-Dinther
0413-432064 
info@rdmadvies.nl
www.rdmadvies.nl
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Natuurlijk meer 
vrouwen in de Raad, 
maar ze moeten zich 
wel beschikbaar stellen

MAAR WIE IS JOHN?
“Ik ben geboren op een zondag 
in juli 1963 op een boerderij aan 
de Ruiterweg in Heesch. Ik had 
altijd het idee de boerderij voort 
te zetten, totdat ik na de HAVO 
niet werd aangenomen op de 
HAS. Min of meer per toeval 
ben ik toen werktuigbouwkun-
de gaan doen en later bedrijfs-
kunde. Vervolgens bij Heesen in 
Oss in de scheepsbouw terecht-
gekomen en nu al weer bijna 20 
jaar aan het roer van de Stichting 
Maasveren.”

EN WAAR WOON JE?
“Ik woon nog steeds op diezelf-
de plek waar ik en veel van mijn 
voorvaderen geboren zijn, wat nu 
Vinkelsestraat heet. Ik woon sa-
men met Anja, ben vader van Ilse 
(25) en Rob (24), stiefvader van 
Maressa en opa van Milan (10).”

JE BENT EEN 
ZONDAGSKIND?
“Zo voel ik het wel en als het me 
uitkomt leg ik mijn geluk daar 
mee uit.”

WAT KORTE VRAGEN, EN 
KORTE ANTWOORDEN
Hobby’s: Mountainbiken, golfen, 
fotograferen en mijn oude
Triumph.
Land: Doe maar een eiland, 
Sardinië.
Motto: Leef, besta niet alleen. 
Vervelend: Conflicten, slecht-
nieuwsgesprekken.
Vakantie: Voorheen kamperen, 
tegenwoordig wat meer vliegen.
Een dag van baan wisselen met: 
Tonny Baker, een fotograaf van 
oldtimers.
Fan van: Bruce Springsteen.

HOE BEN JE IN DE POLITIEK 
TERECHTGEKOMEN?
“Dat weet jij wel! Nadat jij me 
gevraagd hebt, heb ik mij in 
2013 aangesloten bij Bernheze 
Solidair, ik ben in 2014 burgerlid 
van de commissie Ruimtelijke za-

ken geworden. Vanaf 2014 ben 
ik voorzitter geweest van Bern-
heze Solidair en het jaar daarop 
van Lokaal, dat ontstond uit de 
samenwerking van OPG, ABB 
en Bernheze solidair. Dit jaar heb 
ik die functie overgedragen aan 
Mieke Dobbelsteen en kan ik mij 
concentreren op mijn raadslid-
maatschap.”

WEL EEN VERANDERING 
VAN VOORZITTER NAAR 
RAADSLID
“Als voorzitter was ik meer bezig 
met coördineren en sturen van 
alles wat er speelde binnen de 
partij. Nu kan ik mij puur toeleg-

gen op de politiek en specialise-
ren op Ruimtelijke zaken.”

HOE BEVALT HET 
RAADSWERK JE?
“Prima! Doordat we een fractie 
hebben van vijf man en daar-
naast burgercommissieleden 
kunnen we de zaken goed ver-
delen en kan iedereen de zaken 
behartigen die het beste bij zijn 
kennis en ervaring aansluiten. 
Door dat goed met iedereen af te 
stemmen, kunnen we tot goede 
advisering in de commissies ko-
men.”

JULLIE HEBBEN EEN 
REDELIJK OP LEEFTIJD 
ZIJNDE FRACTIE
“Dat is zo en wij doen ons best 
om tot verjonging te komen. 
Voor een lokale fractie is dat 
wat moeilijker dan voor landelijk 

opererende partijen. Als je daar-
van lid wordt, wordt dat ook bij 
de plaatselijke partij gemeld. Wij 
moeten daarentegen zelf op zoek 
naar geschikte kandidaten. De 
plaatselijk georganiseerde afde-
lingen van landelijke partijen krij-
gen ook nog eens subsidie van 
het rijk en wij niet.” 

OOK JULLIE WETHOUDER 
ZIT AL LANG
“Inderdaad en zolang als hij en-
thousiast is en zijn werk goed 
doet, lekker laten zitten!”

EN VROUWEN?
“Hoewel er net zo veel vrouwen 

als mannen op de wereld zijn, 
stellen vrouwen zich blijkbaar 
minder beschikbaar voor politie-
ke functies. 

Dat is jammer, want we willen 
graag een afspiegeling van de 
maatschappij zijn. Maar als vrou-
wen zich beschikbaar stellen, zijn 
ze bij ons meer dan welkom.”

VOLGENDE PERIODE, 
WETHOUDER OF RAADSLID?
“Ik voel me heerlijk in mijn hui-
dige werk als directeur van de 
Stichting Maasveren en daar kan 
ik het raadslidmaatschap mee 
combineren, dus hou ik het liever 
zo.”

WAT WIL JE DEZE PERIODE 
NOG REALISEREN?
“Het dossier Heesch–West goed 
afwikkelen en de Omgevingswet 
zodanig implementeren dat snel-
lere afwikkeling van planaanvra-
gen kan plaatsvinden.” 

HOE GAAT HET IN DE RAAD?
“We houden van aanpakken en 
slagen er in om als gehele raad, 
zowel oppositie als coalitie, con-
structief met elkaar te besturen, 
waarbij naar ieders inbreng wordt 
geluisterd.” 

TOEKOMST BERNHEZE
“Op dit moment zie ik nog geen 

enkele aanleiding voor een op-
schaling. In de plannen voor een 
‘Maashorst gemeente’ zie ik ook 
niks. Als een grote groene centrale 
ruimte tot een bloeiende gemeen-
te zou leiden, dan had de Bleken 
dat destijds ook wel voor Bern-
heze gedaan. Maar dat is toch 
alleen het product van de manier 
waarop we elkaar in de afgelopen 
25 jaar hebben kunnen vinden. 
Trouwens een gemeentenaam als 
Maashorst claimen, terwijl er de 
afgelopen jaren zoveel moeite en 
geld in is gestoken om het als ge-
biedsnaam op de kaart te zetten, 
is ook een slechte zaak. Bijna min-
achtend tegenover iedereen die er 
zich voor ingezet heeft.”

Gerard op bezoek bij...
John van den Akker
Gerard op bezoek bij...
John van den Akker

WELKE BOODSCHAP HEB JE NOG VOOR ONZE INWONERS?
“Blijf betrokken, want dat is de enige garantie voor zelfstandig-
heid.”

Dat Uden en Landerd ‘Maashorst’ als nieuwe 
gemeentenaam claimen is een slechte zaak

V O O R  O N S  G E S P R E K  H E E F T  J O H N 

H E T  B A N K J E  A A N  D E  B U N D E R S T R A AT-

S C H A A P S T E E G  U I T G E Z O C H T  O M D AT  H E T 

V O O R  H E M  E E N  P L E K  I S ,  M I D D E N  I N 

D E  O M G E V I N G  WA A R  H I J  G E B O R E N  E N 

G E T O G E N  I S ,  O M  G E N I E T E N D  VA N  D E 

N AT U U R ,  H E E R L I J K  T O T  R U S T  T E  K O M E N . 

J O H N  I S  N A M E N S  L O K A A L  R A A D S L I D  E N 

L I D  VA N  D E  C O M M I S S I E  R U I M T E L I J K E 

Z A K E N .

Gerard en John aan de Bunderstraat-Schaapsteeg Foto’s: Marcel van de Steen

Schilderen en muzikaal genieten 
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Niet iedereen kan zijn eigen fiets 
goed omschrijven, weet wijk-
agent Mieke Bode. “Weet u 
alleen maar dat het een groene 
damesfiets met een kinderstoel-
tje is, dan maakt dit het een stuk 
moeilijker om uw tweewieler op 
te sporen. Noteer op bijvoor-
beeld een fietsregistratiekaart 
zo veel mogelijk kenmerken 
van uw voertuig, zoals merk en 
framenummer of chipnummer. 
Bewaar deze voor het geval uw 
fiets gestolen wordt. Let erop 
dat u het framenummer noteert 
en niet het serienummer. Uit de 
internetaangiften blijkt dat veel 
mensen die vergissing maken. 
Daarnaast kunt u de fietsenma-
ker vragen om uw postcode en 
huisnummer in het frame te gra-
veren.” 

ZET UW FIETS OP SLOT
“Het klinkt logisch, maar zet uw 
fiets altijd op slot, ook als u maar 
even weg bent”, adviseert wijk-
agent Mieke Bode. “Het is ook 
verstandig de fiets met een ex-
tra beugel- of kabelslot vast te 
zetten aan een vast voorwerp 
of aan de fiets van iemand waar 
u mee bent. Als er een bewaak-
te fietsenstalling in de buurt is, 
maak daar dan gebruik van.” 

DOE ALTIJD AANGIFTE
Als uw fiets toch gestolen wordt, 
doe dan meteen aangifte bij de 
politie. Dat kan via internet op 
www.politie.nl of op afspraak 
op het politiebureau. “Neem de 
gegevens van de fiets mee, zo-
als merk en framenummer en de 

aankoopnota. Alleen wanneer u 
aangifte heeft gedaan, kan een 
gevonden fiets door de politie 
worden teruggegeven”, zegt 
wijkagent Mieke Bode. 

FIETSDIEFSTALREGISTER
ONLINE VOOR PUBLIEK
Is uw fiets gestolen en heeft u 
aangifte gedaan? Uw fiets wordt 
dan opgenomen in het fietsdief-
stalregister. Dat helpt om uw 
fiets terug te vinden en om de 
dief en eventueel de heler op te 
sporen. In dit fietsdiefstalregister 
staan alle gestolen fietsen gere-
gistreerd, aan de hand van het 
nummer van de fietschip of op 
basis van de unieke combinatie 
van merk en framenummer. Ga 
naar www.fietsdiefstalregister.nl 
om te controleren of de fiets in 
het diefstalregister voorkomt. 

Kijk voor meer informatie op 
www.fietsdiefstal.nl.

Helaas heeft de politie een toename van het aantal fietsendiefstal-
len in Nistelrode geconstateerd. De politie surveilleert extra in de 
wijk. Wijkagent Mieke Bode geeft tips om diefstal van uw fiets te 
voorkomen. 

COLUMN
MIEKE BODE 

FIETSENDIEFSTALLEN

Mieke Bode

Solide toekomst
De SP wil snel duidelijkheid voor 
De Pas voor een solide toekomst. 
De inwoners van Heesch, de 
clubs, verenigingen en stichtin-
gen hebben dat nodig. Helaas 
is veel tijd verloren gegaan. Dit 
door een onjuiste insteek van het 
samengaan van De Pas met de 
Eijnderic en de bibliotheek. Het 
kostenplaatje was te hoog. Een 

nieuwe start bleek hard nodig. En 
daar is geld voor nodig. Dat stelt 
de SP graag beschikbaar voor 
Heesch. Het voorstel om geld 
beschikbaar te stellen voor on-
derzoek, steunde de SP van har-
te. Jammer genoeg was die steun 
voor De Pas niet unaniem. Maar 
de wethouder kan nu doorpak-
ken. Hij geeft in december 2019 
al de eerste kaders aan voor de 

toekomst van De Pas. De SP wil 
een solide en stabiele toekomst 
mogelijk maken. Zodat Heesch 
een goed gemeenschapshuis be-
houdt. 

De huiskamer van Heesch kan 
blijven rekenen op de steun van 
de SP. De SP heeft dat duidelijk in 
het verkiezingsprogramma staan. 
En... we houden woord! 

Wij blijven vierkant achter
De Pas staan!

Iedere kern van Bernheze heeft recht op een goed gemeenschapshuis. Dat 
staat als een paal boven water voor de SP. Daarom staat de SP vierkant 
achter het gemeenschapshuis De Pas in Heesch. De problemen voor De 
Pas zijn langlopend. Een constructie met een theaterfunctie is knellend en 
levert financiële problemen op. In 2007 werd een jaarlijkse bijdrage voor 
het theaterdeel vastgesteld. Helaas blijkt dat niet afdoende. De SP wil met 
een vervolgonderzoek de boel vlottrekken. 

Geert van der Wielen, SP Bernheze

Gemeente Oss heeft aangege-
ven fors minder te gaan bijdra-
gen aan de Maashorst en lijkt 
zich te gaan beperken tot het 
deelgebied Herperduin op Oss’ 
grondgebied.
Tot vorig jaar was er geen pro-
bleem onderling. Toen stelde 
de Provincie nog met een gulle 
hand in totaal 18 miljoen euro ter 
beschikking. De gemeente Oss 
deed ook mee om allerlei projec-

ten uit te laten voeren. Zo werd 
de Cereslaan aangepakt om tun-
nels voor diertjes aan te leggen 
en werd Landerij van Tosse gere-
aliseerd.
Maar nu zijn de provinciale bij-
dragen opgedroogd. Dat bete-
kent dat de gemeenten het be-
heer en onderhoud zelf moeten 
gaan uitvoeren terwijl Landerd 
en Uden hun nieuw te vormen 
gemeente ook nog eens Maas-

horst willen gaan noemen.
Het is misschien ook niet kies van 
Uden en Landerd om een reeds 
jarenlang bestaande naam van 
een gezamenlijk natuurpark te 
gaan gebruiken als naam. 
Nu rijst de vraag aan de over-
blijvers (waaronder Bernheze) 
of zij zonder een forse bijdrage 
van Oss de kosten maar op zich 
moeten nemen. Geen makkelijke 
kwestie. 

What’s in a name?  

Als overheid moet je zeer betrouwbaar overkomen. Overheden onderling 
vertrouwen elkaar niet zo goed als ik de krant moet geloven. Binnen het 
natuurgebied de Maashorst hebben vier gemeenten en Staatsbosbeheer ja-
renlang samengewerkt, maar daar lijkt verandering in te komen. Dat Landerd 
en Uden in het kader van de fusie het voornemen hebben om de nieuwe ge-
meente Maashorst te gaan noemen, lijkt niet echt mee te helpen.

Mieke Dobbelsteen-de Mol, voorzitter Lokaal

Logisch toch dat de gemeente-
raad even pas op de plaats maakt 
en duidelijk in beeld wil hebben 
wat er nu wel en niet onderzocht 
is en of dit aanvullende gemeen-
schapsgeld werkelijk tot de be-
oogde uitwerkingen zal gaan 
leiden. 
De vier oppositiepartijen dienden 
hiertoe een amendement op het 
raadsvoorstel in waarin wel dui-

delijk bleef staan dat het bedrag 
van € 55.000,- uitgegeven kon 
worden. Met daarbij twee aan-
vullende punten over ‘inzicht’ 
en ‘procesgang’. De SP was het 
van meet af aan eens over het 
aanvullende bedrag, dus een 
amendement hoefde voor deze 
partij sowieso niet. Het CDA was 
niet voor of tegen, maar nadat 
wethouder Rein van Moorselaar 

had gezegd dat alles wat in het 
amendement stond goed zou ko-
men, stemde deze fractie tegen. 
Lokaal, dat wel voor het amen-
dement was, trachtte met een 
kleine wijziging erin het CDA nog 
over te halen, maar dat mocht 
niet baten. Dus ook Lokaal stem-
de tegen. Wederom een gemiste 
kans om als raad eensgezind naar 
buiten te treden!

Pas op de plaats

Tijdens de laatste Raadsvergadering spraken we over De Nieuwe Instelling 
(DNI). Dit is de beoogde samenvoeging en samenwerking van CC De Pas, 
de Eijnderic en de bibliotheek (met onder andere als ‘grootgebruiker’ KBO 
Heesch). Een paar jaar wordt hierover al volop nagedacht, over gesproken en 
onderzoek naar gedaan. Het onderzoek heeft tot heden € 197.000,- gekost. 
Nog bleek niet alles (goed) onderzocht want aan de gemeenteraad werd een 
aanvullend krediet gevraagd van € 55.000,-.

Ad Donkers, Politieke Partij Blanco

Flyeren in Nistelrode
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INFORMATIE VOOR DE KERNEN

Oma’s advies
Ruimte voor je rust 
is een must 
Ruimte voor je geest, 
ben je weggeweest 
naar vredig zijn 

Dan als een kinderhart zo fijn 
dans jij vreugdevol rond 
in datgene 
wat jij het leukste vond

Column Rebecca Latupeirissa 
gemeentedichter

De toegang is gratis, aanmelden 
is niet nodig. De agenda is als 
volgt:

19.30 uur: ontvangst met gratis 
koffie/thee.
20.00 uur: welkomstwoord door 
de voorzitter van de Dorpsraad, 
John Groen. Aansluitend volgt 
een presentatie door een advi-
seur van Isover. Welke maat-
regelen kun je nemen om je 
bestaande woning beter te iso-
leren?
20.30 uur: pauze, één gratis 
consumptie.

20.45 uur: voorbeelden uit Vor-
stenbosch in de praktijk. Guus 
Geenen, Marion en Paul Barten 
aan het woord.
21.15 uur: Vragenrondje.
21.30 uur: Einde.

We zien je graag op 9 oktober!

Thema-avond: Energie 
besparen is voor iedereen!
VORSTENBOSCH - De Dorpsraad organiseert woensdagavond 
9 oktober een thema-avond in MFA De Stuik. Duurzaam (ver)bou-
wen en de energietransitie staan op het programma. Het belooft een 
leerzame avond te worden met interessante sprekers.

Vorige week werd bekend ge-
maakt dat Oss, vanwege bezui-
nigen, minder aan de Maashorst 
gaat bijdragen. Men wil alleen 
geld uitgeven aan het ‘eigen’ 
Herperduin. Er zijn inmiddels 
miljoenen geïnvesteerd door de 
Provincie en de vier gemeenten. 
En dat blijft maar doorgaan. Er 
zijn ook nu weer meer financiële 
middelen nodig voor natuurbe-
heer en onderhoud.
Voor de VVD-Bernheze is het 

zeer onduidelijk waaraan wij pre-
cies moeten bijdragen. Al jaren 
vragen wij om inzage in de finan-
ciële positie van de Maashorst en 
de begroting. Welke projecten 
staan in de planning? 

Deze informatie is ons regelmatig 
toegezegd door het Bestuurlijk 
Regie Team (BRT) de Maashorst. 
Maar helaas wordt de beloofde 
informatie ons nog steeds niet 
verstrekt. Misschien is die zelfs 

ook niet eens beschikbaar bin-
nen het BRT! Het zal duidelijk 
zijn dat de VVD-Bernheze niet 
zal instemmen met de begroting 
2020 voor de Maashorst, van to-
taal € 260.500,-, tenzij wij beter 
geïnformeerd worden over de in-
dividuele projecten. Wij zijn van 
mening dat gemeenschapsgeld 
goed besteed en verantwoord 
dient te worden. 

Reageren: info@vvdbernheze.nl.

De Maashorst

De gemeente Oss ziet niet veel heil meer in de samenwerking met Uden, 
Landerd en Bernheze. Op het laatste moment werd het convenant over de 
handhaving in het gebied door Oss niet ondertekend. Op basis van dit con-
venant zouden de Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) van de 
vier gemeenten overtreders in het gehele gebied kunnen bekeuren. Oss wil 
daaraan niet meewerken, omdat het deze taken op het eigen grondgebied 
zelfstandig wil uitvoeren.

Jack van der Dussen, fractievoorzitter VVD-Bernheze

Energietransitie

CDA Bernheze wil graag voor-
uit met deze transitie, maar ziet 
wel een uitdaging. Als we geheel 
Bernheze (90 km2) bekleden met 
zonnepanelen dan wekken we 
maar 8 procent van de energie-
behoefte op. Als we alleen alle 
daken volleggen met zonnepa-
nelen dan is dat misschien maar 
1 tot 2 procent. Hoe gaan we de 
overige groene energie opwek-
ken? Met aardwarmte, energie 
uit biomassa of windmolens? 
Niets doen is wat ons betreft 
geen optie en we staan open 
voor nieuwe initiatieven om 
onze natuur te ontlasten maar 
of we ooit 100 procent groene 

energie zelf kunnen opwekken, 
ook in regionaal verband, is de 
vraag.

Vruchtbare gronden vol met zon-
nepanelen in plaats van voedsel-
productie is wat ons betreft de 
laatste optie. Willen we horizon-
vervuiling van windmolens rond 
woonwijken en natuurgebieden? 
Ook dat willen we zoveel mo-
gelijk voorkomen. Niets doen is 
geen optie, maar woon -en leef-
comfort is ook belangrijk. 

Misschien moet het mogelijk zijn 
voor gemeenten om, naast het 
opwekken van groene energie, 

ook duurzame energie elders in 
te kopen, daar waar natuurlijke 
energiebronnen zoals water-
kracht en aardwarmte makkelij-
ker beschikbaar zijn. CDABern-
heze: altijd in de buurt!

We staan aan de vooravond van een ongekende energietransitie. 
Als gemeente hebben we de opdracht vanuit Den Haag om zuiniger 
om te gaan met energie en in de toekomst energieneutraal te wor-
den. Een mooi streven waar CDA Bernheze volledig achter staat. 
Maar hoe we deze ambitie gaan halen, is nog wel de vraag. 

Edwin Daandels, raadslid CDA Bernheze

CDA Bernheze: 
altijd in de buurt!

Edwin: ‘Niets doen is geen optie’

De gemeenten keken nadrukke-
lijk over hun eigen grenzen heen. 
Dat was even wennen (waarom 
zou je je sterk maken voor iets 
dat op het grondgebied van een 
andere gemeente ligt, zoals de 
Landerij VanTosse), maar uit-
eindelijk zag iedereen in dat je 
alleen samen echt verder komt. 
Het mooie was, het ging in de 
plannen niet alleen om natuur 
maar ook om streekproducten, 
om gezondheid (het ziekenhuis 
is een belangrijke partner), om 
recreatie en om economie. En 
het werkte. De overheidsinves-
teringen hebben veel particuliere 
investeringen aangetrokken (zo-
als de prachtige camping Hartje 
Groen en het Roompot Vakan-

tiepark). Het gebied is ecologisch 
belangrijker en ook gewoon een 
stuk mooier geworden. Steeds 
meer wordt de Maashorst een 
‘sterk merk’. Niet voor niets wil-
len Landerd en Uden hun nieuwe 
gemeente zo gaan noemen. 

Oké, dat is misschien niet han-
dig. Maar om daarom nou die 
succesvolle samenwerking maar 
in gevaar te brengen, zoals Oss 
nu doet? Dat is echt kapitaalver-
nietiging. Ik hoop dat deze bu-
renruzie snel wordt beslecht en 
de vier gemeenten weer verder 
gaan met de succesvolle Maas-
horstsamenwerking. Misschien 
dat onze burgemeester wel een 
bemiddelende rol kan spelen.

De Maashorst:
alleen ga je sneller, 
samen kom je verder

In 2010 verscheen het Maashorst Mani-
fest. Vier gemeenten, Oss, Uden, Landerd 
en Bernheze, gingen werk maken van het 
behoud en verbeteren van het grootste 
natuurgebied van Brabant: de Maashorst. 
Door samen goede plannen te maken, wis-
ten de vier vele miljoenen aan provinciaal 
investeringsgeld naar het gebied te halen. 

Jeroen Bos, voorzitter Progressief Bernheze 

www.mooibernheze.nl
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Tekst?

KINDERBOEKENWEEK Zie oplossing pagina 38

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

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

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

le
n

Oplossing
vorige week:
Ria de Bakker 
uit Loosbroek

Winnaar:
Anke van Grinsven
kan de staatsloten 

ophalen bij 
Kantoorboekhandel 

Paperpoint

Easy

3 6 4 9

7 5 8

1 8 5 9 4

2 1 7 6

6 7 3 5

4 3 6 9

5 7 3 9 2

2 3 5

9 8 7 4

Puzzle #284017

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP

PRINTPAPIER

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

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

VARKENSFILET
€ 5,98 PER 1000 GRAM. 
KOGELBIEFSTUK
€ 1,80 PER 100 GRAM.
Slagerij Bert van Dinther   
Heistraat 8 Oss. 
www.slagerijvandinther.nl

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.

TE HUUR

OPSLAGUNITS IN 
NISTELRODE
Afmeting 24, 40 of 48 m2

Geïsoleerd en verwarmd.

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

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

KANTOORRUIMTE
BIJ PAKHUYS 35
Afmeting 8.78 x 4.67 meter. 
41m2. Informatie: Antonet van 
Gerwen: 06-21666128.
De Morgenstond 35
Heeswijk-Dinther.
www.pakhuys35.nl.

KANTOOR/PRAKTIJK-
RUIMTE
52 m2 verdeeld in 2 ruimtes 
Tramstraat 13 Nistelrode. 
Info 06-19732270.

AANGEBODEN

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

PEDICURE 
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak, kan ook 
aan huis 0413-293260. 

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

BOERDERIJ EXCURSIE
Heb je als vriendengroep, 
buurtvereniging, organisatie 
van een familiedag of dergelijke 

interesse in een rondleiding op 
een boerderij? Stuur een mail 
naar zltobernheze@zlto.nl.

HEEFT U DE LAATSTE 
JAREN OOK LAST 
GEHAD VAN EEN TE DROGE 
TUIN?
Wilt u graag uw tuin sproeien/
bewateren met grondwater? 
Neem dan contact op met 
06-15446091.
Wij maken voor u alle soorten 
waterputten, eventueel met 
sproei-installatie.

DIVERSE SOORTEN 
HAARD- EN KACHELHOUT
Thuisbezorgen mogelijk.
Haardhouthandel en 
Bomenrooibedrijf Doedee.
073-5032789/073-5034492.

GEVRAAGD

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

WORKSHOP GLASFUSING
met Rein van der Eerden
Interesse/Inschrijven? Kijk op: 
www.galeriedemeesters.com
Ga naar expositie voor meer 
informatie.
Galerie de Meesters 
Hoofdstraat 100b 
Heeswijk-Dinther.

TE KOOP 
GEVRAAGD

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

Wij willen iedereen bedanken
voor alle kaarten en belangstelling

bij ons 60-jarig huwelijksfeest op 2 september 2019.

We hebben genoten!

Jan en Lies van der Wielen-Van den Akker

Nistelrode

Maasland
’t Dorp 142 - 5384 ME Heesch

FNV spreekuur op afspraak:
Maandag- en woensdagavond: 19.00-20.00 uur.
1e woensdagochtend van de maand: 
11.00-12.00 uur.

Belastingservice: 1e en 3e dinsdagavond van de 
maand: 19.00-20.00 uur. 

Bel of mail voor een afspraak: 088-3680368,  
spreekuurheesch@vereniging.fnv.nl

Spreekuur Locatie Heesch:
Individuele Belangen 
Behartiging
’t Dorp 142, 
5384 ME Heesch
0412-763700 

Inloopspreekuur:
Maandag- en 
woensdagavond:         
19.00-20.00 uur
1e woensdagochtend van 
de maand: 11.00-12.00 uur.
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Bos bloemen 
t.w.v. € 15,-
Bos bloemen 

1. Hoeveel jaar bestaat de Ambachtelijke Slagerij van den Tillart in Vorstenbosch?

2. Voor welk land zet Anja zich in op de weekmarkt Heesch en Nistelrode?

3. Hoeveel brandweermannen hebben afgelopen zaterdag een lintje ontvangen?

4. Het thema van Loosbroek Draait Door is deze keer omgaan met...?

5. In welke straat in Heesch heeft de gemeente rustbanken geplaatst?

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 7 oktober 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie 
weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Miranda’s Bloemensalon.

Winnaar vorige week: 
Jo van Dinther 

Het antwoord was:
HERFST

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) 

HEESWIJK-DINTHER - Tijdens 
Chateau d’Heeswijk Libéré op 
zaterdag 5 en zondag 6 oktober 
beleef je zelf hoe het is om in 
de Napoleontische tijd te leven. 
Een groots kampement, het le-
ven van toen en speciale de-
monstraties.

Kasteel Heeswijk was in 1794 
het hoofdkwartier van de Franse 
generaal Pichegru. De Fransen 
belegerden Den Bosch en uitein-
delijk werd Nederland ingelijfd in 
het keizerrijk van Napoleon.
Deze kleurrijke tijden herleven 
met levende geschiedenis. In 
het kasteel is te zien hoe men in 
deze tijd leefde en in de moes-
tuin kunnen bezoekers van het 
kasteel het historisch militair 
kampement bezoeken en het 
kasteel zelf wordt aangevallen 
en bevrijd. 
Na een kleurrijk defilé met mili-
tairen in kostuums uit de tijd van 
Napoleon volgt een heuse battle 
om het kasteel te bevrijden! Un 
vrai spectacle! 
Kijk voor meer informatie op 
www.kasteelheeswijk.com.

Chateau d’Heeswijk Libéré, 
Napoleontische tijden herleven

ETEN, DRINKEN EN UITGAAN

6. Welk thema heeft BOBZ aanstaande vrijdag?

VINKEL - Frankrijk is voor vele 
mensen vakantieland nummer 
één. De taal spreken kan in be-
paalde situaties handig zijn, 
maar hoe en waar kun je dat 
goed leren?

Volg nu een cursus Frans bij 
Cours de français en petits grou-
pes in Vinkel. Als ervaren en-
thousiaste docente Frans ken ik 
de kneepjes van het vak en zie 
ik het als een uitdaging u de 
taal te leren. De mogelijkheden 
zijn zeer divers: gesprekken voe-
ren, e-mails opstellen, Franse 
chansons leren begrijpen of zelfs 
een eigen lesidee inbrengen. De 
lessen zijn in kleine groepen en 
zowel particulieren als bedrijven 
zijn van harte welkom. Meer in-
formatie: www.ikspreekfrans.nl.
A bientôt?

Tevens kunt u bij mij terecht voor 

begeleiding van uw schriftelijk 
Nederlands. Een studie afron-
den kan op het laatst lastig zijn 
als het Nederlands niet goed ge-
formuleerd is. Maar ook e-mails 
kort en in correct Nederlands 
beantwoorden is helaas niet ie-
dereen gegeven. Wilt u daar ver-
andering in aanbrengen en meer 
zelfvertrouwen opbouwen? Een 
serie van vijf lessen à een uur 
kan dé oplossing zijn. Kijk op 
www.nederlandsopmaat.nl.
Tot binnenkort?

Neem contact op met Evelyne 
van Uden, 06-53975676.

Cursus Frans of
schriftelijk Nederlands 
volgen in Vinkel  

SPORTFILMS
COUREUR
Maandag 21 oktober
20.00 uur - € 6,-. 

EDDY THE EAGLE
Maandag 28 oktober
20.00 uur - € 6,-. 

MUZIEKFILMS 
ROCKETMAN
Zondag 24 november
19.00 uur - € 6,-. 

YESTERDAY
Zondag 1 december
19.00 uur - € 6,-.

FILMHUIS DE PAS: 
verwacht 

Méér?... Zie: www.de-pas.nl/agenda/film

Casino bij BOBZ

De entree bedraagt € 1,- en de 
consumptiebonnen zijn € 0,80. 
Omdat we merken dat kinderen 
veel met hun telefoon bezig zijn 
en minder met elkaar dansen en 
kletsen, willen we vragen jullie 
mobiele telefoons thuis te laten. 

Als je je telefoon toch meeneemt, 
omdat je bijvoorbeeld alleen naar 
huis moet fietsen, kun je je tele-
foon bij ons in bewaring geven. 

Tot vrijdag 4 oktober!

NISTELRODE - BOBZ opent vrijdag 4 oktober de deuren voor jongens en meiden die in groep 7 en 8 
zitten. Jullie zijn van 19.30 tot 22.00 uur welkom. De avond staat in het teken van Casino. Wie gaat er 
met de meeste fiches vandoor?



Woensdag 2 oktober 2019 29
  

HEESWIJK-DINTHER – Haar bedrijf Plan 
Aa Office Support liep meteen na de start 
al als een trein. Toch stapte Daniëlle van 
Aarle uit Heeswijk-Dinther naar Starters 
Succes voor hulp. Ze zocht meer vat op 
haar koers. 

“Ik zocht naar een andere manier van on-
dernemen omdat ik erg werkte vanuit de 
vraag van de klant. Die was te sturend: 
wat wilde ik zelf aanbieden? Ook wilde 
ik beter met pieken en dalen (drukke en 
rustige periodes) omgaan en meer sa-
menwerken met mensen. 
Ik was kortom op zoek naar meer regie 
over mijn werk”, vertelt Daniëlle die als 
personal assistent drukke ondernemers 
ondersteunt. Dit gaat vaak verder dan 
alleen zakelijke ondersteuning. De schei-

ding tussen zakelijk en privé is immers 
soms erg dun. 

Met hulp van coaches Jasper van Wor-
dragen, Bennie van Zandvoort en Rob 
van Herpen kwam ze verder. “Ik heb me-
zelf beter leren kennen. Wie ben ik als on-
dernemer? Waar liggen mijn kwaliteiten? 
Dat zijn kleine stapjes die me helpen om te 
bepalen wat ik precies wil aanbieden aan 

de klant en wat ik belangrijk vind in het 
ondernemen. Op die basis bouw ik ver-
der. Zo ontdekte ik dat ik meer een team-
speler ben dan een pionier. Momenteel 
verken ik de mogelijkheden om samen 
te werken met andere personal assistants 
en het aannemen van personeel. Bennie 
heeft me gewezen op de juridische aspec-
ten hiervan. Het traject bij Starters Succes 
krijgt zeker nog een vervolg.” 

Ben je korter dan vijf jaar ondernemer? 
Starters Succes helpt. 
www.starterssucces.nl

Minder roze wolken
Zelden beseft men van tevoren hoeveel in-
vloed kinderen hebben op een relatie. On-
geveer 65% van de samengestelde gezin-
nen mislukt. Soms is een partner van ver 
naar hier verhuisd en moet hij een nieuw 
netwerk opbouwen. Kinderen zitten niet 
te wachten op een bemoeizuchtige stief- 
ouder. Vooral pubers kunnen een flinke 
uitdaging zijn voor stiefouders en stellen 
hen vaak op de proef. 

Niets positiefs?
Toch kan men elkaar op den duur ervaren 
als bonus. Een samengesteld gezin biedt 
nieuwe ontwikkelingskansen, maar is ook 
lastig. Ouders hebben vaak meer begrip 
voor het eigen kind dan voor het kind van 
de partner. 

En niets is vanzelfsprekend, er moet met 
empathie worden gecommuniceerd. Bij 
feestelijkheden maar ook bij een over-

lijden van een dierbare moet steeds op-
nieuw worden bekeken wat belangrijk is. 

Verwachtingen
De consequenties van het vormen van een 
samengesteld gezin zijn groter dan voor-
zien. Bekendheid met de Stiefplan Coach 
bij beroepsgroepen die met scheidingen 
te maken hebben (mediators, advocaten, 
et cetera) en het standaard attenderen op 
het bestaan van de gecertificeerde Stief-
plan Coaches zou veel ellende voorkomen.

Voorkomen is beter
Het grote huis, die auto waar we alle-
maal in kunnen, die verhuizing naar een 
ander deel van het land, en...kinderen die 
een specifieke aanpak vergen, gedoe met 
ex-partners, verschillende opvoedingscul-
turen, andere visies. Donkere wolken en 
onweer kun je niet vermijden. Maar het 
gaat om regelmatig een beetje zonne-
schijn.

Relatie met iemand die al kinderen heeft…

‘Ik heb meer regie over mijn 
werk gekregen’

Daniëlle van Aarle
 Foto: Carin Deben Photography

‘Stapjes die me helpen om 
te bepalen wat ik precies wil 

aanbieden en wat ik belangrijk vind’
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Industrieweg 11 5492 NG  Sint-Oedenrode
tel. 0413-472184 
info@voss.nl
www.voss.nl

VACATURES

Voor service-werkzaamheden in 
Meierijstad zijn wij op zoek naar:

• CV-service monteur

Neem contact op met Peter Voss:
peter@voss.nl

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

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

We zijn op zoek naar

BEZORGERS
HEESWIJK-DINTHER – Ongeveer 250 kranten
Beukendreef, Heilarensestraat, Hommelsedijk, Kastanjedreef, 
Lijsterbesdreef, Notendreef, Rodenburgseweg en Wilgendreef.

HEESCH – Ongeveer 280 kranten
Beemdgras, Beemdstraat, Bosbeemd, Burg. Van Hulstlaan, 
Frans Halsstraat, Grasland, Herman Broodstraat, Jan 
Steenstraat, Johannes Vermeerstraar, Kruishoekstraat, Parelgras, 
Rembrandstraat, Rubenstraat, Struisgras, Veldbeemd, Veldbies, 
Vincent van Goghstraat, Windhalm en gedeelte Zoggelsestraat.

Extrazakcentjebijverdienen!

AAN HET WERK

Industrieweg 11 5492 NG  Sint-Oedenrode
tel. 0413-472184 
info@voss.nl
www.voss.nl

VACATURES

Wij zijn op zoek naar:  

• Projectleider
• Calculator
• Medewerker installatie-techniek
• Tegelzetter
• Loodgieter

Voss 
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In het voor- en najaar was het druk met 
de tuinaanleg en in de wintermaanden, 
als het vroor, werd er verbouwd met hulp 
van eigen medewerkers. Mooie tijden, 
waar alles kon en mocht. Nog steeds 
wordt er op vrijdag na gedane arbeid, ge-
zellig met een drankje bijgepraat.

Trots zijn ze op hun 18 medewerkers en 
mooie klantenkring. Ze werken nog voor 
klanten van het eerste uur. Onderhoud, 
wekelijks of jaarlijks, kleine of grote ver-
anderingen; het maakt niet uit, ze weten 

Lips te vinden. Hoewel een tuin 20 tot 
25 jaar mee kan is er een klant die iedere 
paar jaar verhuist en waar Wim al 9 keer 
een tuin voor ontworpen en aangelegd 
heeft. Ook dat kan!

Een ding is door de jaren heen duidelijk 
geworden; zonder hun fijne medewer-
kers zijn ze nergens. Samen met hen ma-
ken ze er een feestelijke gebeurtenis van. 
In 2020 gaat het bedrijf over van vader 
op zoon Bram en draaien de rollen om. 
Wim komt dan bij Bram in dienst, want 
stoppen... dat kan Wim echt nog niet.

LipsGroen bestaat 40 jaar
NISTELRODE – Wim Lips begon op 1 oktober 1979 met zijn hoveniersbedrijf in Odi-
liapeel. Hij mocht een stukje grond bij zijn ouders gebruiken en samen met Marja 
betrok hij een bejaardenwoning in het dorp. Op zoek naar meer ruimte kwamen ze in 
1984 in Nistelrode terecht. Daar kochten ze de boerderij en hoewel er veel viel te ver-
bouwen gebeurde dat wanneer er weer tijd en geld was. Het hoveniersbedrijf groeide 
en de eerste medewerkers traden in dienst, waarvan Twan en Rini al meer dan 30 jaar 
in het bedrijf werkzaam zijn.

LipsGroen Tuinontwerp en hoveniers
Weijen 77, Nistelrode
0412-612713
email@lipsgroen.nl
www.lipsgroen.nl

Wim Lips

‘Mooie tijden waar alles 
kon en mocht’

Anja voor Ghana op week-
markt Heesch en Nistelrode

Weekmarkt
De gemeente heeft Anja toegezegd dat ze 
in de herfstvakantie op de weekmarkten 
mag staan: in Heesch op 16 oktober en op 
18 oktober in Nistelrode. Een mooie gele-
genheid om dit inzamelingsseizoen goed 
af te sluiten. Kom je ook? De marktkoop-
lui op de weekmarkten heten je graag van 

harte welkom en je kunt voor het goede 
doel nog eens kijken of je dit jaar wat ex-
tra winterkleding of kerstversierselen aan 
wilt schaffen, waarvan je weet dat je er ie-
mand heel blij mee maakt. Zoals Perres (5) 
die slechthorend is en nu naar een interne 
dovenschool kan. 

Bouw voor Bouw
Anja ging in mei ook bij Stichting Bouw 
voor Bouw op bezoek in Lelystad, waar ze 
een presentatie mocht geven. ‘Bouw voor 
Bouw’ werd in 2004 opgericht door acht 
ondernemers die elkaar kenden van de 
opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde 
aan de Hogeschool van Tilburg. 
Onder deze acht ondernemers in de 
bouw- en vastgoedsector leefde sterk 
de behoefte om vanuit hun achtergrond 
iets te doen voor de Derde Wereld. Anja: 
“De presentatie verliep goed, ik vertelde 
wat we nodig hebben op school en hier-
na werd de € 6.000,- toegezegd. Dit geld 
hebben we hard nodig voor de laatste 
bouwwerkzaamheden.”

Ga ook eens kijken op 
www.anjavoorghana.nl!

NISTELRODE - De buitenmarkten zitten er weer op en Anja Spanjers wil via deze weg 
graag alle mensen bedanken voor giften en bijdragen die ze kreeg, bestemd voor de 
scholen in Ghana waar ze het geld voor ophaalt. Voor haar blijft het werk voor ‘Anja 
voor Ghana’ gewoon doorgaan. Met de vele winterspullen, kleding en kerstspullen 
die ze heeft gekregen kan ze nu, dankzij de gemeente Bernheze, ook in oktober op de 
weekmarkt staan. 

Geld hard nodig voor de 
laatste bouwwerkzaamheden

HEESWIJK-DINTHER - Wilt u een nieuwe 
look, kom dan eens bij Twins Haarmode 
op bezoek. 

Na bijna 17 jaar te hebben gewerkt aan 
de Hoofdstraat leek het me een goed idee 
om naar de kern te verhuizen. De laat-
ste jaren is aan de Hoofdstraat nogal een 
verandering gekomen in bedrijvigheid en 
verkeer. Tijd voor verandering! Ik neem de 
knipshop over van Harrie van der Heijden. 
Ook de openingstijden ga ik aanpassen op 
de tijd van nu!

Openingstijden:
Dinsdag van 8.00-20.00 uur: vrije inloop.
Woensdag, donderdag en vrijdag:
9.00-17.30 uur.

Tussen de middag van 12.00-13.00 uur: 
pauze.
Zaterdag 8.00-14.00 uur: vrije inloop.

Op dinsdag kost knippen € 17,95 en voor 
kinderen tot en met 14 jaar € 14,95.
Waarom zou u naar Twins Haarmode 
moeten komen? 

Wij hanteren lage prijzen en als u maan-
delijks geknipt wilt worden kunt u zonder 
abonnement sparen voor een gratis knip-
beurt. 

We zijn altijd bereikbaar, telefonisch of via 
Whatsapp en volgen de nieuwste trends 
op kleur- en knipgebied. 

Ook voor epileren en verven van wenk-
brauwen en make-up of bruidkapsels bent 
u op het juiste adres. 
Telefoon: 06-53949816.

Twins Haarmode verhuist
naar het dorp!

TWINS
HAARMODE
Sint Servatiusstraat 52
5473 GB Heeswijk Dinther
06-53949816

TIJD VOOR VERANDERING

Madelon van Lith

• Opmaak
• Dubbelzijdig drukken (12.000 stuks)
• Verspreiden met DeMooiBernhezeKrant
 (11.800 stuks)

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

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

Geldig voor verspreiding in oktober 
en november 2019

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

FLYERACTIE

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

(exclusief btw)

• Verspreiden met DeMooiBernhezeKrant

(exclusief btw)(exclusief btw)
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De laatste loodjes voor FIETSplezier Michel van de Wetering

Michel: “Inderdaad de laatste 
loodjes. Alles valt nu bij elkaar 
en we krijgen al een heel duide-
lijk beeld hoe alles eruit komt te 
zien. Maar het is toch maar weer 
afwachten. 
Je kunt het allemaal zo mooi in 
je hoofd hebben zitten, maar dan 
is het wel fijn als het dan in wer-
kelijkheid ook zo uitpakt. Nu op 

naar de verhuizing, we hebben er 
zin in!” Een van de laatste bedrij-
ven die in het nieuwe pand aan 
het klussen zijn is Angela van Ge-
woon Angela, zij is interieur ont-
werpster en zorgt dat alles mooi 
en overzichtelijk wordt.
Maar ook A.I.S Beveiliging heeft 
er de laatste hand in en is bezig 
met de beveiliging van het pand. 

A.I.S. is een technisch beveili-
gingsbedrijf dat gespecialiseerd 
is in het aanleggen van beveili-
gingsinstallaties zoals inbraak- en 
alarmsystemen, toegangscon-
trolesystemen, camerasystemen, 
brandmeldsystemen, hang- en 
sluitwerk en bouwkundige bevei-
liging. Meer informatie hierover 
vind je op www.inbraak.nl

HEESCH - Men is bezig met de laatste loodjes bij FIETSplezier Michel van de Wetering. Donderdag  
3 oktober is de winkel aan ‘t Dorp 108 voor de laatste keer open. Vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober is 
de winkel gesloten en zal er ingepakt en verhuisd worden. Dinsdag 15 oktober gaan we open op ons 
nieuwe adres, ‘t Dorp 22 in Heesch.

BERNHEZE BOUWT

Kijk voor meer informatie op www.inbraak.nl of bel 0412-456936

Heesch

• Inbraakbeveiliging • Branddetectie 
• Camerabeveiliging • Intercomsystemen
• Noodverlichting • Terreinbeveiliging
• Toegangscontrole • Hang en Sluitwerk
• Telecom

Al meer dan 20 jaar uw betrouwbare partner op het gebied van:Al meer dan 20 jaar uw betrouwbare partner op het gebied van:

Kijk voor meer informatie op www.inbraak.nl of bel 0412-456936

• Inbraakbeveiliging • Branddetectie
• Camerabeveiliging • Intercomsystemen
• Noodverlichting • Terreinbeveiliging
• Toegangscontrole • Hang en Sluitwerk
• Telecom

Koninklijke oud ijzer actie

Nu is het weer tijd voor de jaar-
lijkse oud ijzer actie. Op zaterdag 
5 oktober rijden de koninklijke 
aanhangers door Heeswijk om 
jouw oud ijzer op te halen.
Hang vrijdagavond 4 oktober het 
raambiljet, dat de week vooraf-
gaand huis-aan-huis wordt ver-
spreid in Heeswijk, goed zicht-
baar voor het raam. In de loop 
van de zaterdag belt de fanfare 
dan bij je aan en wordt het ijzer 
opgehaald.

Wat halen wij graag op?
Oude metalen zoals fietsen, ra-

diatoren, lood, aluminium, ko-
per, huishoudelijke apparaten 
zoals wasmachines, drogers, 
beeldschermen et cetera.

Maar geen koelkasten, vriezers 
en tv’s. Autoaccu’s, mobieltjes 
en elektra kabels. Bruingoed zo-
als audio- en videoapparatuur.

Je kunt het hele jaar door con-
tact opnemen om je oud ijzer op 
te laten halen. Bel 06-25543733 
of mail 
oudijzer@koninklijkefanfare.nl 
en wij komen snel bij je aan.

HEESWIJK-DINTHER - Koninklijke Fanfare St. Willibrord is een muziekvereniging die het maken van 
muziek met goede instrumenten erg belangrijk vindt. Zij is daarom constant bezig om haar instru-
menten te onderhouden, te vernieuwen of te reviseren. Dit is een kostbare aangelegenheid en daarom 
worden jaarlijks diverse activiteiten georganiseerd die als doel hebben de financiën gezond te houden.

Frank van A.I.S. Beveiliging legt de laatste hand aan de beveiligingsinstallatie 

Angela in overleg met Michel Foto’s: Marcel van der Steen

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

Bouwplannen?  Bestemmingsplan nodig?  Planschade?

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking

Vinkelsestraat 22 - 5384 SG  Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl
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n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENn Kozijnen
n Ramen
 Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

Kies voor duurzame energie 
www.vanbakeleco.nl

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Haal de
zon in
 huis

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

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

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom 

open op zaterdag van 
10.00 - 14.00 uur

* Trespa-keralit-houten 
dakkapellen

Binnen 
1 dag 

geplaatst!

ACTIES 
Diverse soorten sierbestrating zijn lever-
baar tegen scherpe prijzen. In onze show-
tuin kun je alle soorten, kleuren en maten 
komen bewonderen. Wij kunnen verschil-
lende soorten beton-, natuursteen- en ke-
ramische bestrating uit voorraad leveren. 
Ook zijn de gebakken waalformaat klin-
kers en overige siertegels voor tuin, oprit 
en terras deze dag extra scherp geprijsd. 
Tevens hebben wij in ons assortiment di-
verse soorten kunstgras en tuinafscheidin-
gen. 

BEVERS STEENCENTRUM GARDEN 
STONES & BASICS
Bevers Steencentrum is dé specialist op 
het gebied van sierbestrating voor je tuin. 
Je kunt er terecht voor onder meer sier-
bestrating en tuintegels in de breedste zin 
van het woord, tuinafscheidingen, verlich-
ting, kunstgras, tuinaccessoires en tuin-
benodigdheden. Je vindt in onze showtuin 
en showroom de nieuwste trends op het 
gebied van tuinen.

Bevers Steencentrum levert maatwerk én 
het juiste advies. Voor een aantal discipli-
nes binnen het pakket aan producten en 
diensten maken wij regelmatig gebruik van 
collega-bedrijven en collega-hoveniers. 

Zo kunnen we je wensen en behoeften 
omzetten naar het beste resultaat. We wil-
len je compleet ontzorgen bij de aanleg of 
renovatie van je tuin. Eventueel kun je ook 
het onderhoud van jouw tuin door ons la-
ten verzorgen. 

Bevers Steencentrum 
Garden Stones Basics
Canadabaan 10, Nistelrode
www.steencentrum.nl

ACTIEDAGEN
bij Bevers Steencentrum 
NISTELRODE - Bevers Steencentrum organiseert vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober twee bij-
zondere actiedagen met aantrekkelijke acties en extra hoge kortingen. In onze 2.500 m2

showroom en showtuin zullen de acties tentoongesteld staan en kun je eenmalig als 
klant profiteren van deze extra aantrekkelijke acties. 

We hebben deze dagen ook 
verschillende restantpartijen, 

vanuit onze voorraad,
zeer scherp geprijsd

NIEUWBOUW
VERBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN

PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,

5388 PN Nistelrode

T. 0412 612594 

MEER INFO

info@beeten.nl 
www.beeten.nl

NIEUWBOUW
VERBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN

PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,

5388 PN Nistelrode

T. 0412 612594 

MEER INFO

info@beeten.nl 
www.beeten.nl

Maxend 59, 5388 TW  Nistelrode  info@vdleestaal.nl
06-13668268  www.vdleestaal.nl

MAAT-
WERK
IN STAAL

OOK
STALEN

DEUREN

BERNHEZE BOUWT
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Werkbon en gereedschapskist
Op het vliegveld Benson, onder de rook 
van de Britse universiteitsstad Oxford 
gelegen ten oosten van Londen, schreef 
die dag de Staf van de Britse Luchtmacht 
(RAF) werkbonnen uit. Op minstens vier 
van die bonnen (missies) stond de op-
dracht om de toegangsroutes tot en het 
gebied rond Arnhem/Nijmegen te foto-

graferen. Opdracht nr. 3001 ging naar 
F/O H.T. Herbert en kreeg daarbij als ‘ge-
reedschapskist’ een modern éénpersoons 
jachtvliegtuig toegewezen; een Spitfire 
Mk XI. (bron 1). 
Deze was ontdaan van elke bewapening, 
maar in de romp achter de vliegerstoel be-
vonden zich twee uit de kluiten gewassen 
verticaal opgestelde camera’s. Van tevoren 

stelde hij met zijn collega’s een vluchtsche-
ma op. Hij verkoos de doorgaande routes 
in de provincie Noord-Brabant richting 
Nijmegen te fotograferen. Start: 10.35 uur 
lokale tijd.

Werkwijze
De snelheid, en vliegend op een hoogte 
van 4.000 meter, waren optimaal om goe-

de foto’s te maken en… de overlevings-
kansen te vergroten. Vliegend in ooste-
lijke richting kwam hij na een uur boven 
’s-Hertogenbosch uit en stelde vanaf hier 
zijn camera’s in werking. Deze maakten 
met enkele tussenseconden overlappende 
foto’s tot aan Neerbosch onder Nijmegen 

toe. Het weer werkte mee en deed hem 
besluiten om nog enkele ommetjes te ma-
ken, onder andere naar het vliegveld Vol-
kel met zijn bomkraters. Na een vlucht van 
ruim drie uur keerde hij op zijn basis terug 
met ruim 100 foto’s. Ook met opnames 
van Heesch, dat precies een week later 
een inferno over zich kreeg waarbij ruim 
100 gebouwen in rook opgingen of zwaar 
beschadigd werden.

Bronnen
1. Detail of work carried out by No. 541 

Squadron, RAF Benson for the month 
of September 1944, National Archive, 
Kew, U.K.

2. Ministry of Defence, Air Force Dept. 
Photograph, British Crown Copyright 
Reserved

Joop Thuring

ONDERSTAANDE VERHALEN 
WORDEN NAAR AANLEIDING VAN 
HERDENKING 75 JAAR BERNHEZE 
GEPUBLICEERD
D-Day (Uitgave 5 juni)
We Remember (Uitgave 14 augustus)
Piet Hanegraaf I (Uitgave 28 augustus)
16-18 September (Uitgave 11 september)
Een oorlogsmisdaad 
(Uitgave 18 september)
Ochtend 19 september 
(Uitgave 25 september)
Middaguur 19 september
(Uitgave 2 oktober)

Zuivering Laverdonk
Driedaagse ‘Slag om Heesch’ I
Driedaagse ‘Slag om Heesch’ II
Ramp op Den Dolvert
Het veldhospitaal
1 Oktober
Flight Sergeant George Thompson, V.C.
Piet Hanegraaf II
Koeien begraven
Schietoefening Franse Soldaten
Mijn tante I
Langs de Aa
In verkeerde handen
Mijn tante II
Broer van Gestel
Piet Hanegraaf III
Bernhard v.d. Heijden
Burgerslachtoffers

19 september 1944 rond het middaguur;
een ‘werkbon’ die de tijd vakkundig stilzette

BERNHEZE - De strijd om nazi-Duitsland snel op de knieën te dwingen dreigde langs de gemeentegrens af te 
glijden. Maar het geallieerde opperbevel wilde wel precies in de gaten houden wat de Duitsers in hun schild 
voerden op de flanken van de opmarsroute. Een moderne vorm van inlichtingen verzamelen, via een derde 
dimensie, werd hier in de strijd geworpen: Luchtfotografie.

75 JAAR
BERNHEZE

HERDENKING

Een moderne vorm 
van inlichtingen 

verzamelen

ORIËNTATIE. Boven: in witte letters/cijfers op een zwarte balk: gegevens van die bewuste werkbon. Ietsje onder het midden van links naar 
rechts: de Rijksweg ’s-Hertogenbosch-Nijmegen omzoomd door eikenbomen. Rechts boven een weg die naar beneden loopt en na het kruisen 
van de Rijksweg wat vager wordt en begint te kronkelen: Provinciale weg Oss-Uden. Rechts en links daarvan witte stipjes = schuttersputjes op 
Oss’ grondgebied die eindigen bij de gemeentegrens. Een web van witte lijnen doorsnijden de foto = zandwegen die met grind verhard zijn. 
In het hart van de foto staat het voormalig gemeentehuis. Vergelijk deze analoge foto anno 1944 met een digitale die je van het web (Google 
Earth) kunt plukken. Mij schiet dan altijd het lied te binnen van de Nistelrooise troubadour Ad de Laat: ‘Brabant ge verandert’. F/O H.T. Herbert 
overleefde de oorlog maar heeft misschien niet beseft wat voor een indringend objectief tijdsdocument hij achterliet van deze regio. (bron 2)
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Arend-Jan Top heette tijdens de 
officiële start iedereen welkom 
en gaf het woord aan Tonnie 
Wiegmans, voorzitter van stich-
ting Aangenaam Heesch. Hij ver-

telde in het kort hoe het eerste 
grote project van stichting Aan-
genaam Heesch, de Hop-On 
Hop-Off bus, tot stand is geko-
men. Er zijn veel vergaderingen 

met het bestuur, met wethouder 
Wijdeven en uiteindelijk ook met 
de Provincie aan voorafgegaan, 
maar gelukkig is er van begin 
af aan veel geloof en draagvlak 

geweest. Wethouder Wijdeven, 
met onder andere economische 
zaken en mobiliteit in zijn porte-
feuille, gaf een compliment aan 
het bestuur voor het doorzet-
tingsvermogen om de Hop-On 

Hop-Off bus in Heesch te laten 
rijden, want dat is niet zonder 
slag of stoot gegaan. Rien Wij-
deven heeft verschillende af-
spraken met het bestuur gehad, 
maar omdat het over openbaar 
vervoer ging, moest er ook goed-
keuring gevraagd worden aan de 
Provincie. De gemeente Bernhe-
ze is ook één van de sponsoren 
van deze bus.

Ook was mevrouw De Boer van 
Provincie Noord-Brabant uitge-
nodigd. Ze vertelde dat de pro-
vincie openstaat voor initiatieven 
vanuit de samenleving. Ze gaf 
aan graag op de hoogte te blij-
ven van de vorderingen zodat de 
Hop-On-Hop-Off bus ook voor 

andere dorpen een voorbeeld 
zou kunnen zijn.

Ook was er natuurlijk een groot 
dankwoord aan de bijna 30 vrij-
willige chauffeurs want zij zijn 
uiteindelijk het fundament van 
dit mooie project.

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

Een deel van de vrijwillige chauffeurs Foto’s: Marcel van der Steen 

Wethouder Wijdeven, Tonnie 
Wiegmans en mevrouw De Boer

Officiële start Aangenaam Heesch
en Hop-On Hop-Off bus

HEESCH – De Hop-On-Hop-Off bus rijdt intussen al zeven weken door Heesch, maar vorige week don-
derdag vond de officiële start van Aangenaam Heesch en de Hop-On Hop-Off bus plaats. Onlangs is 
de stichting gestart met als doel het verbinden van inwoners en het zo aangenaam mogelijk maken in 
het dorp door wonen, werken en recreëren te optimaliseren.

De bus waarmee Heeschenaren 
verbonden gaan worden
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Opslagruimte voor bedrijven en zzp’ers

Te huur

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

170m2  - 255m2

Meer informatie: 06-46111667
www.opslagunit.eu 

OLD NOISE en
REBECCA LATUPEIRISSA
ZONDAG 13 OKTOBER
VAN 15.00-17.00 UUR
TOEGANG GRATIS

OLD NOISE
Een partij swingende muziek 
maken voor zoveel mogelijk pu-
bliek; dat is wat Old Noise met 
zes muzikanten uit Berlicum en 
directe omgeving het liefst doet. 
Ongeveer tien jaar geleden ge-
start als familieband ‘De Poes 
Ups’ in Vinkel met de bedoeling 

om puur voor de lol muziek te 
gaan maken. De naam is inmid-
dels gewijzigd in Old Noise maar 
de lol is volop gebleven. De 
wekelijkse repetitie is hartstik-
ke gezellig, maar de optredens, 
daar gaat het natuurlijk om. Het 
repertoire bestaat uit bekende 
nummers uit de jaren ‘60 en ‘70 
van onder andere Creedence
Clearwater Revival, Sandy 

Coast, Rolling Stones, Beatles, 
Peter Koelewijn, Elvis Presley en 
nog vele anderen…

REBECCA LATUPEIRISSA
De onlangs gekozen gemeen-
tedichter van Bernheze is be-
gonnen als singer-songwriter 
onder de naam Jenna Attison. 

Haar werk is te vinden op Spo-
tify en Deezer. Ze schrijft tek-
sten in dichterlijke vorm en een 
instrument bespelen is haar niet 
vreemd. Op deze Zondagse Mu-
ziekmiddag haalt Rebecca inspi-
ratie uit haar bundel Zonne-taal. 

Voor meer informatie over 
Rebecca kijk op 
www.rebeccala.nl

NISTELRODE - Tijdens de eerste editie van Zondagse Muziek be-
treden afwisselend de band Old Noise en gemeentedichter Rebecca 
Laputeirissa het podium.

Uurtje Klassiek: Trio IMAI

Ien Bouwmans is actief als solo-
zangeres en zingt in vocaal kwar-
tet Driest en vrouwenensemble 
Melos. Zij is zangpedagoge bij 
haar lespraktijk Zangschool In-
nervoice. Daarnaast coacht en 
dirigeert zij diverse ensembles en 
koren waaronder All Women (fi-
nalist bij het Nederlands Koren-
festival) en het Rosmalens Man-
nenkoor. Ien Bouwmans geeft 
koorscholing bij de Kooracade-
mie Capella Brabant.

Inge IJpelaar was voor Michael 
J. Smith een muze en hij schreef 

verschillende werken die hij op-
droeg aan haar. Inge heeft een 
bloeiende dwarsfluitpraktijk in 
‘s-Hertogenbosch en is actief 
in verschillende ensembles met 
repertoire uit de Middeleeuwen 
tot en met de 21ste eeuw.

Marie-Astrid Vermaas legt zich 
als pianiste toe op lesgeven en 
het begeleiden van zangers, ko-
ren en instrumentalisten. Daar-
naast dirigeert zij diverse koren 
en vindt ze veel voldoening in 
het organiseren van concerten 
op bijzondere podia.

HEESWIJK-DINTHER – Trio IMAI brengt zondag 6 oktober een interessant programma met alle mogelij-
ke combinaties van de leden (zang en fluit). Het ensemble voert laatromantische werken uit van Fauré, 
Saint Saëns, Ravel, Caplet en Roussel. Speciale aandacht echter gaat uit naar Michael J. Smith. Trio IMAI 
heeft een bijzondere band met deze voormalig componist van Flairck. Eerder zette de fluitiste al werken 
van hem op cd, ‘Running to Paradise’.

Aurora Ontmoet:
Storm & Max uit Con Brio!

De gezelligheid, het publiek ver-
maken en het samen spelen om 
met z’n allen een zo goed moge-
lijk resultaat neer te zetten voor 
‘Aurora Ontmoet’, is het doel. 
Max: “Het vergt veel voorbe-
reiding zo’n concert, maar een 
goed eindresultaat telt!” 
Voor Max wordt het de eerste 
keer ‘Aurora Ontmoet’ terwijl 
Storm al voor de tweede keer 
mee gaat doen na de editie in 
2017. Storm: “Het zijn dit jaar 
vooral meer muziekstukken en 

het programma is een stuk uit-
gebreider dan de vorige ‘Ont-
moet’.” Die vele nummers ma-
ken hem niet zoveel uit, als het 
publiek de zaal maar met een 
glimlach verlaat! Beiden hopen 
op een volle zaal op 26 oktober 
en hebben er ontzettend veel zin 
in om er iets moois van te gaan 
maken. 

Wil je ook komen luisteren? Ver-
geet dan niet om kaartjes te ko-
pen! Een kaartje kost € 15,- en is 

te verkrijgen via www.de-pas.nl 
of bij de theaterkassa van CC De 
Pas. Wees er snel bij, want deze 
avond mag je niet missen! 

HEESCH - Storm (links op de foto) en Max zijn beiden al een aantal jaren lid van Aurora; Storm nu zo’n 
zeven jaar en Max vijf jaar. Storm is 15 jaar, speelt trombone en zit op dit moment ongeveer drie jaar 
bij Con Brio. Max, 14, speelt alt-saxofoon en doet dit nu zo’n twee jaar in Con Brio. Ze hebben allebei 
nog wekelijks muzieklessen waarbij Storm dit jaar zijn C-diploma hoopt te halen. Max speelt saxofoon 
op B-niveau en heeft dit het afgelopen jaar behaald. Op 26 oktober zullen deze heren meedoen tijdens 
‘Aurora Ontmoet’!

Storm en Max

RV COWBOYS WEEK 38

De eerste editie van zondagse muziek 
van dit seizoen, toegang gratis
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SCHAIJK/NISTELRODE - Na 11 jaar 
stond, in een nat en winderig Schaijk, de 
derby tegen DAW weer ingepland op het 
prachtige sportpark D’n Heuvel. 

Het Oranje uit Nistelrode pakte, in een bij-
zonder sportieve confrontatie, met 1-3 de 
winst. Bij rust stond het 0-1 via Wibe van 
Rooij. Het was vooral te danken aan doel-
man Mathijs Pluk dat de mannen van Van 

Tilburg Mode & Sport met die voorsprong 
de kleedkamer ingingen. Hij redde tot drie 
keer toe geweldig toen hij in een-tegen-
een situaties terecht kwam. 

Na rust kwam DAW al snel langszij via 
Mark Megens, maar opnieuw Van Rooij 
en in de slotfase Tim van den Brand scoor-
den. Hierdoor kreeg de best voetballende 
ploeg ook wat zij verdiende.

Prinses Irene pakt volle winst
voetbal

In de 34ste minuut stuurde Marvin van 
Heeswijk Jasper van Duijnhoven de diep-
te in, die vervolgens voorlangs schoot, uit 
de rebound van de keeper wist Jasper van 
Duijnhoven nogmaals te koppen, maar 
raakte de lat. In de 45ste minuut twee 
scoringskansen, maar wederom geen 
doelpunt.
In de rust werd Roel van Bakel gewisseld 

voor Teun Rijkers, die zijn debuut in het 
eerste mocht maken. Vorstenbossche Boys 
kwam vastberaden uit de kleedkamer en 
na een corner was het Marvin van Hees-
wijk die in de 46ste minuut de bal naast 
schoot.
Vorstenbosch begon onrustig te worden 
en speelde te geforceerd. Dit kwam het 
spel niet ten goede, waardoor slordig-
heid in de ploeg sloop. In de 58ste minuut 
scoorde Essche Boys de 1-0 in een counter, 
waarin de restverdediging van Vorsten-
bosch even niet op orde was. In de 60ste 
minuut wist Daan de Wit nog een schot 
op goal te krijgen, maar daarna kenmerkte 
de wedstrijd zich vooral in slordigheid bij 
Vorstenbossche Boys en grove overtredin-
gen bij Essche Boys.

Waar Vorstenbossche Boys met een 1-8 
overwinning het veld had kunnen verlaten 
stond het wederom met lege handen.

Vorstenbossche Boys 
staat met lege handen 

voetbal

ESCH/VORSTENBOSCH -  Al in de 11de minuut had Vorstenbossche Boys op voor-
sprong kunnen komen. In de 18de minuut werd Rick Dortmans in het 16 meter gebied 
onderuit gehaald. Tot verbazing van de tegenstander werd er geen penalty toegekend. 
In de 21ste minuut schoot Jasper van Duijnhoven op de paal. In de 23ste minuut raakte 
de bal de arm van een verdediger in het 16 meter gebied, maar wederom geen penalty.

Foto uit archief van Rick Dortmans 
Foto: Marion v.d. Ven

Gilde jongeren drie maal kampioen

Bij vertrek sprak vice hoofdman 
Paul Altorf hiervoor zijn dank uit. 
Met vliegend vendel en slaande 
trom vertrok de gildestoet naar 
de Gildenhof. 
Voorafgaand aan de diverse 
wedstrijden werd genoten van 
de uitstekende lunch. Hierdoor 
extra gesterkt popelden de gil-
deleden om met de diverse gil-
dedisciplines te starten.

Traditioneel werd eerst de schiet-
boom vrijgemaakt. Een mooi ge-
bruik waarbij alle leden zich ver-
zamelen rondom de boom. Naast 

de wedstrijd om de titel van gil-
dekampioen is ook gestreden om 
de titel van schutterskampioen en 
jeugdprins. 
Na een buitengewoon spannen-
de strijd is Kevin Breedveld (23) 
de nieuwe schutterkoning ge-
worden.

De titel jeugdprins is na een 
adembenemende tweekamp 
tussen Kevin Breedveld en Rick 
van Berkel, na 81 schoten, naar 
Rick (21) gegaan, die bovendien 
de titel gildekampioen behaalde. 
Bij gildekampioen geldt het 

hoogste aantal punten in de dis-
ciplines geweerschieten, kruis-
boogschieten en jeu de boules.
Aansluitend aan de fotosessie en 
de vele felicitaties werden de gil-
deleden en sympathisanten uit-
genodigd deel te nemen aan een 
dinerbuffet met een grote keu-
ze uit de meest uiteenlopende 
heerlijkheden. Voldaan en zeer 
tevreden keerden de aanwezi-
gen huiswaarts, nagenietend 
van dit gezellige samenzijn.

Een uitgebreide fotoreportage 
vind je op www.gildenistelrode.nl.

NISTELRODE - De leden van het gilde St. Antonius Abt-St. Catharina kijken tevreden terug op een 
heerlijk ouderwetse teerdag. Afgelopen zaterdag werd schutterkoning Ronald Spits thuis opgehaald 
om de titel te verdedigen. Na aankomst bij zijn woning werd aan Ronald en zijn gezin een vendelhulde 
gebracht. De familie Spits onthaalde het gilde gastvrij. 

Rick van Berkel en Kevin Breedveld
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DE OPLOSSING

WHV wint moeizaam maar verdiend
LOOSBROEK - WHV heeft haar 
tweede wedstrijd uit bij Irene in 
Gemonde gewonnen. 

In de 3de minuut was het Yorick 
van de Rakt die goed doorging 
op rechts en een verdediger van 
Irene kon hem alleen foutief 
stoppen; een penalty voor WHV. 

Thijs Lunenburg maakte de ope-
ningstreffer, 0-1. De thuisploeg 
was echter niet onder de indruk 
en twee minuten later stond het 
alweer gelijk. In de 16de minuut 
werd het 2-1 voor Prinses Irene 
na een corner die foutief werd 
verwerkt door de WHV-goalie. 
Hierna ging het spel op en neer 
en in de 35ste minuut was het 
een hard schot van Roel Lunen-
burg dat niet goed werd ver-
werkt door de keeper van Prin-
ses Irene. Bart van der Wielen 
was er als de kippen bij om ook 

zijn eerste goal voor WHV 1 te 
scoren, 2-2.
Na rust was de pijp een heel eind 
leeg bij Irene en was WHV de 
betere ploeg. In de 64ste minuut 
was het de uitstekend spelende 
Thomas Bosch die de 2-3 scoor-
de voor WHV na een assist van 
Van de Rakt. Diezelfde Thomas 
Bosch speelde zich twee minuten 

later keurig vrij en schoot met 
een strak schot de 2-4 op het 
scorebord, wederom was Van de 
Rakt de aangever. Wedstrijd be-
slist, zou je zeggen, maar in de 
83ste minuut werd het 3-4 na 
wederom een fout van keeper 
Glenn Bosch. WHV hield stand 
en nam verdiend de drie punten 
mee naar Loosbroek.

voetbal

Nog maar anderhalve week ge-
leden schitterden de leerlingen 
van de Heeswijkse Balletschool 
tijdens hun optreden bij de ope-
ning van het vernieuwde Plein 
1969. Niet alleen hun eigen dan-
sen mochten zij laten zien, maar 
ze mochten ook samen met de 
burgemeester de linten aanbie-
den om het plein te openen. 
Nu is de balletschool weer met 
gewone lessen bezig en dansen 
over bijvoorbeeld de herfst en 
werken de leerlingen ook al aan 
de techniek van de dans.

Om kinderen eens te laten snuf-
felen aan zo’n les, en daardoor 
te laten ondervinden hoe fijn het 
is om te dansen op mooie mu-
ziek en ondertussen een goede 
houding, muzikaliteit en natuur-
lijk conditie te krijgen, is iedereen 
van de onderbouw uitgenodigd 
om met ons mee te komen doen.

Dansdocente Willeke van Sloo-
ten is HBO-gediplomeerd en 

heeft jarenlange ervaring in het 
lesgeven aan kinderen. De les is 
in basisschool het Mozaïek en 
begint om 15.45 uur. 
Voor meer informatie mail naar 
van.oorschot@ziggo.nl 
of bel met 06-33922311.
Je bent van harte welkom op 
10 oktober!

Vriendinnenles Heeswijkse 
balletschool
HEESWIJK-DINTHER - De Heeswijkse Balletschool organiseert don-
derdagmiddag 10 oktober een vriendinnenles voor iedereen die een 
keertje mee wil dansen. Bewegen is immers gezond en op deze ma-
nier nog leuk ook.

Leerlingen Heeswijkse Balletschool 
tijdens het Pleinfeest

Dames DOS’80/Olympia’89 
verliezen in slotseconde eerste duel

DOS’80 kwam voortvarend uit 
de startblokken en kende geen 
schroom als nieuwkomer in de 
eerste klasse. Na een 3-1 voor-
sprong knokte Avanti zich terug 
naar een 6-6 tussenstand. Lange 
tijd hielden beide ploegen elkaar 

in evenwicht. Het aanwezige pu-
bliek werd verwend met attrac-
tief spel en een spannende partij 
handbal. Zo wist DOS’80 zelfs 
met een speler minder te sco-
ren. Zo wisselden beide ploegen 
steeds stuivertje, nimmer werd 

het verschil groter dan een doel-
punt. De ruststand was 10-10. 

Avanti nam na de rust meteen 
twee doelpunten voorsprong. 
Toch wist de Heesche formatie 
zich terug te spelen naar een 
gelijke stand. Met nog twee mi-
nuten op de klok was de stand 
nog steeds gelijk, 19-19. Keep-
ster Inge Turlings stopte nog een 
strafworp, maar DOS’80 wist in 
de laatste minuten niet meer te 
scoren. In de laatste aanval die 
Avanti nog had, wist zij nog een 
speelster op de hoek vrij te spe-
len. Daar kwam met nog twee 
seconden te gaan een strafworp 
uit voort. Ditmaal was Inge Tur-
lings kansloos. “Een vervelende 
nederlaag in de laatste seconde, 
maar ik heb een goede wedstrijd 
van onze kant gezien!”, zegt 
coach Paul.

HEESCH - Afgelopen zaterdagavond begon de competitie voor de handbaldames van DOS’80. Na pro-
motie spelen zij nu in de eerste klasse. In sporthal ’t Vijfeiken nam het team van de nieuwe trainer/
coach Paul Schobbers het op tegen Avanti uit Drunen. Pas in de slotseconde bogen de Heesche dames 
het hoofd, 19-20 was de eindstand. 

handbal

Inge Turlings Foto: Ruud Schobbers

Voorop in de strijd voor de ver-
eniging gaat het hoogst spelen-
de Heesche team, HBV 1. Het 
team, dit seizoen bestaande 
uit Reni van der Wielen, Tessa 
Hoeks, Joost Verhees en Dennis 
van den Berg, trapte het seizoen 
maandag samen met invaller 
Lambert Lambooij af tegen bad-
mintonvereniging de Klapper uit 
Schaijk. 

Al vroeg in de wedstrijd namen 
de Heeschenaren de leiding in 
de wedstrijd door maar liefst zes 
van de acht sets in het enkelspel 
binnen te slepen. 

Daarna wist het team zich al na 
de dubbelspelen te verzekeren 
van tenminste een gelijk spel 
en werden tijdens het gemengd 
dubbel de eerste winstpunten in 
de poule zeker gesteld. 

Absolute uitblinker was invaller 
Lambert Lambooij die niet één 
set in de wedstrijd verloor. 

Bij de jeugd was het HBV J3 dat 
de aandacht naar zich toe trok. 
Het Heesche jongensteam, be-
staande uit Jens Romme, Sjao 
Jacobs, Tijn Westerveld en Sem 
van Mook, overrompelde tegen-
stander BV Sparrenburg uit Ros-
malen thuis in ’t Vijfeiken totaal 
door alle zestien sets, die één 
wedstrijd kent, te winnen. 

Alle wedstrijdprogramma’s, uit-
slagen en meer zijn te vinden op 
www.hbv-heesch.nl

Competitie-
teams trappen seizoen af

HEESCH - Afgelopen week hebben acht van de negen competitie-
teams van de Heesche Badminton Vereniging het competitieseizoen 
afgetrapt. Vijf van de acht teams wisten deze aftrap succesvol te 
doorstaan en de punten mee naar Heesch te nemen. 

badminton

Lambert Lambooij

VIJF VAN DE ACHT TEAMS 
WISTEN DEZE AFTRAP 

SUCCESVOL TE DOORSTAAN

Ter overname aangeboden aan
zelfstandig ondernemer.

Serieuze kandidaten kunnen
telefonisch contact opnemen via:

Mobiel: 06 - 27610825
Vast: 0486 - 461666
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Nieuwe wedstrijdkleding en tassen voor het 
vierde elftal Vorstenbossche Boys

Garage van der Pas was al jaren-
lang shirtsponsor van het eerste 
elftal en is al ruim 30 jaar een 
trouwe sponsor. Het was dan ook 
logisch om Geert van der Pas als 
eerste te vragen om een nieuw 
tenue te sponsoren. Geert had 
echter inmiddels al overlegd met 
Rick van Cleef van Cleefshoe-
ve IJsboerderij en Jordy Kanters 
van J. Kanters Bouw & Manage-
ment om met zijn drieën samen 
te sponsoren. En zo geschiedde! 
Cleefshoeve IJsboerderij is al een 
aantal jaren bordsponsor en nu 
voor het eerst ook shirtsponsor. 

Jordy Kanters is net voor zichzelf 
begonnen. 
Namens Vorstenbossche Boys, 

nogmaals hartelijk dank voor het 
sponsoren van de wedstrijdkle-
ding en de tassen!

VORSTENBOSCH - Het vierde elftal heeft zondag 22 september nieuwe wedstrijdkleding en tassen 
gekregen. Geert van der Pas, Rick van Cleef en Jordy Kanters zijn al jaren met succes actief voor de Vor-
stenbossche Boys. De heren hebben bijna alle jeugdteams doorlopen en lang bij de selectie gevoetbald. 
Sinds dit jaar zijn zij gestopt bij de selectie en ontstond de gelegenheid om samen met vrienden een 
nieuw team op te richten. 

OMMEL/HEESWIJK-DINTHER - 
Altior 1 mocht donderdag 26 
september in Ommel de gemis-
te wedstrijd tegen ODC inhalen.
 
ODS heeft een ongewoon kunst- 
grasveld, waardoor het in een 
uitwedstrijd extra lastig zou zijn 
om te winnen. Toch wisten de 
meiden vanaf het begin het initi-
atief te nemen. ODC bleef bij en 
in de rust was er een minimaal 
verschil in de stand: 4-5 in het 
voordeel van Altior. In de twee-
de helft werd snel de 5-5 ge-
maakt, maar daarna wist de uit-
ploeg eindelijk los te komen van 
de tegenstander, tot een stand 
van 5-8. 

In de regen, met nog ongeveer 
tien minuten te spelen, waren 
de vooruitzichten dus goed. Het 
lukte echter niet om deze voor-
sprong ook vast te houden. ODC 
kwam langszij en pakte met 
nog een minuut te spelen zelfs 
de voorsprong: 9-8. De punten 
leken weg te glippen, maar de 
meiden van Altior toonden veer-
kracht en wisten in de laatste 30 

seconden de korf nog te vinden. 
De eindstand was 9-9, er mocht 
toch één punt mee naar Hees-
wijk-Dinther. 

Een prima uitslag en op basis van 
de laatste minuut mag de ploeg 
hier heel blij mee zijn. Toch had 
er iets meer ingezeten en dan is 
een gelijkspel jammer.

Be Quick 1 - Altior 1: 13-6
Altior 2 - De Peelkorf 2: 12-8
Altior 3 - Rosolo 3: 3-6
JES 2 - Altior 4: 6-6
Altior A1 - DDW/SDO’99 A1: 
5-5
Spes A1 - Altior A1: 5-2
MOSA’14 A1 - Altior A2: 4-4
Altior B1 - DAKOS B1: 14-6
Altior B2 - DAW Schaijk B1: 6-9
Altior B3 - Prinses Irene B2: 2-3
Altior C1 - Swift C1: 8-5
Altior C2 - Nas C1: 4-4
Altior D1 - De Korfrakkers D1: 
3-9
KVS’17 D3 - Altior D2: 3-2
Be Quick E1 - Altior E1: 11-2
Altior E2 - Odisco E1: 6-6
BMC F1 - Altior F1: 7-3
BMC W1 - Altior W1: 4-1.

Altior afgelopen week 
...winst en verlies!

Avesteyn wint met minimaal verschil 

Het spel was slordig, mede 
door het weer. Er werd aan bei-
de kanten veel getackeld en de 
passing was slordig, waardoor 
het spel veel aankwam op strijd. 
Avesteyn had licht de overhand 
in de eerste helft, zonder echte 
kansen te creëren. Toch kwam 
het halverwege de eerste helft 
op voorsprong, een mooie indi-
viduele actie van Rens van Vugt 

brak de wedstrijd open. Hij pas-
seerde twee man, hield het over-
zicht en vond spits Nick van der 
Heijden, die de bal mooi binnen 
kon glijden.
Na rust begon VOW meer aan 
te zetten en werd gevaarlijk door 
vrije trappen en schoten die door 
het natte veld toch verraderlijk 
waren voor keeper Glen Buer-
mans. Avesteyn kwam niet meer 

echt aan mooi voetbal toe, maar 
hield het achterin goed dicht. De 
voorsprong werd knap over de 
streep getrokken en dus heeft 
Avesteyn na twee wedstrijden 
zes punten. 
Een gewenste start maar nu hard 
aan de bak om ook het voetbal 
te verbeteren. Dat mag Avesteyn 
volgende week laten zien tegen 
WEC.

HEESWIJK-DINTHER - In de eerste thuiswedstrijd van het seizoen kwam promovendus VOW op bezoek. 
De ploeg uit Zijtaart was een jaar afwezig uit de vierde klasse door de degradatie het seizoen ervoor, 
maar werd kampioen en overtuigde in de eerste competitiewedstrijd door Esche Boys met 5-1 te ver-
slaan. Avesteyn was dus gewaarschuwd. 

voetbal

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Van de nul afkomen was af-
gelopen zaterdagavond in de 
Mondriaanhal het doel. En daar 
handbalde en streed Olympia’89 
ook goed genoeg voor. Maar in 
de sport krijg je niet altijd wat 
je verdient. Misschien past zo’n 
late nederlaag ook in de reeks 
waar de ploeg van trainer Frans 
van Erp mee bezig is. Met vier 
nederlagen in het achterhoofd 
valt het dubbeltje misschien net 
iets vaker de verkeerde kant op. 
Een schot vanuit de tweede lijn 
van Erik Loeffen bij 23-22 viel 
bijvoorbeeld binnenkant paal uit 
het doel. Loopt dat even anders, 
dan wordt het 24-22 en heb-
ben de Limburgers een grotere 
berg te beklimmen om alsnog de 
overwinning te pakken. Nu viel 
aan de overkant de 23-23 en 
kregen de Limburgers het mo-
mentum; met nog twee minuten 
op de klok brachten zij juist het 
verschil naar twee: 24-26. Youri 

Jonkers maakte vanuit de twee-
de lijn de 25-26, met nog ruim 
een minuut te gaan. Olympia 
kwam echter niet tot een afron-
ding in zijn laatste aanval, waar-
na BFC het duel professioneel 
uitspeelde.

Olympia’89/
DOS’80 verliest 
OSS/HEESCH - De handballers van Olympia’89/DOS’80 hebben de 
vijfde competitiewedstrijd van het seizoen op de meest zure wijze 
verloren. In de slotfase won BFC alsnog met één punt verschil, ter-
wijl de Osse/Heesche eredivisionist het grootste gedeelte van de 
wedstrijd de leiding had gehad. Soms zelfs wel met een marge van 
drie, zoals bij rust (14-11). Zodoende wachten de rood-zwarten nog 
altijd op het eerste punt.

handbal

Erik Loeffen

Langlaufvereniging Bedaf, met 
verschillende leden uit Bernhe-
ze, heeft een kunststofloipe in 
de mooie bossen bij de Bedafse 
bergen die het mogelijk maakt 
ook zonder sneeuw de klassieke 
langlauftechniek te beoefenen. 
In de maand oktober bieden 
wij ook niet-leden de mogelijk-
heid om kennis te maken met de 
sporten langlaufen en biatlon. 
Bij biatlon ga je naast langlaufen 
ook schieten met lasergeweren.
De kennismakingslessen zijn ge-
schikt voor zowel kinderen als 
volwassenen en worden gege-
ven op de volgende dagen: za-
terdag 5 oktober, zaterdag 12 
oktober, zaterdag 19 oktober 
en zaterdag 26 oktober. De les-

sen voor het langlaufen vinden 
plaats van 11.00 tot 12.00 uur; 
de biatlonlessen zijn van 11.00 
tot 12.30 uur. De prijs voor een 
kennismakingsles langlaufen be-
draagt € 5,- per persoon; die van 

een biatlonles € 7,50. Dit bedrag 
is inclusief materialen en een ge-
certificeerd instructeur.

Wil je meedoen? Meld je dan 
aan via lessen@bedaf.nu, geef 
aan welke datum je voorkeur 
heeft en met hoeveel mensen 
je wilt komen. Kijk ook eens op 
www.bedaf.nu voor meer infor-
matie over de vereniging.

We hopen je binnenkort te zien 
op onze loipe!

Kennismaken met langlaufen of biatlon?
BEDAF - Nog even en de winter staat weer voor de deur. De leden van langlaufvereniging Bedaf in Uden 
staan al te popelen totdat er sneeuw valt. Want wat is er mooier dan actief te genieten in de buiten-
lucht? Wellicht dat dit ook meer lezers aanspreekt!

KENNISMAKINGSLESSEN 
VOOR ZOWEL KINDEREN 
ALS VOLWASSENEN

Heeft u al kwartaal- en/of
maandrapportages over 2019?

Benieuwd naar de mogelijkheden? 
Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!

www.soestacc.com of (0412) 45 90 00

Ook voor
KRASLOTEN

...even naar Primera Heesch

Schoonstraat 2A-01 - 5384 AN Heesch (naast de Hema)



  
Woensdag 2 oktober 201940

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

www.mooibernheze.nl

DONDERDAG 3 OKTOBER
Reiki 2
Centrum MAIA Nistelrode

Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VRIJDAG 4 OKTOBER
Actiedag Bevers
Steencentrum
Canadabaan 10 Nistelrode
PAGINA 33

Modeflitsen & In Wear event
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode

Wandelen dementievriendelijk
Parkeerplaats Bomenpark Heesch
PAGINA 18

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

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Leesmiljonairsfeest
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 12

Lily in Verwonderland
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther

Kaartavond
CC Servaes Heeswijk-Dinther

BOBZ Casino avond
Dorpshuis Nistelrode
PAGINA 28

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

Actiedag Bevers
Steencentrum
Canadabaan 10 Nistelrode
PAGINA 33

Koninklijke oud ijzer actie
Heeswijk-Dinther
PAGINA 32

Chateau Heeswijk Libéré
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
PAGINA 28

Durf jij als tiener déze
uitdaging aan?
Zorgcentrum Heelwijk Heesch
PAGINA 8

Weekend van de wetenschap
Sterrenwacht Halley Heesch
PAGINA 18

Samenkomen rond Maria
Petrus’ Banden kerk Heesch
PAGINA 8

Lily in Verwonderland
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther

Running Dinner
Heeswijk-Dinther

Familieopstellingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Zonnige zaterdag
Kringloop Oss-Bernheze
PAGINA 11

ZONDAG 6 OKTOBER
Chateau Heeswijk Libéré
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
PAGINA 28

Oogstfeest ‘van Akker
tot Bakker’
Kilsdonkse Molen Heeswijk-Dinther
PAGINA 1

Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Feest Zondagmiddagclub
‘t Tunneke Heesch

Cultuurcafé De Mus
Vinkelsestraat 59 Heesch

Lily in Verwonderland
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther

Uurtje klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 36

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAG 7 OKTOBER
Computer- en smartphone 
inloop
De la Sallestraat 3 Heesch

Kaartmiddag
CC De Pas Heesch

Poedja-Bardo Onder-
richt-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 8 OKTOBER
Zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

Frank Walder Fashion
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Guru yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

WOENSDAG 9 OKTOBER
Kaartmiddag KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Kijkavond Scouts Woensdag
Achter de Berg Nistelrode

Thema-avond: Energie
besparen is voor iedereen!
MFA De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 25

Vipassyana Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DONDERDAG 10 OKTOBER
Broeken event
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode

Vriendinnenles
Heeswijkse Balletschool
Heeswijk-Dinther
PAGINA 38

Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

VRIJDAG 11 OKTOBER
Jassen event & 
Feel Green Days
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode

Keezbord avond
‘t Gildebergske Vorstenbosch

Loosbroek draait door
Sint Antoniuskerk Loosbroek
PAGINA 1

ZATERDAG 12 OKTOBER
Tentoonstelling
vondsten uit 2009
Heemkamer Heeswijk-Dinther

Feel Green Days
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode

Lezing: Mijn vader was
priester
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 8

Muziekmiddag
Gruppo Dal Segno
De Muziekfabriek Heeswijk-Dinther
PAGINA 11

Themaviering
met Afrika-Enga koor
Petrus’ Banden kerk Heesch
PAGINA 3

ZONDAG 13 OKTOBER
Romeins feest
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Zondagse Muziek
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 36

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAG 14 OKTOBER
Poppendokter
De Kanz Nistelrode

Computer- en smartphone 
inloop
De la Sallestraat 3 Heesch

Alzheimer Café
Centrum Meteoor Oss

Poedja - Visualisaties - 
Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 15 OKTOBER
Modeflitsen
Van Tilburg Mode & Sport 
Nistelrode

Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 16 OKTOBER
Romeins feest
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

Kraam Anja voor Ghana
Weekmarkt Heesch
PAGINA 30

Rikmiddag
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther

Film: Teenbeat
Gymnasium Bernrode
Heeswijk-Dinther

Liederentafel
CC De Pas Heesch

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum VorstenboschEv
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Fotograaf: 
Marcel van der Steen
Karsten Kroon in CC Nesterlé


