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Heesch
BIJLAGE DEZE WEEK

DE EERSTE PLAATS
Met 32 punten is een foto van SANNE VAN ZUTPHEN. De jury 
geeft aan dat het een spontane frisse foto is, waar de hete zomer in 
zit. Er gebeurt veel op de foto zonder dat het elkaar stoort.

Sanne wint een aluminiumplaat van 80x60 cm ter waarde van 
€ 45,- aangeboden door Mario Super Size XL uit Nistelrode.

DE TWEEDE PLAATS
Is een foto van KRISTEL VAN DRIEL.

Kristel wint een canvas van 50x75 cm ter waarde van € 33,- 
aangeboden door de Hema Heesch.

DE DERDE PLAATS
Is een foto van DICK POSTMA. De jury legt uit dat op deze foto’s 
mooi wordt uitgebeeld dat Bernheze deels een agrarische gemeente 
is.

Dick wint een A1 poster van 60x85 cm ter waarde van € 28,50 
aangeboden door Mario Super Size XL uit Nistelrode.

Zeven deelnemers hebben een gedeelde vierde plaats. 
Hun foto verdient daarom een eervolle vermelding!
Cindy Kersten, Elly Hagens, Henk de Visser, Janette Slaats, 
Maddy van der Pas, Paul Scheffers en Veere van Lamoen.

EERSTE PRIJS SANNE VAN ZUTPHEN

BERNHEZE - De winnaars 
zijn bekend! Dit jaar 
ontvingen we 106 foto’s, 
ingestuurd door 52 deel-
nemers. De meeste 
inzendingen hadden 
zich goed aan het thema 
gehouden.

Van alle deelnemers 

hebben we een foto 

geplaatst op 

www.mooibernheze.nl

TWEEDE PRIJS KRISTEL VAN DRIEL

DERDE PRIJS DICK POSTMA

Winnaars vakantiefotowedstrijd 2020
Thema ‘Bernheze’

WONING VERKOPEN?

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

WWW.KOM-WONEN.NL

Iedere woensdagmiddag
op de markt in Heesch

Extra zakcentje

bijverdienen?

Word bezorger 
van deze krant!

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

Zie pagina 13



  
Woensdag 23 september 20202 ETEN, DRINKEN EN UITGAAN

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant

Oplage
13.100 stuks
Bezorgdag: woensdag/donderdag

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

Redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Milène Putters
Carlijn van de Ven
Monique van Strien 

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Driel-van Linder

Administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

Vormgeving/DTP
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud

Fotografi e
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Edwin Hendriks
Guus van der Valk

Advertorial

Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
dinsdag tot 11.00 uur.
info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com

Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170

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

facebook.com/
� oryaheesch

Openingstijden: 
Maandag gesloten

Dinsdag t/m donderdag van 15.00 tot 23.00 uur
Vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 24.00 uur

Zondag van 12.00 tot 22.00 uur.

Koken voor de jeugd 6-12 jaar, start 2 oktober
Wat is er nu leuker dan in de keuken te mogen helpen bij het koken? Wij weten het: zélf koken! In vijf lessen leer 
je diverse gerechten te bereiden. Na afloop proeven we gezamenlijk wat er is klaargemaakt en gaat er, samen 
met de recepten, nog wat mee naar huis. Kom dus gezellig samen kokkerellen! Heb je al eens meegedaan? Geen 
probleem. We werken met allemaal nieuwe recepten! 

WILD!, het pop-up indoor-terras in Heesch
In de maand oktober organiseren we samen met WILD! op 4 zaterdagen een 18+ indoor-terras in CC De Pas. 
Elke avond is er een DJ en komt er een artiest om het terras te voorzien van leuke muziek! We trappen op
3 oktober af met Johnny 500. Op 10 oktober komt Raymon Hermans zingen, 17 oktober zal ‘Smerrig’ de boel 
vermaken en we sluiten af met een ‘Oktoberfest’, waar Thorsten von Lippe Biesterfeld zijn schlagers over het 
terras laat galmen! Uiteraard alles coronaproof op 1,5 meter afstand. Het enige wat jij hoeft te doen is lekker 
blijven zitten en soms de handen in de lucht doen. Meezingen mag je bewaren voor thuis. Vanaf 18.30 uur opent 
De Pas de deuren en het avondvullend programma is van 19.00 tot 00.00 uur. 
Tickets zijn te koop per 2 personen en kosten € 40,- per tweetal. Dit is inclusief bittergarnituur! 

Koken in De Eijnderic, een indoor-terras in De Pas

Bestel je kaarten via www.de-pas.nl of via onze infobalie. 
Wees er snel bij; er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Vol=vol!

www.eijnderic.nl

Bekijk het hele 
programma op 
www.de-pas.nl/
agenda/theater

Zaterdag 3 oktober
MERCY JOHN
Let It Go Easy

Unaniem lovende recensies van 
de Nederlandse pers en publiek, 
kreeg zowel het debuutalbum 
‘This Ain’t New York’ als het ver-
volg ‘Let It Go Easy’. Het debuut-
album opende vele deuren voor 
Mercy John. Zoals diverse grote 
festivaloptredens en een tour met 
JW Roy en Danny Vera.

Even leek het allemaal wat té 
snel te gaan voor de nuchtere 
Brabander en bleek de eindeloze 
energie en drive toch eindig te 
zijn. In deze periode schreef hij 
het album ‘Let It Go Easy’. De ti-
tel mag dan ook als een nieuwe 
levenswijsheid van Mercy John 
worden opgevat: ‘Probeer het le-
ven wat gemakkelijker te zien en 
geniet’.

Met zijn fantastische band speelt 
hij in de voorstelling niet alleen 
zijn prachtige liedjes, maar vertelt 
hij ook zijn verhalen achter die 
liedjes. Over het opgroeien op 
het platteland, heimwee voort-
gekomen uit een beschermde 
jeugd en de ernstige ziekte van 
zijn jongste kind. Maar boven al-
les over de kracht van de liefde 
en het heilige vuur dat muziek 
schrijven heet, een vuur dat diep 
van binnen brandt.

‘Zijn akoestische spel, die gie-
rende gitaren, dat altijd strakke 
tempo, die grootse dynamiek, 
die warme stem, die meehui-
lende lapsteel en als schouder 
dienstdoende Hammond, die 
oprechtheid in zijn woorden vol 
zelfkritiek - het is om te janken 
zo mooi.’ - OOR magazine

Weer toe aan een avondje 
theater en ademloos genieten? 
Reserveer je tickets voor 3 okto-
ber via www.nesterle.nl. 
Aanvang: 19.30 en 21.30 uur.

BINNENKORT
IN ONS THEATER...

HEESWIJK-DINTHER - Don-
derdagavond 1 oktober is het 
tweede Filosofisch Café STOF 
waar iedereen terecht kan voor 
een stevig staaltje hersengym-
nastiek.

Tijdens deze avonden filosoferen 
publiek en gastspreker op een 
toegankelijke manier over vra-
gen die in de samenleving spe-
len. Het thema is dit keer ‘Ge-
luk’ en de avond wordt geleid 
door filosofe Fréderique Petit, zij 
houdt ervan om luchtig te filoso-
feren en het publiek nadrukkelijk 

bij het onderwerp te betrekken. 
Ze geeft onder andere colleges 
filosofie voor het persoonlijke le-
ven, wereldfilosofie, psychologie 
en neurofilosofie. STOF wordt 

gehouden in De Bar, op Plein 
1969 in Heeswijk-Dinther en be-
gint om 20.30 uur. De toegang is 
gratis. Aanmelden en meer info 
via info@debkk.nl

De kunst van het denken

Luchtig fi losoferen 
en publiek bij het 

onderwerp betrekken

Kijk op onze website www.eijnderic.nl voor alle andere kidsworkshops, zowel koken, creatief als typen.

Rectificatie
In de uitgave van vorige week 
is een verkeerd onderschrift 
onder de foto geplaatst.

Dit beeld is opgericht ter her-
denking aan het overlijden van 
de heer Smolenaers, †1936 en 
staat symbool voor alle Vor-
stenbossche mulders die er ge-
weest zijn.
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Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

Mousse
Ik was al ruim een kwartier op zoek naar een leuk kadootje voor 
een kinderverjaardag. Natuurlijk was ik weer eens zonder concreet 
idee deze winkel ingestapt en voor een altijd weifelend mens 
zoals ik betekende dat vooral doelloos rondjes lopen. Daarnaast 
hadden ze in deze winkel ook een hoek waar ze allerlei lekkernijen 
verkochten en daar was ik constant door afgeleid. Vooral ook 
omdat ze het ter plekke aan het bereiden waren. Een jongeman 
was al die tijd dat ik in de winkel was zeer geconcentreerd aan het 
werk met een keukenmachine waar ogenschijnlijk een heerlijke 
chocolademousse in gemaakt werd.

Toen ik besloot om echt voor de allerlaatste keer op de 
bovenverdieping een kijkje te gaan nemen, nam ik direct ook 
de beslissing om, als ik eindelijk mijn kadootje definitief had 
gevonden, meteen die chocolademousse ook te bestellen. 
Misschien hielp me dat om sneller een keuze te maken en 
mezelf niet zo te kwellen. Blijkbaar had het vooruitzicht op 
eten een heilzame werking op mij, want ineens was van mijn 
besluiteloosheid niets meer over en vond ik een passend presentje 
voor de jarige job. Missie geslaagd, kom maar op met dat lekkers, 
joehoe!

Ik keek triomfantelijk over de balustrade naar de keuken en zag 
de jongeman nog steeds met zijn mousse in de weer. Hij haalde 
de klopper uit de machine en keek even heel goed rond in de 
winkel. Toen hij dacht dat de kust veilig was, stak hij de klopper 
zowat helemaal in zijn mond en likte hem van boven tot onder 
helemaal af. Daarna keek hij nog een keer snel rond, deed de 
klopper ongewassen weer in de keukenmachine en ging weer zeer 
geconcentreerd verder met zijn mousse.

Ik ging snel naar beneden en rekende mijn pas 
verworven cadeau af bij de kassa. De vrouw 
achter de kassa vroeg heel vriendelijk: ‘Wilt u 
onze heerlijke zelfgemaakte chocolademousse 
ook eens proberen, meneer?’ Ik kon mijn gal nog 
net binnenhouden toen ik antwoordde: 
‘Doe maar zo’n voorverpakt fabriekskoekje in het 
plastic, mevrouw. Die mousse sla ik even af als u 
het niet erg vindt.’

Ik ging snel naar beneden en rekende mijn pas 
verworven cadeau af bij de kassa. De vrouw 
achter de kassa vroeg heel vriendelijk: ‘Wilt u 
onze heerlijke zelfgemaakte chocolademousse 
ook eens proberen, meneer?’ Ik kon mijn gal nog 
net binnenhouden toen ik antwoordde: 
‘Doe maar zo’n voorverpakt fabriekskoekje in het 
plastic, mevrouw. Die mousse sla ik even af als u 

Nieuwe (wijk)werkers in Bernheze

Corrie van Mierlo
“Per augustus ben ik als sociaal 
werker werkzaam bij ONS wel-
zijn. Ik ga als wijkwerker aan 
de slag in Nistelrode en Vor-
stenbosch. Het is mijn taak om 
de verbindingen tussen de be-
woners, organisaties en samen-
werkingsverbanden verder uit te 
bouwen. Naast het wijkwerk ga 
ik ook Buurtbemiddeling onder-
steunen.”

Bouchra Aatif-Afendi
“Ik ga als wijkwerker in Heesch 
aan de slag. Mijn taak is brug-
gen tussen burgers bouwen en 
verbindingen leggen om de sa-

menwerking onderling te be-
vorderen. Ook ga ik bestaande 
burgerinitiatieven verder on-
dersteunen en meedenken aan 
een beter, stabiel en compleet 

aanbod aan hulp voor de inwo-
ner van Heesch. U kunt mij altijd 
benaderen met uw vragen; ik 
kijk met u mee naar een passend 
antwoord.” 

Manon Kamp
“Op 1 juli ben ik begonnen en 
ik heb al veel mensen ontmoet. 
Naast het werk als wijkwerker in 
Heeswijk-Dinther en Loosbroek, 
zal ik ook werken als collectief 
werker onder de noemer ‘Talent 
Centraal’ en werk ik als individu-
eel werker. Verder ben ik voor 
de hele gemeente beweegcoach 
waarbij ik als verbinder fungeer 
voor mensen met een beperking 
die graag willen gaan sporten/
bewegen. Ik denk vanuit verbin-
ding en gelijkwaardigheid en ik 
vind het erg belangrijk dat ieder-
een zich fijn voelt in zijn of haar 
leefomgeving.”

BERNHEZE - In de zomerperiode is het Sociaal Team Bernheze van ONS welzijn uitgebreid. Er zijn maar 
liefst drie nieuwe medewerkers begonnen. Zij gaan werken in de verschillende dorpskernen en stellen 
zich hieronder voor. 

V.l.n.r.: Bouchra, Corrie en Manon

Burendag Loosbroek 
LOOSBROEK - Zaterdag 26 sep-
tember is het weer Burendag, 
een dag van contact en verbon-
denheid. 

In verband met corona is het 
thema ‘Burendag voor de deur’. 
CC De Wis wil graag iets orga-
niseren voor Loosbroek zonder 
dat iedereen naar het cultureel 
centrum komt die dag. Daarom 
gaan de mensen van CC De Wis 
nu eens de straten van Loos-
broek in met koffie, limonade 
en wat lekkers. Natuurlijk wordt 
daarbij rekening gehouden met 
alle maatregelen. Op vier plek-
ken in Loosbroek komt CC De 
Wis langs met een mooi gedekte 

tafel. Loosbroekenaren kunnen 
wat te drinken en lekkers op-
halen en daarbij genieten van 
de muzikale talenten van jonge 
dorpsgenoten.

Op de volgende tijden en plek-
ken zal die dag de tafel staan: 
- 10.00 tot 11.00 uur, 
 bij Den Hoek
- 11.15 tot 12.15 uur, 
 Dorpsstraat 73
- 14.00 tot 15.00 uur, 
 hoek Schaapsdijk/Hanenberg-

sestraat
- 15.15 tot 16.30 uur, 
 op het terras van CC De Wis 

aan de Parochietuin 
Kom ook gezellig langs!

‘Bruggen tussen
burgers bouwen’

Even een vraag aan de adviseur van Regiobank: 
“Kan ik € 75,- contactloos betalen?”

Ja, om het coronavirus tegen te gaan, is de limiet
van contactloos betalen tijdelijk verhoogd

van € 50,- naar € 100,-. 

Zo kunt u vaker betalen zonder dat uw pincode nodig is.

HET RODE HUIS
‘t Dorp 124
5384 MD Heesch
0412-452003
info@hetrodehuisbankzaken.nl
www.hetrodehuisbankzaken.nl

Gun uw spaargeld
een mooie rente

Koek & Zopie

Spaar € 750 en krijg twee winterse soepkommen cadeau*

Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100-A, 5473 AT Heeswijk-Dinther
De Berg 10, 5258 KN Middelrode
T 0413 - 29 19 80 Heeswijk-Dinther
T 0413-291980 Middelrode
I www.vangrunsvenhaerkens.nl
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VAN GRUNSVEN & HAERKENS
Hoofdstraat 100-A
5473 AT Heeswijk-Dinther
0413-291980
info@vangrunsvenhaerkens.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl

Meer vragen? Op www.regiobank.nl vind je nog veel meer tips!

Gezamenlijke
collecte van

5 tot 10 oktober
info@marvitech.nl - 06-53159229 - www.marvitech.nl

c.v. installatie • loodgieterswerk • luchtbehandeling
• las- & fitwerkzaamheden



  
Woensdag 23 september 20204

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112

Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860

ONS WELZIJN
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
www.thuiszorgpantein.nl
BRABANTZORG
www.brabantzorg.eu
LAVERHOF 
www.laverhof.nl

HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vorssel
Cereslaan 2A, Heesch
0412-453798
Spoed overdag: 0412-453798 
toets 1
Huisartsenpraktijk De Zwaan en 
van Sonsbeek
Cereslaan 2X, Heesch
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802 
toets 1
Huisartsenpraktijk van Cruchten
Cereslaan 2C, Heesch
0412-451355
Spoed overdag: 0412-451355 
toets 1
Mw. N.A.M. Hiemstra
Gildestraat 1, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 10.00 - 11.00 uur
Hoogstraat 53, 0412-451971
Gildestraat 1a, 0412-253158
Apotheek Ceres
Cereslaan 2B, Heesch
Open maandag t/m vrijdag
8.00-18.00 uur
0412-744227

HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.

NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vorssel
Beekgraaf 58a, 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
Open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11.00-12.00 uur.
0412-614035

LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

APOTHEKEN BERNHEZE
BUITEN OPENINGSTIJDEN
Voor spoedeisende recepten
bij de Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

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

Wij leveren ook fruit aan 
scholen en bedrijven.

Interesse? 
Neem met ons contact op!

Dorpsstraat 47 - Loosbroek - 0413-229 396

Vijfde GoedeDoelenWeek in Loosbroek
Gezamenlijke collecte van 5 tot 10 oktober

Ook dit jaar hopen de twaalf 
deelnemende goede doelen ge-
zamenlijk weer een mooie op-
brengst te behalen. Dat is dit 
jaar extra van belang omdat 
de coronacrisis grote gevolgen 
heeft, ook voor de goede doe-
len. Naast het niet doorgaan van 
collectes zijn dit jaar ook acties 
en evenementen weggevallen, 
waarbij door sponsoring geld 
wordt ingezameld. 
De goede doelen staan daardoor 
voor grote uitdagingen, zoals 
het voorkomen van vertraging 
of van stopzetten van onderzoek 
naar ziekten en de behandeling 
daarvan en het uitblijven van de 
nodige hulp en zorg aan kwets-
baren.

Daarom is het belangrijk om 
toch een aangepaste Goede-
DoelenWeek te organiseren om 
de goede doelen ook nu finan-
cieel te steunen. We hopen weer 
op onze Loosbroekse inwoners 
te mogen rekenen!

De collectanten bezorgen bij alle 
huishoudens in Loosbroek in de 
week van 28 september tot en 
met 3 oktober een envelop, met 
daarin een brief met uitleg. Aan 
de achterzijde van de brief is het 
formulier afgedrukt waarop kan 
worden aangegeven welke goe-
de doelen je wilt steunen en voor 
welk bedrag. Het formulier kan 
met het geschonken bedrag in 
contanten in de envelop worden 
gedaan. De envelop met formu-
lier en het geschonken bedrag 
kan in de week van 5 tot en met 
10 oktober worden ingeleverd 
bij CC De Wis. De inleverdagen 

met tijden worden vermeld in de 
brief. Natuurlijk houdt iedereen 
bij het inleveren van de envelop-
pen vanzelfsprekend anderhalve 
meter afstand van elkaar.

Ondanks de aangepaste werk-
wijze hoopt GoedeDoelenWeek 
Loosbroek ook dit jaar weer op 
een mooi resultaat, waarmee de 

twaalf goede doelen gesteund 
kunnen worden.

Mocht je vragen hebben dan 
kun je contact opnemen met An-
gelique van Empel, secretaris van 
de stichting GoedeDoelenWeek 
Loosbroek: 
angeliquevanempel@
hotmail.com of 06-11455996.

LOOSBROEK - Na vier geslaagde GoedeDoelenWeken staat de orga-
nisatie met de vijfde GoedeDoelenWeek voor een nieuwe uitdaging. 
Door de maatregelen rondom het coronavirus kon de GoedeDoelen- 
Week in het voorjaar niet doorgaan. Door een aantal aanpassingen 
kan nu alsnog de GoedenDoelenWeek georganiseerd worden. 

Er wordt voor de volgende goede doelen gecollecteerd:

Huisartsen, medewerkers van 
het GGZ, Nationaal Jeugdontbijt 
en Sociaal Domein Armoedebe-
strijding zijn voorbeelden van 
partijen waar WIJ,HEESCH mee 
in gesprek is en waar op korte en 
lange termijn een aantal mooie 
initiatieven uit voortkomen. Ko-
mende weken zal WIJ,HEESCH 
je op de hoogte houden en iede-
re week een van de initiatieven 
of activiteiten uitgebreider toe-
lichten en in het zonnetje zetten.

Waarom wordt WIJ,HEESCH 
vanuit alle verschillende partijen 
en mensen benaderd? Keer op 
keer krijgt WIJ,HEESCH de reac-
tie: “Omdat jullie laagdrempelig 
zijn.” Mensen voelen zich ge-
hoord en zeggen dat de mensen 
van WIJ,HEESCH aanpakkers 
zijn. Niet te lang praten… maar 
doen!

WIJ,HEESCH doet mee aan Rabo 

ClubSupport en hierbij vraagt 
deze stichting om op haar te 
stemmen. Het geld wat hiermee 
bij elkaar gespaard wordt, wordt 
dan ingezet voor activiteiten. 
Hierover snel meer...

Wil jij iets betekenen voor een 
ander? Heb je vragen of wil je 
je aanmelden? Dan kan dit per 
mail via info@wijheesch.nl. 
Bellen mag natuurlijk ook: 
06-12997409.
www.wijheesch.nl.

WIJ, de kracht van
laagdrempeligheid
HEESCH - Inmiddels zijn we weer een tijdje verder en WIJ,HEESCH 
heeft niet stilgezeten. Integendeel. De aanmeldingen met vraag en 
aanbod stromen binnen en matches worden gemaakt. Daarnaast 
weten de professionals WIJ,HEESCH ook te vinden. 
WIJ,HEESCH timmert aan de weg. Aan de weg timmeren betekent 
voor WIJ,HEESCH steeds meer mensen met elkaar verbinden, hel-
pen en ondersteunen daar waar kan, om zo eenzaamheid een halt 
toe te roepen.

Dat gaat nu gebeuren! De laat-
ste maandag van de maand, 28 
september, is het Autismecafé 
weer geopend. 

Vanaf 19.30 uur is iedereen met 
een vorm van autisme of zijn of 
haar netwerk van harte uitgeno-
digd in Het Pieter Brueghelhuis 
aan de Middegaal 25 in Veghel. 
Uiteraard houden we ons aan de 

regels en afspraken die de rege-
ring van ons verwacht.
Het Autismecafé hoopt deze 
avond weer veel enthousiaste 
bezoekers te begroeten.

Autismecafé gaat weer 
van start
BERNHEZE/VEGHEL - In februari van dit jaar was de laatste avond 
van het Autismecafé Meierijstad waar de inwoners van Bernhe-
ze ook zeer welkom zijn. Het coronavirus zorgde ervoor dat de  
caféavonden niet door konden gaan. Voor vele bezoekers van het 
Autismecafé Meierijstad was dat geen prettige tijd. Regelmatig 
werd er geïnformeerd wanneer het Autismecafé weer open zou 
gaan.

De laatste maandag 
van de maand
weer geopend
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“De bouw kan van start. Alle 
appartementen zijn mondeling 
al verkocht, en van de commer-
ciële plint is al meer dan de helft 
bezet of in optie genomen”, 

zegt Jos de Groot van Peters 
Projectontwikkeling. “De ver-
gunning wordt een dezer dagen 
verwacht, dan kan het werk echt 
beginnen”, vult projectontwik-

kelaar Gerwin Wittenberg aan.

Peer Verkuijlen van Stichting 
Actief Burgerschap HD kijkt te-
vreden naar de ontwikkelingen. 

“Er is gezocht naar verbetering 
zowel qua uiterlijk als ook de 
functie van het plein. Dat is ge-
lukt. Tegelijkertijd konden lokale 
woonbehoeften worden inge-

vuld. Dankzij dit plan komt er 
meer dynamiek in de lokale ge-
meenschap.” 

Ook wethouder Rien Wijdeven 
is enthousiast: “Bedrijven nemen 
nu hun kans waar om deel te 
nemen. Plein 1969 zal ‘the place 
to be’ zijn voor lokale onderne-
mers.”

Jos de Groot: “De bouwperiode 
zal ongeveer een jaar in beslag 
gaan nemen. Er is momenteel 
nog 340 vierkante meter be-
schikbaar, zowel koop als huur. 
Qua oppervlak is er veel moge-
lijk, al vanaf 65 vierkante meter.” 

Informatie kan worden inge-
wonnen bij Bernheze Make-
laars en Ketelaars Van Zutphen  
Makelaardij.

Bouw Plein 1969 gaat van start

HEESWIJK-DINTHER - Nadat in Heesch en Nistelrode de winkels al succesvol werden geconcentreerd in 
het centrum, volgt nu de volgende fase in Heeswijk-Dinther. Al een tijd wordt er in samenspraak met 
burgers en ondernemers geïnvesteerd in de herinrichting van Plein 1969. Alleen de oude COOP, die al 
geruime tijd leeg staat, moest nog worden aangepakt.

V.l.n.r.: Rien Wijdeven, Jos de Groot en Peer Verkuijlen Tekst en foto: Monique van Strien

Tegelijkertijd 
konden
lokale 

woonbehoeften 
worden
ingevuld
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Zonnebloem Nistelrode blijft 
actief in coronaperiode

Met de opdrachten gingen de 
gasten terug in de tijd met: 
* een muziek- en tv-kwis
* herkennen van tv-program-

ma’s
* herkennen van liedjes van toen
* het lied ‘het Dorp’ (van Wim 

Sonneveld) en het Nisserois 
volkslied ‘tussen Donzel en 
Menzel’.

Van de 25 gasten vulden 17 deze 
quiz foutloos in. Het Nisserois 
volkslied werd door alle deelne-
mers goed ingevuld. De winnaar 
van de quiz was (na loting) Pieta 
Langens. Zij heeft een presentje 
ontvangen. 

Gelijktijdig met het aanbieden 
van de quiz werd een oproep 
gedaan gedichten in te sturen, 
om een herinnering over te hou-
den aan deze coronatijd. Daar is 
massaal op gereageerd. De ac-
tiviteitencommissie heeft er de 
handen vol aan om het aanbod 
te verwerken. Er staat alweer 

een volgende activiteit op stapel; 
de gasten gaan zich buigen over 
rebussen, kruiswoordpuzzels, 
zoekplaatjes et cetera.

Bovendien heeft een vrijwilliger 
een oproep gedaan om lekke-
re recepten aan te leveren. Re-
cepten waar je gezin, familie en 

vrienden zo van genoten heb-
ben. Van die recepten wordt 
een Zonnebloemkookboekje ge-
maakt. 
De bedoeling is dat deze recep-
ten ons herinneren aan heerlijke 
maaltijden van vroeger. In de 
tussentijd hebben veel gasten 
en vrijwilligers genoten van een 
frietje en een ijsje bij de Eeterij 
waar ze enkele weken geleden 
een bon van hebben gehad.

NISTELRODE - In deze coronatijd wil Zonnebloem Nistelrode graag dat de gasten actief blijven. 
Onlangs hebben de Zonnebloemgasten zich weer gebogen over een interessante quiz. 

Ze gaven een feest in café-zaal 
‘De Blauwe Peter’ (Piet Vissers) 
in Nistelrode. Daar hebben ze 
ook hun bronzen en zilveren 
huwelijk gevierd. De bijzondere 
mijlpaal van 50 jaar getrouwd 
moest natuurlijk ook gevierd 
worden, maar helaas kon het 
feest door het coronavirus niet 
doorgaan. Onder het genot van 
een drankje en een heerlijk diner 

hebben Piet en Ria met hun kin-
deren, partners en kleinkinderen 
toch deze bijzondere dag kun-
nen vieren. 

Nog fit en actief in het leven, 
hopen ze nog vele jaren te mo-
gen genieten van alles wat hen 
bezighoudt. Zoals fietsen, wan-
delen en hun vier kleinkinderen 
Levi, Sharon, Joris en Lieke.

Piet en Ria
van Hintum-Vogels

NISTELRODE - Op 18 september was het 50 jaar geleden dat Piet 
van Hintum en Ria Vogels elkaar na zeveneneenhalf jaar verkering, 
het jawoord gaven in het gemeentehuis en de kerk in Nistelrode. 
Piet was toen 26 jaar en Ria 21 jaar oud. Ze zijn gaan wonen op 
‘t Maxend, in de verbouwde boerderij van de ouders van Piet waar 
ze nog steeds met veel plezier wonen. Daar zijn ook hun twee kin-
deren, Patrick en Maikel, geboren. 

Ze hebben elkaar in 1970 bij de 
Lunenburg in Loosbroek leren 
kennen. En na drie jaar verkering 
zijn ze op 18 september 1970 
getrouwd. Ze gingen wonen in 
Vinkel waar Tien hun huis bouw-
de. Daar hebben ze 47 jaar met 
veel plezier gewoond. Tien ver-
diende 25 jaar de kost als metse-
laar, daarna was hij achttien jaar 
beheerder in dorpshuis ‘t Zijl in 
Vinkel. Ria werkte bij Cunera en 
de familie Van Doorn en tot haar 
pensioen bij de thuiszorg. Ze 
hielden samen van reizen naar 
verre landen, waar ze hele mooie 
herinneringen aan hebben en 

met veel plezier aan terugden-
ken. Nu woont het stel alweer 
drie jaar in Heeswijk-Dinther 
waar ze haar draai heeft gevon-
den; Ria met het oppassen op de 
kinderen van haar petekinderen 
en haar bloemen, en Tien met 
het beheren van het hertenkamp 
en het rijden op de Buurtbus. 
Fietsen doen Tien en Ria graag; 
het is hun grootste hobby.

Door de corona konden ze he-
laas hun feest niet vieren, maar 
ze hopen dit op gepaste wijze 
volgend jaar wel te kunnen met 
familie, vrienden en kennissen.

Tien en Ria
v.d. Akker-Konings

HEESWIJK-DINTHER - Tien v.d. Akker en Ria Konings waren op 18 
september 50 jaar getrouwd. Tien, geboren in Heesch op 8 decem-
ber 1946, komt uit een gezin van zeven kinderen; een jongen en zes 
meisjes. Ria is geboren in Dinther op 23 februari 1946 en komt uit 
een gezin van tien; vier meisjes en zes jongens.

Gouden bruidsparen

Een van de punten op de agen-
da was de bestuursverkiezing. 
Wilma van Nistelrooij, Clazien 
Heesakkers en Hetty van Gemert 
blijven aan als bestuurslid, veel 
succes dames! Voorzitter Jan 
van der Leest stelde zich echter 
niet meer herkiesbaar. Na 21 jaar 
vond hij het genoeg geweest. 
Gelukkig blijft hij wel voor de 
Horizon behouden als vrijwilli-
ger. Voor al zijn inspanningen 
heeft het bestuur besloten Jan 
te benoemen tot erelid. Een dik 
verdiende titel! Jan, bedankt! 
Jan ontving een speciale oorkon-
de hiervoor. Normaal gesproken 
zorgt Jan zelf voor de oorkondes 
die uitgereikt worden, voor hem 
werd echter een uniek exem-
plaar gemaakt.

Graag wil Ziekenvereniging Ho-
rizon Heesch iedereen gelegen-

heid geven afscheid te nemen 
van Jan. Hij krijgt een receptie 
aangeboden voor zijn inzet al 
deze jaren. De situatie is op dit 
moment niet zo dat deze nu 
plaats kan vinden, maar het is de 
bedoeling dat deze receptie in 
2021 georganiseerd zal worden. 
Tegen die tijd zal hier natuurlijk 
in de media over bericht worden. 
Gelukkig heeft zich in het afgelo-
pen jaar al een opvolger gemeld 
voor de functie van voorzitter. 
Tijdens de jaarvergadering heeft 
Jan zijn voorzittershamer over-
gedragen aan Gerrit-Jan Leeijen. 
Ziekenvereniging Horizon Hee-
sch wenst Gerrit-Jan heel veel 
succes!

Jubilarissen
Traditiegetrouw worden tijdens 
de jaarvergadering Ziekenver-
eniging Horizon Heesch de jubi-

larissen in het zonnetje gezet. 
Dit jaar waren dat er drie. Bert 
van den Hurk is al 12,5 jaar vrij-
williger als chauffeur van de och-
tendritten op de maandagmor-
gen. Helaas was hij afwezig op 
deze avond. Nel van de Haardt 
bezorgt al 25 jaar de post van de 
ziekenvereniging en werd daar-
om in het zonnetje gezet. Truus 
van Oort maakt het trio jubila-
rissen compleet. Zij is al 40 jaar 
actief bij de handwerkgroep. 

Naast de traditionele bloemen 
en oorkonde was er voor haar 
een extra presentje in de vorm 
van een vaas, voorzien van een 
gegraveerd logo van de Horizon.

Jubilarissen, van harte gefelici-
teerd! Hopelijk kan er nog jaren 
van jullie diensten gebruik ge-
maakt worden!

Jan van der Leest geeft voorzit-
tershamer aan Gerrit-Jan Leeijen

HEESCH - De jaarvergadering van Ziekenvereniging Horizon Heesch kon in maart niet doorgaan vanwe-
ge alle coronaperikelen. Op maandagavond 14 september kwamen diverse vrijwilligers alsnog naar De 
Waard om deze vergadering bij te wonen. 

De hamer wordt symbolisch overgedragen Jubilarissen in het zonnetje gezet

Pieta LangensEen oproep om gedichten te sturen, om een 
herinnering over te houden aan deze coronatijd
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
24 tot en met 30 september

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

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

Nieuw!

Najaarscake
                                     nu
Sinaasappelcake

met stukjes walnoot & abrikoos

Weekendknaller!

Saucijzen-
broodjes nu

3+1 GRATIS
Alleen geldig op 
vrijdag  en zaterdag

Anijskrollen
                  nu 4+2 GRATIS
Heerlijk met speculaas
uit eigen bakkerij

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

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

RUCOLA/MESCLUNE SLA
      125 gram € 1.25
ANANAS per stuk € 1.75
SALADE V/D WEEK 150 gram € 1.50

GrillworstGrillworstEigengemaakteEigengemaakte
leverkaasleverkaas
100 gr.100 gr. € 1,50 100 gr.100 gr. € 1,50

Braziliaanse pepersteakBraziliaanse pepersteak

100 gr 100 gr € 2,95 &&    4+1 gratis4+1 gratis

Volop nieuwe oogst appels en peren

3, 25GASSERVICE OSS
Galliersweg 45- Oss
0412-748888 - www.gasserviceoss.nl

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

PROPAAN | LPG | INDUSTRIËLE GASSEN | FLESSEN | TANKS

Pastoraal werkster zwaait af met 
boodschap: blijf je geloof verrijken!

In 2000 ontving Annemie van 
Mgr. Hurkmans haar bisschop-
pelijke zending en opdracht ten 
behoeve van de Petrus-Emmaus 
parochie in Heesch. “Ik was de 
opvolgster van zuster Harle-
man.” Na emeritaat van pastor 
Van Heeswijk (2007) werd van-
wege de reorganisatie in het 
bisdom tot 2015 geen nieuwe 
pastoor benoemd. “Gelukkig 
waren de priesters Verbakel, Du-
moulin en Pulles altijd bereid om 
te helpen. Ook vrijwilligers heb-
ben extra hun schouders eronder 
gezet.”

Zoals ieder mens zijn eigen karak-
ter heeft, zo heeft elke parochie 
dat ook. “Bij de samenvoeging 
van Geffen, Heesch, Nistelrode, 
Nuland, Vinkel en Vorstenbosch 
probeer je als pastoraal werkster 
binnen die nieuwe fusieparochie 
contacten te leggen, dwarsver-
banden aan te brengen én te in-
vesteren in vernieuwing. In onze 
samenleving zie ik namelijk een 
groeiende belangstelling voor 

zingeving en daar is geloof een 
goede steunpilaar voor. Geloof 
verdiept het leven alleen als je 
het blijft verrijken.”

Annemie mocht dienstbaar zijn 
aan twee parochies. “En ook aan 
de samenleving”, wil ze daarbij 
opgemerkt hebben. “Kerken 
hebben hieraan zoveel bij te dra-
gen. Soms heb ik het idee dat 
we dat als gelovigen vergeten 
zijn, terwijl ik daarvoor pastoraal 
werkster ben geworden. Belang-
rijk voor mij is dat wij zichtbaar 
zijn in onze samenleving. Het 
geloof heeft zoveel boeiende 

en verrassende aspecten en uit-
drukkingsvormen, waarom zou-
den wij die niet veel meer bena-
drukken en uitdragen?”
Ieder mens verlaat eens zijn ver-
trouwde wereld, z’n thuis, z’n 
stad en ook z’n werk. “Je leert je 
hechten aan mensen, bezighe-
den en plekken om uiteindelijk 
alles weer los te laten. Er is na 
twintig jaar veel los te laten en 
als je aan iets of iemand gehecht 
bent geraakt is die tijd ook waar-
devol geweest. Ik heb fijne men-
sen leren kennen en mooie mo-
menten meegemaakt. Dankbaar 
ben ik om gisteren en hoopvol 
voor morgen, want van God is 
de toekomst, kome wat komt.”

De huidige coronatijd betekent 
helaas dat er geen afscheidsre-
ceptie kan plaatsvinden. Daarom 
zal er in kleine groepen afscheid 
van Annemie worden genomen. 
Je wordt hierbij van harte uitge-
nodigd. Tot 1 oktober kun je je 
hiervoor aanmelden via 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Na twintig jaar werkzaam te zijn geweest in het basispasto-
raat, neemt pastoraal werkster Annemie Bergsma afscheid van de fusieparochie De Goede Herder onder 
leiding van pastoor Ouwens. Dat doet zij uiteraard met pijn in het hart, maar vooral met voldoening 
terugkijkend.

De leden van het pastoraal team v.l.n.r.: Frits Ouwens, Annemie Bergsma en Gerard Verbakel
 Foto: Annemieke van der Wielen

“Doe uw uiterste best om 
uw geloof te verrijken 
met deugdzaamheid, 

deugdzaamheid met kennis, 
kennis met zelfbeheersing, 

zelfbeheersing met volharding, 
volharding met vroomheid, 
vroomheid met onderlinge 
vriendschap en vriendschap 

met liefde.” 
(2 Petrus, 5-7)
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

RELIGIE

Boekpresentatie ‘De verdragen van 
Mohammed met de christenen’

Uitgever Philippe van Heusden 
zal om 14.30 uur de presentatie 
inleiden en Anne Dijk het eerste 
exemplaar overhandigen, waar-
na de auteur het woord zal ne-
men. De zes verdragen die de 
Profeet Mohammed sloot met 
de christenen van zijn tijd zijn 
voor het eerst in het Nederlands 
vertaald. Deze vergeten teksten 
belichten de historische relatie 
tussen moslims en christenen. 

De oude boodschap van vrede 
geeft inspiratie voor vandaag. 
De integraal vertaalde teksten 
worden voorafgegaan door een 
gedegen inleiding van religiewe-
tenschapper en islamoloog Anne 
Dijk, die de historische context 
van de verdragen en de discus-
sies eromheen belicht. Het boek 
geeft daarmee een heldere kijk 
op de relatie tussen moslims en 

christenen in de begintijd van de 
islam, en laat tegelijk de relevan-
tie van deze geschiedenis voor 
het heden zien. 

De gespreksvragen die opge-
nomen zijn in deze uitgave zijn 

bedoeld om de dialoog tussen 
christenen en moslims te voeden 
en te verdiepen. Aan de hand 
van deze vragen kunnen ze ge-
zamenlijk nagaan hoe we ook 
vandaag vreedzaam met elkaar 
kunnen samenleven.

Je kunt aanmelden via 
activiteiten@bernemedia.com.

Aanmelden is verplicht. Wegens 
richtlijnen van het RIVM is er een 
beperkt aantal plaatsen beschik-
baar.

HEESWIJK-DINTHER - Berne Media organiseert zaterdag 3 oktober de boekpresentatie van het nieuwe 
boek ‘De verdragen van Mohammed met de christenen. De presentatie vindt plaats in de kerk van de 
Abdij van Berne waarbij je van harte welkom bent. De kerk opent haar deuren om 14.00 uur.

Steun toeverlaat

Tom van den Berg Uitvaartzorg

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

In samenwerking met Yarden

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

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

‘Vrede verbindt 
verschil’, het thema van 
de Vredesweek 2020

Dat we beter begrijpen hoe 
mensen zich voelen die moeten 
vluchten en zo hun familie niet 
meer kunnen zien. Hoe het ook 
uitpakt, we moeten altijd blij-
ven werken aan solidariteit. We 
leven in Nederland al 75 jaar in 
vrede en vrijheid. 

Die zijn er niet vanzelf geko-
men. In de Vredesweek dit jaar 
gaat het over hoe belangrijk het 
is om het verhaal van de ander 

te leren kennen, in plaats van te 
blijven hangen in eigen gelijk. 
Daarom koos vredesorganisatie 
PAX in deze vredesweek voor 
het thema ‘Vrede verbindt ver-
schil’. Juist nu blijkt hoe belang-
rijk saamhorigheid is, hoe vitaal 
vrede moet zijn. 
En dat is precies waar we samen 
in dit land aan moeten werken. 
Hoe belangrijk het is dat mensen 
elkaar bijstaan én dat verschillen 
er mogen zijn.

Daar willen we eveneens in de 
Augustinusparochie een steentje 
aan bijdragen, en er bij stilstaan 
in de vieringen bij de afsluiting 
van de Vredesweek op zondag 
27 september in de kerken van 
Middelrode en Loosbroek (9.30 
uur) en Dinther (10.45 uur).

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - De groeiende diversiteit in Ne-
derland roept veel reacties op. Nieuwsgierigheid en vreugde, maar 
ook racisme en angst voor het onbekende. De Vredesweek 2020 
gaat over het omgaan met die verschillen. Verschillen in cultuur, 
gebruiken, huidskleur en religie. De solidariteit die in coronatijd 
weerklinkt, is hopelijk blijvend én groter dan het mooie gebaar van 
een applaus. Wellicht blijkt het virus een gezamenlijke vijand die 
ervoor zorgt dat mensen zich meer één voelen.

Wij willen u hartelijk danken voor het getoonde medeleven
na het overlijden van

mijn man, ons pap en opa

Tiny Slaats
Hartverwarmend was het om zoveel reacties,

op welke manier dan ook, van u te mogen ontvangen.

Onze dank gaat in het bijzonder uit naar de medewerkers van
Actief Zorg en Pantein voor hun goede zorgen.

Rieki Slaats-van Hees
Kinderen en kleinkinderen

Heesch, september 2020

Helaas schrikte corona snel hier-
na ons land op en werd nog geen 
gepast moment gevonden voor 
de overhandiging. Onlangs was 
toch de gelegenheid voor het 
Heesche boerenbruidspaar om 
in Schaijk langs te gaan en de 
cheque aan te bieden. De dona-
tie gaat een mooie bestemming 
krijgen voor de bewoners van 
Nieuwe Hoeven. 

Nogmaals dank aan alle sponsors 
en bieders.

Overhandiging veilingopbrengst
Boerenbruiloft Heesch
HEESCH - Het was een prachtig feest, de Boerenbruiloft tijdens de Heesche carnavalsmaandag, maan-
dag 24 februari. Tijdens de jaarlijks terugkerende veiling haalde de veilingmeester het mooie bedrag 
van € 3.250,- op voor het goede doel van dit jaar: Nieuwe Hoeven in Schaijk.

Alsnog werd de cheque van het boerenbruidspaar overhandigd

‘De historische relatie 
tussen moslims
en christenen’

Laat tegelijk de relevantie van deze geschiedenis
voor het heden zien

‘Anders is goed, het is alleen anders’
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Ze zijn flexibel, laagdrempelig, open en 
eerlijk en staan graag klaar voor de klant

Maar bovenal zijn ze gewoon ook mens. Misschien is dát nog wel de grootste kracht van KOMWONEN Makelaars in Heesch en Rosmalen

Verkopen en taxeren
KOMWONEN neemt alle zor-
gen uit handen bij de verkoop 
van je woning. De makelaars 
kennen de markt goed en den-

ken actief mee. Zo geven zij tips 
hoe je je woning het beste én 
voor de hoogst mogelijke prijs 
kunt verkopen. Als gecertificeerd 
taxateurs staan zij bovendien 

ingeschreven in de benodigde 
registers. In veel gevallen is na-
melijk een officieel taxatierap-
port nodig, bijvoorbeeld bij het 
vaststellen van de waarde van 

een koophuis bij een hypotheek 
of echtscheiding. Dan wordt een 
uitgebreid en deskundig taxatie-
rapport opgemaakt, gevalideerd 
door het NWWI.

Wil jij ook weten wat jouw huis 
op de markt doet? Laat je gerust 
informeren. Het eerste verkoop-
advies is altijd gratis en vrijblij-
vend. 

NVM Makelaar
KOMWONEN staat als beëdigd 
NVM-makelaar garant voor kwa-
liteit, betrouwbaarheid, kennis en 
kunde. Een kwaliteitskeurmerk 
dat zekerheid biedt en letterlijk 
staat als een huis. En dat is mooi 
meegenomen als het om jouw 
huis en jouw portemonnee gaat. 

Persoonlijke aandacht
Het contact met de klanten vindt 
vooral op locatie plaats, voor 
advies, een bezichtiging of het 
tekenen van een koopovereen-
komst. Simone: “Ik neem de tijd 
voor álle bezichtigingen, ook bij 
heel veel gegadigden. Elke kijker 
heeft tenslotte recht op dat stuk-
je aandacht. 
Juist die betrokkenheid maakt 
ons werk zo leuk. We zijn altijd 
bereikbaar en staan ook bui-
ten kantoortijden klaar voor de 
klant.” 

Groei
Dat dat wordt gewaardeerd is 
wel duidelijk: steeds vaker dui-
ken de blauwe ‘Te Koop’-borden 
op in de voortuinen bij te koop 
staande woningen in Heesch. 
KOMWONEN is hier in één jaar 
tijd al erg gegroeid. Simone: “Of 
we daar trots op zijn? Kei-trots!” 

HEESCH/ROSMALEN - KOMWONEN Makelaars is gevestigd in Rosmalen en sinds ruim een jaar ook 
in Heesch. KOMWONEN vormt met de makelaars Kasper Vermeulen, Mirjam van Iersel en Simone van 
Leur een groeiende speler op de regionale huizenmarkt. Hun betrokkenheid bij de klanten is hun groot-
ste troef. Simone is het gezicht van KOMWONEN in Heesch. Ze is er geboren en getogen en draagt die 
gemoedelijke sfeer graag uit in haar vak. Bij KOMWONEN dan ook geen mooie verkooppraatjes, maar 
gewoon een eerlijk advies, of je nu een huis wilt verkopen, kopen of wilt laten taxeren. 

WONING VERKOPEN?

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

WWW.KOM-WONEN.NLKOMWONEN Heesch
Deken van der Cammenweg 21
5384 LV Heesch
0412-745352

KOMWONEN Rosmalen
Tertsweg 1
5245 BH Rosmalen
073-3035334

info@kom-wonen.nl
www.kom-wonen.nl

V.l.n.r.: Simone van Leur, Mirjam van Iersel en Kasper Vermeulen 
 Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Marcel van der Steen
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‘Bedankt
voor jullie

steun,steun,
bedankt
voor jullie

begrip’begrip’

www.kersouwe.nl

www.de-pas.nl

www.cafetariadeschaapskooi.nl

Raadhuisplein 7 - Heeswijk-Dinther
0413-320016

info@restaurantpit.nl
 www.restaurantpit.nl

OPEN
• Fine Dining

• Verrassingmenu 
• Op tijd reserveren

• 1,5 meter

Thuis bezorgen
blijven we ook doen

www.restaurantpit.nl 

www.nesterle.nl

www.wijgert.nl

www.bar-eetcafedeketel.nl

www.lunenburg.nl

Beste inwoners van Bernheze,

Wat een bizarre tijd. Een tijd vol onzekerheid met doodzieke 
mensen, de dreiging van ziek worden en een onzekere 
toekomst. Zwaar, ook voor hen die juist deze zieke mensen 
moeten verzorgen. En allemaal hebben we maar één hoop: dat 
we COVID-19 onder controle krijgen en dat het goed komt.

Dit alles vergt veel van onze samenleving 
Wij, de horeca-ondernemers van Bernheze, zijn ervoor om 
mensen te vermaken. Lekker eten bereiden, een drankje 
schenken en sfeer creëren voor een stukje amusement, een 
beetje vertier en gewoon gastvrijheid bieden aan iedereen. 
Geef ons de kans om dit op gepaste wijze te doen, want een 
tweede lockdown kunnen ook wij nauwelijks overleven.

Wil je meer informatie over algemene regels of inhoudelijk over het kuchscherm of bij feesten of partijen?  Kijk dan op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven/horeca

www.buswhisky.com

www.florya-heesch.nl

www.lepetitmonde.nl

Wees wijs en op gepaste wijze
komen wij hier samen door heen

www.eetcafetpumpke.nl
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voor jullie

steun,steun,
bedankt
voor jullie

begrip’begrip’

THUIS
Bij het afhalen van eten en drinken vindt 
geen gezondheidscheck plaats en is reser-
veren niet nodig. Uiteraard moet er bij af-
halen worden voldaan aan de basisregels. 
Voor catering kun je naar de actuele maat-
regelen vragen bij de Bernhezer catering-
bedrijven. Zij helpen je graag verder.

ZALEN
Voor zalencentra en feestloca-
ties (binnen én buiten) gelden 
dezelfde regels als voor de horeca: 
Iedereen heeft een vaste zitplaats. Gasten mo-
gen niet van plek wisselen of dansen. Bij binnen-
komst is een gezondheidscheck verplicht. Het is 
verplicht om te registreren wie er aanwezig zijn. 
Bezoekers werken hier vrijwillig aan mee en 
kunnen de toegang niet geweigerd worden als 
ze dit niet willen. 
Het maximaal aantal aanwezigen hangt af van 
de locatie, want er moet voldoende ruimte zijn 
om 1,5 meter afstand te houden, vraag het na 
bij het desbetreffende horeabedrijf. Bij klachten 
blijven mensen thuis. 

HORECA EN COVID-19 REGELS: 
In restaurants, cafés en op het terras, binnen en buiten, houden gasten altijd 
1,5 meter afstand tot elkaar (mits ze uit 1 huishouden komen of met twee 
personen zijn), hebben ze een vaste zitplaats en leven ze hygiënemaatregelen 
na. Daarnaast vindt er altijd een reservering en gezondheidscheck plaats. 
In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten 
behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. 
Gasten registreren zich op vrijwillige basis. 

KUCHSCHERM
Het is toegestaan om op buitenterrassen 
zogenoemde kuchschermen te plaatsen. 
Voor personen die zich aan weerszijden 
van de schermen bevinden, geldt dan geen 
regel om 1,5 meter afstand te houden.

Facebook: Ons-Friethuys

IJS- EN LUNCHCORNER CHILL
Weijen 24 - 5388 HN Nistelrode - 0412-484965

Nog 1 week genieten van

Heerlijk ijsin diverse smaken

Van 7 t/m 22 augustus 
zijn wij gesloten i.v.m. vakantie

www.heerlijklekkerchill.nl

www.bbqrestaurantsmook.nl 

Facebook: Cafe-Babbels

www.bar-eetcafedeketel.nl

Sportcafé De Overbeek

www.bakhuysvantilburg.nl

www.alpacavorstenbosch.nl

www.orangerievantilburg.nl

Wil je meer informatie over algemene regels of inhoudelijk over het kuchscherm of bij feesten of partijen?  Kijk dan op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven/horeca

www.zalencentrum-dehoefslag.nl

www.restaurantwolters.nl

Facebook: De-Riethoeve

www.restariarevival.com

Elsie
Schoolstraat 17
Heeswijk-Dinther
0413-294149

Café-zaal

Voor al uw feesten en partijen!www.cafe-zaalelsie.nl

www.tunneke-heesch.nl

www.supertje.com

Alle actie aanbiedingen

ook om mee 
te nemen

www.plazafoodforall.nl

AAnbiedingen geldig vAn   
1 t/m 28 februAri 2014

Top 
menu

4,95

Verder in  

deze folder 

- Hollandse weken

- Kidsbox met 

houten speelgoed 

- Scherp geprijsde  

knipbonnen

Helemaal Hollands  
menu

www.plazafoodforall.nl

AAnbiedingen geldig vAn   
1 t/m 28 februAri 2014

Heerlijke, Hollandse kroket en frikandel  
met frisse salade en knapperige frites

Stationsplein 4 - Heesch  0412-456476 - www.supertje.com - www.plazafoodforall.nl

 

GRATIS 
WIFI

Wij wensen u 
prettige feestdagen 
en een gelukkig en 
smakelijk 2017.

 Wij zijn 1e, 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten.

www.partycentrummaxend.nl

GEL

GEL

GEL

GEL

GEL

handen wassen

hygiëne

ontsmetten

extra wassen

1,5 meter

www.leygraaf.nl

www.ouderaadhuisheesch.nl

www.dezwaanlive.nl

www.heischehoeve.com

www.rainbowcentre.nl

www.templechallenge.nl

www.eeterij-nisseroi.nl

www.hsb-grootkeukens.nl

www.tramstationnistelrode.nl
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Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

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

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

www.autobedrijflangens.nl

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

• Audi A3 Carbrio, 1.8, TFSi, 160 pk, navi, xenon, 
leder, PDC, 17 inch, 2008

•	 Fiat	Punto	Evo	1.2, airco, 5-drs, centr. vergr., 
41.000 km, 2015

•	 Ford	Focus	1.0, Ecoboost Trend, navi, airco, 
PDC achter, 73.000 km, 2013

•	 Renault	Captur	0.9,TC, PDC,
 navi, airco  2014
•	 Renault	Captur	0.9,TCe, 
 camera, PDC, navi, 2015
•	 Renault	Trafic	1.6, DCi, 130 PK, 
 L2,  3-pers., PDC V + A, zilver, 23.000 km, 2019
•	 Nissan	Qashqai	+ 2.0i, 140 PK, I-way, navi, 

camera 360, climatronic, panoramadak, 
cruisecontrol, 2012

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

•	 Renault	Scenic	1.7,	DCi, nieuw model!, navi, PDC 
V + A , 1200 km, 2019

•	 Skoda	Rapid 1.2 TSi 105 PK, PDC, navi, 
 cruise-control, 2015
• VW Jetta Hybrid DSG Aut., navi, PDC V + A, 

100.000 km 2013
•	 VW	Polo	1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen en 

spiegels, 239.000 km, 2006
•	 VW	Tiguan	1.4, TSi R-line, 19 inch,
 navi, antrachiet
•	 VW	Tiguan	1.4	TSi R-line Leder, 
 navi, pano, 19 inch, 210 PK, ABT
•	 VW	Touran 1.4 TSi navi, camera trekhaak, 

stoelverwarming, 2011
•	 VW	Transporter	2.0 TDi, 180 PK,  dubb. cabine,  

aut., navi, camera, 18 inch, side-bars, 2013

SCHADEHERSTEL
Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

nieuw	binnen

verkocht

verkocht

nieuw	binnen

nieuw	binnen

nieuw	binnen

nieuw	binnen

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Fiat 500 1.2 Pop, airco 2008

Fiat Punto 1.2 2001

Nissan Qashqai 1.6 turbo, benzine,
   panoramadak vol opties, trekhaak,
   85.000 km 2016

Opel Astra Station 1.6, airco 2006

Opel Insignia 2.0, CDTi sports, tourer 2015

Opel Mokka 1.4 turbo edition, 16.000 km 2018

Opel Zafira 1.9 CDti,  airco, nette auto 2008

Renault Kangoo 1.2 TCe, automaat, 
   vol opties, 2.500 km!, nieuwe auto 2019

Renault Grand Scenic 1.2 Tce, bose
  uitvoering vol opties! 44.000 km 2017

Renault Megane 1.2 Tce, 23.000 km,
   bose uitvoering, vol leer 2016

Skoda Super B, variant 1.6, TDi, automaat, 
102.000 km 2016

Wordt verwacht: 
Nissan Qashqai 1.2 turbo, automaat, 45.000 km,   
  vol opties, 2016.

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

Citroën Berlingo 1.6 VTi 2010 € 6.950,-

Dacia Sandero Stepway 1.6 2011 €  4.999,-

Fiat Panda 0.9 Twin-air 2014 € 4.999,-

Fiat Sedici 1.6-16V 2009 € 4.999,-

Ford Fiesta 1.0 Style  2013 € 6.999,-

Ford Ka Titanium 2009 € 3.499,-

Ford Ka 1.2 Comfort 2011 € 3.999.-

Hyundai Atos 1.1i Active Young 2006 € 1.999,-

Hyundai i10  Drive 2011 € 3.750,-

Hyundai i40 wagon 1.7 CRDi 2012  € 7.950,-

Mazda 2 AUTOMAAT 114dkm 2007 € 3.999,-

Nissan Pixo 1.0 Loo 2011 €  3.999,-

Nissan Qashqai AUTOMAAT 2009 € 8.750,-

Opel Astra Sport tourer, Automaat 2011 € 6.999,-

Peugeot 206 SW 1.4i 2003 € 1.499,-

Peugeot 308 1.6 VTi 2008 € 3.499,-

Renault Grand Modus AUTOMAAT 2008 € 5.700,-

Renault Twingo 1.2-16V 2010 € 3.999,-

Renault Twingo 1.2-16V, Dynamique
 2011 € 3.999,-

Renault Twingo 1.2 Collection 2012 € 4.250,-

Toyota Aygo 1.0-12V 2009  € 2.999,-

Toyota Corolla Verso 1.6 2003 €  2.950,-

Toyota Yaris Verso 119dkm 2004 € 3.499,-

VW Polo 1.2 TDi Bleumotion 2011 € 4.950,-

Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

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

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

Citroen Berlingo Multiespace 2010 €  6.950,-
Citroen C3 Atraction 2005 € 1.999,-
Citroen C4 Picasso LPG 2008 € 3.900,-
Citroen C4 Picasso panoramadak 2009 €  6.499,-
Citroen C4 new model 2011 € 6.950,-
Dacia Sandero Stepway 2011 € 5.950,-
Fiat 500 1.2 2011 € 5.750,-
Fiat Panda 0.9 TwinAir 2014 €  5.450,-
Fiat Panda Cool edition 2010 € 2.999,-
Fiat Sedici 1.6-16V 2009 € 5.750,-
Ford Fiesta 1.0 Style 120 Dkm 2013 €  7.450,-
Ford Ka 1.2 Trend 2009 € 3.999,-
Mitsubishi Colt  2008 € 2.950,-
Mitsubishi ASX 2011 € 9.600,-
Nissan Qashqai 1.6 2011 €  9.950.-
Peugeot 107 54Dkm 2012 €  4.450,-
Peugeot 206 1.4 4 drs 2002 €  1.250,-
Peugeot 207 3drs 2006 €  2.750,-

Peugeot 308 1.6 VTi 2008 €  3.750,-
Suzuki Alto 1.0 5 drs 2011 € 2.950,-
Volkswagen Up Bleumotion Sportive
 2012 € 5.950,-

Cabriolet 
Peugeot 206 CC 2.0-16V 2005 €  3.999,-

Bedrijfswagens exclusief BTW
Citroen Berlingo  1.6 HDI 2009 €  4.499,-
Peugeot Partner 1.6 HDI 2013 €  3.900,-

Wordt verwacht :
Dacia Sandero, Kia Rio, Peugeot 307 cc, Citroen C3 
Picasso, Citroen C4 Coupe, Opel Astra Tourder
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Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  €  3.950,-
Citroen Xsara picasso blauw met.  2003  €  3.900,-
2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  €  4.950,-
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,-
Citroen Xara Coupé  1999  €  1.500,-
Daihatsu Yong yrv zwart  2002  €  2.750,-
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.  2001  €  1.999,-
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw  1997  €  1.999,-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2002  €  3.499,-
Ford Focus stationcar, zwart  2002  €  2.750,-
Ford Ka         meeneemprijs    1998 €  650,-
Ford Transit connect, ex btw  2004  €  3.250,-
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  €  7.750,-
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Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
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Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-

Citroen Berlingo Multiespace 2010 €  6.950,-
Citroen C3 Atraction 2005 € 1.999,-
Citroen C4 Picasso LPG 2008 € 3.900,-
Citroen C4 Picasso panoramadak 2009 €  6.499,-
Citroen C4 new model 2011 € 6.950,-
Dacia Sandero Stepway 2011 € 5.950,-
Fiat 500 1.2 2011 € 5.750,-
Fiat Panda 0.9 TwinAir 2014 €  5.450,-
Fiat Panda Cool edition 2010 € 2.999,-
Fiat Sedici 1.6-16V 2009 € 5.750,-
Ford Fiesta 1.0 Style 120 Dkm 2013 €  7.450,-
Ford Ka 1.2 Trend 2009 € 3.999,-
Mitsubishi Colt  2008 € 2.950,-
Mitsubishi ASX 2011 € 9.600,-
Nissan Qashqai 1.6 2011 €  9.950.-
Peugeot 107 54Dkm 2012 €  4.450,-
Peugeot 206 1.4 4 drs 2002 €  1.250,-
Peugeot 207 3drs 2006 €  2.750,-

Peugeot 308 1.6 VTi 2008 €  3.750,-
Suzuki Alto 1.0 5 drs 2011 € 2.950,-
Volkswagen Up Bleumotion Sportive
 2012 € 5.950,-

Cabriolet 
Peugeot 206 CC 2.0-16V 2005 €  3.999,-

Bedrijfswagens exclusief BTW
Citroen Berlingo  1.6 HDI 2009 €  4.499,-
Peugeot Partner 1.6 HDI 2013 €  3.900,-

Wordt verwacht :
Dacia Sandero, Kia Rio, Peugeot 307 cc, Citroen C3 
Picasso, Citroen C4 Coupe, Opel Astra Tourder

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

Auto & Motor NIEUWS

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

Last van laagstaande zon in de 
achteruitkijkspiegel? Dan heb-
ben tegenliggers nog meer last, 
want zij kijken tegen de zon in. 

Houd er rekening mee dat ze 
minder goed zicht hebben. Rij 
voorspelbaar, doe geen onver-
wachte dingen. 
Rij met aangepaste snelheid, ze-
ker in de buurt van kruisingen 
en op andere onoverzichtelijke 
plekken.

Zonneklep
Handig, zo’n kantelbaar zonne-
scherm bij de voorruit. Let wel 
op dat vooruít kijken belangrijk 
is om onverwachte gevaarlijke 
situaties (file!) op tijd waar te 
nemen.

Dimlichten
Verlichting maakt je beter zicht-
baar, ook bij laagstaande zon. En 
vooral voor tegenliggers die te-
gen de zon in kijken.

Laagstaande zon: 
mooi maar gevaarlijk 
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Kinderboekenweek
‘En Toen’ in Bibliotheek Bernheze

Haal een routeboekje en 
maak een reis door de tijd!
Tijdens de Kinderboekenweek 
kunnen kinderen in de bibliothe-
ken van Bernheze gratis een rou-
teboekje ophalen met daarin een 
plattegrond van Heesch, Hees-
wijk-Dinther of Nistelrode. 
Op de plattegrond staan loca-
ties aangegeven waar kinderen 
(samen met een volwassene) 
naartoe kunnen gaan. Bij elke lo-
catie hoort een opdracht uit het 
boekje die iets te maken heeft 
met ‘vroeger’ en een voorlees-
fragment (dat met behulp van de 
QR-app op een telefoon of tablet 
bekeken kan worden). 

Mad Science in de bibliotheek
Speciaal voor leergierige kinde-
ren geeft Mad Science drie leu-
ke workshops in de bieb tijdens 
de Kinderboekenweek. Kinderen 
tussen 4 en 8 jaar kunnen op 1 
oktober van 15.30 tot 16.30 
uur in de bibliotheek in Hees-
wijk-Dinther deelnemen aan de 
workshop ‘Dino’s’. Tijdens deze 
workshop ontdekken kinderen 
de wereld van paleontologen en 
voeren zij een spannende opgra-
ving uit. 

In de bibliotheek in Nistelrode 
wordt op 9 oktober van 15.30 
tot 16.30 uur de workshop ‘Een-

voudige machines’ gegeven aan 
kinderen tussen 7 en 10 jaar. 
Onbewust maakt iedereen bijna 
dagelijks gebruik van zes een-
voudige machines. Tijdens de 
workshop worden deze machines 
ontdekt en uitgeprobeerd. 

De derde workshop wordt op 9 
oktober van 15.30 tot 16.30 uur 
gegeven in de Heesche bieb en 
heet ‘Superstructuren’. Alle voor-
werpen om ons heen hebben een 
bepaalde vorm. Tijdens de work-

shop ontdekken kinderen wel-
ke vorm het beste gekozen kan 
worden voor het bouwen van 
een stevige brug of een gebouw. 
Deze workshop is voor kinderen 
tussen 9 en 12 jaar. 

De kosten per workshop zijn
€ 2,50 voor kinderen met een 
bibliotheekabonnement en € 5,-
voor kinderen zonder biblio-
theekabonnement. Aanmelden 
kan via www.nobb.nl of aan de 
balie van de bibliotheek. 

Gratis bibliotheekabonnement 
voor kinderen
Zijn je kinderen nog geen lid van 
de bieb? De Kinderboekenweek 
is een mooie gelegenheid om je 
kind lid te maken. Een abonne-
ment is gratis voor kinderen tot 
en met 18 jaar. Voor kinderen 
is er, naast lees- en informatie-
boeken, ook een grote collectie 
e-books te leen. Voor meer infor-
matie kun je terecht op 
www.nobb.nl of bij de informa-
tiebalie van jouw bieb.

BERNHEZE - Van woensdag 30 september tot en met zondag 11 ok-
tober vindt de jaarlijkse Kinderboekenweek plaats. Het doel van de 
Kinderboekenweek is zoveel mogelijk kinderen enthousiast maken 
om te gaan lezen. Twaalf dagen lang staat in de bibliotheken van 
Bernheze alles in het teken van het jaarthema ‘En toen?’ en gaan 
de bibliotheken terug in de tijd: boeken die zich afspelen in het ver-
leden worden die week extra in het zonnetje gezet. Ook is er voor 
kinderen van alles te doen in de bibliotheek: ze kunnen een route-
boekje ophalen waarmee ze zelf een reis door het verleden kunnen 
maken en er zijn leuke workshops van Mad Science te volgen. 

Naomi Traa schittert bij het
Junior Songfestival in Rotterdam
HEESWIJK-DINTHER - Aan-
staande zaterdag vindt het Ju-
nior Songfestival 2020 plaats in 
Ahoy in Rotterdam. Helaas zon-
der publiek, maar wél met Nao-
mi Traa uit Heeswijk-Dinther.

Naomi Traa werd in februari met 
nog tien andere talentvolle kin-
deren geselecteerd als finalist 
voor dit jaarlijkse evenement. 
Met de drie meiden Demi, Jayda 
en Maud werd door het AVRO-
TROS-team van het Junior Song-
festival een girlband gevormd, 
genaamd UNITY. 

Naomi: “Ik heb auditie gedaan, 
ben een paar rondes doorge-
komen en ik werd ‘overvallen’, 
dat betekende dus dat ik in de 
finale zat! Vier acts moeten er 
komende zaterdag op het po-
dium staan; groepjes of soloar-
tiesten, dat maakt niet uit. Onze 
girlband is echt gegroeid, zowel 
in de ontwikkeling van onze 
zang als dans en hoe we ons op 
het podium moeten presente-
ren. Spannend om met een ei-
gen nummer op het podium te 
staan! We hebben al leuke reac-
ties op dit nummer gekregen en 
ook op de videoclip bij dit num-
mer krijgen we ongelooflijk veel 
enthousiaste reacties. We zijn 
echt een band geworden en de 
meiden in de groep kunnen het 
goed met elkaar vinden; wat dat 
betreft zijn we echt een UNITY 
en is het nummer ‘Best Friends’ 
ons op het lijf geschreven!”

Robert Dorn (producer) schreef 
en produceerde voor UNITY 
het liedje ‘Best Friends’. In het 
afgelopen half jaar hebben de 
meiden veel gerepeteerd, maar 

zijn ze ook echte ‘best friends’ 
geworden. Niet alleen tijdens 
de vele repetities zagen ze el-
kaar, ook daarbuiten hebben ze 
al heel veel leuke dingen samen 
meegemaakt. En ze zijn nog niet 
van plan om daar mee te stop-
pen...
Maar eerst de finale. Het wordt 

een geweldige show, die live uit-
gezonden wordt: aanstaande za-
terdag op NPO Zapp, om 19.25 
uur. De presentatie is in handen 
van Romy Monteiro en Buddy 
Vedder. Een vakjury (Duncan 
Laurence, Emma Heesters en 
Ronnie Flex) en een kinderjury 
(Matheu Hinzen en de meiden 
van 6times) zullen hun punten 
geven aan UNITY en de andere 
drie acts. Maar ook thuisstem-
mers kunnen bepalen wie Ne-
derland zal vertegenwoordigen 
tijdens het Junior Eurovisie Song-
festival.

Het zou toch geweldig zijn 
als Naomi met haar girlband 
UNITY met deze eer mag strij-
ken? Stem dus aanstaande za-
terdag op UNITY! 
Via www.juniorsongfestival.nl 
kan alvast gekeken en geluis-
terd worden naar de liedjes die 
meedoen en zaterdag kan via de 
website gestemd worden. 
Volg UNITY ook op Instagram: 
@unitygirlband. 

Naomi Traa

Ik heb auditie 
gedaan, 
ben een 

paar rondes 
doorgekomen 

en ik werd 
‘overvallen’
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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. 

24 september 2020
Raadsvergadering
Online via www.bernheze.org

1 t/m 9 oktober 2020
Samen Soepen

1 t/m 31 oktober 2020
Regentonactie

31 oktober 2020
Duurzame Huizen Route

7 november 2020
Duurzame Huizen Route

September t/m december 2020
Aanmelden mantelzorg-
waardering

AGENDA

GEMEENTEBERICHTEN

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

We zijn op zoek naar:
- Senior planoloog / senior 

beleidsmedewerker RO

Meer info en solliciteren op
www.werkeninnoordoost
brabant.nl

VACATURE

Allemaal aan de ton!
Koop in de maand oktober een regenton en
krijg korting op de aanschafprijs

Plaats een regenton
Wanneer u regenwater opvangt 
in een regenton, creëert u een 
wateropslag in uw eigen tuin. 
Dit bespaart kostbaar drinkwa-
ter. Bovendien komt het opge-
vangen water niet extra in het 
riool terecht en hoeft dus niet 
meer onnodig gezuiverd te wor-
den. 

Kom ook in actie
Lever de kortingsbon in bij een 
van de deelnemende winkels en 
u krijgt van ons direct € 20,- kor-
ting op een regenton naar keu-
ze. De deelnemende winkeliers 
doen daar zelf nog eens € 10,- 
korting bovenop. In de winkel 
staat aangegeven op welk(e) 
artikel(en) de € 10,- korting van-
uit de winkelier van toepassing 
is. Dit kan bij elke deelnemende 
winkel anders zijn.

Deelnemende winkels
- Karwei, Cereslaan 9 Heesch
- Tuincentrum Meijs, 
 Bosschebaan 23 Heesch
- Pets Place Boerenbond, 
 Graafsebaan 46 Heesch
- Van Lieshout Dier & Tuin,
 Meerstraat 32 
 Heeswijk-Dinther

Samen zetten we ons in voor 
meer groen in de buurt!
De regentonactie is onderdeel 
van de campagne Operatie 
Steenbreek, georganiseerd in de 
gemeenten Bernheze, Boekel, 
Landerd, Meierijstad, Oss en 
Uden en mede mogelijk gemaakt 
door Waterschap Aa en Maas. 

Meer informatie over de actie 
of downloaden van de kortings-
bon: www.bernheze.org 
(zoekterm: steenbreek).

Waardering voor mantelzorgers

Mantelzorgers in het zonnetje
In Nederland zijn er 3,7 miljoen 
mensen die voor een ander zor-
gen. Liefst 750.000 mantel-
zorgers zorgen zelfs meer dan  
8 uur per week voor iemand en 
doen dat langer dan 3 maanden. 
Daarom worden mantelzorgers 
jaarlijks in het zonnetje gezet. De 
gemeente Bernheze stelt jaarlijks 
voor mantelzorgers die zorgen 
voor iemand in onze gemeente 

een waardebon van € 50,- ter 
beschikking. 
 
Aanmelden mantelzorg-
waardering
Aanmelden voor de mantel-
zorgwaardering 2020 kan van 
september tot december 2020. 
Aanmelden voor de mantelzorg-
waardering kan op 
www.bernheze.org (zoekterm 
mantelzorgwaardering).

Mantelzorgers hebben het druk; volop bezig met de zorg voor een 
naaste en ook nog met werk en/of de zorg voor hun eigen gezin. 
De gemeente is blij dat er mantelzorgers zijn, daarom verrassen we 
mantelzorgers elk jaar met de mantelzorgwaardering.

ONS-welzijn en de gemeente 
nodigen u van harte uit om in 
de week tegen de eenzaamheid 
van 1 t/m 9 oktober 2020 te ko-
men ‘soepen’ tijdens een van de 
weekmarkten in Bernheze.

Met én voor elkaar
‘Samen soepen’ is een leuke en 
smakelijke manier om mét elkaar 
ontmoetingen te creëren vóór 
elkaar. Als we elkaar kennen dan 
weten we beter wat we aan el-
kaar hebben en voor elkaar kun-
nen betekenen. De soep wordt 
gemaakt door ONS-welzijn en 
de gemeente. 

Iedereen is welkom
U bent van harte welkom om te 
komen proeven of de Samen-
soep is geslaagd. Nodig buren, 
vrienden en familie uit om mee 
te gaan soepen! Dus kom, in de 

week tegen de eenzaamheid, 
naar de weekmarkt in uw dorp.

- Weekmarkt Nistelrode, vrijdag 
2 oktober van 8.30 - 12.00 uur

- Weekmarkt Vorstenbosch, 
woensdag 7 oktober van 

 8.30 - 12.00 uur
- Weekmarkt Heesch, woensdag 

7 oktober van 13.00 - 16.30 
uur

- Weekmarkt Heeswijk-Dinther, 
vrijdag 9 oktober van 

 8.30 - 12.00 uur

Kom ook ‘Samen Soepen’

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens

Uit onderzoek is gebleken dat 
de volgende personen niet meer 
wonen op het adres in de ge-
meente Bernheze waar zij vol-
gens de Wet basisregistratie per-
sonen staan ingeschreven. Het 
onderzoek van de afdeling Bur-
gerzaken leverde geen resultaat 

op. Het college van burgemees-
ter en wethouders van de ge-
meente Bernheze is van plan het 
bijhouden van hun persoonsge-
gevens ambtshalve te beëindi-
gen. Dit kan voor hen grote per-
soonlijke en/of financiële gevol-
gen hebben. Het formele besluit 
tot uitschrijving wordt gepubli-
ceerd op de gemeentepagina’s 
in deze krant.

Maak altijd een afspraak
0412-45 88 88

Naar de gemeente?
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GEMEENTEBERICHTEN

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

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

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

rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Herto-
genbosch. Het beroep heeft geen schorsende 
werking. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken 
na publicatiedatum van dit besluit beroep in-
dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
’s-Gravenhage. Het beroep heeft geen schor-
sende werking. Er zijn griffierechten verschul-
digd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een 
ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voor-

zieningenrechter van de rechtbank verzoeken 
om een voorlopige voorziening te treffen. Er 
zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op een 
ingediend beroepschrift bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, de 
voorzitter van de afdeling verzoeken om een 
voorlopige voorziening te treffen. Er zijn grif-
fierechten 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/be-
denking indient en uw handtekening.

- Werf van de, Hendrikus 
 Leonardus, 
 geboortedatum: 04-06-1960
- Hegedüs, Edit, 
 geboortedatum: 04-01-1978

Heeft u informatie over de ver-
blijfplaats van deze personen of 
heeft u vragen, neem dan con-
tact op met het de afdeling Bur-
gerzaken van de gemeente Bern-
heze via (0412) 45 88 88 of
gemeente@bernheze.org. 

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
- Stichting Wierevenementen 

Bernheze voor het organise-
ren van een wedstrijd Veldrij-
den op 1 november 2020 van 
09.00 uur tot 17.00 uur op een 
terrein nabij de Heibloemse-
dijk 7 in Heeswijk-Dinther. Van 
07.30 uur tot 18.00 uur wordt 
een gedeelte van de Heibloem-
sedijk (vanaf de Meerstraat tot 
aan de 2de kruising met Zand-
kant) en Zandkant (vanaf 
Zandkant tot Heibloemsedijk) 
in Heeswijk-Dinther afgesloten 
voor alle verkeer, behalve voet-
gangers. De beschikkingen zijn 
verzonden op 21 september 
2020.

- St. Dertien Hectare voor het 
organiseren van Alle Zielen op 
31 oktober 2020 van 18.00 tot 
22.00 uur op locatie Abdij van 
Berne, Abdijstraat 49, Hees-
wijk-Dinther. De beschikkingen 
zijn verzonden op 22 septem-
ber 2020.

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 2018 is een melding 
gedaan door:
- Ben Huur B.V. voor het organi-

seren van tour de Gazet Rally 
op 28 november 2020 van 
08.00 uur tot 17.00 uur waar-
bij de route gaat over grond-
gebied van Bernheze. De toe-
stemming is verzonden op 17 
september 2020.

- Buurtvereniging de Hoef II 
voor het organiseren van een 
Burendag op 26 september 
2020 van 14.00 tot 17.00 uur 
op de parkeerplaats aan de 
Meerkensloop in Heesch. De 
toestemming is verzonden op 
17 september 2020.

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

Wet ruimtelijke ordening 

Vaststelling wijzigingsplan Mgr. 
Van den Hurklaan Heesch 
Burgemeester en wethouders 
hebben het wijzigingsplan ‘Mgr. 
Van den Hurklaan, Heesch’ ge-
wijzigd vastgesteld (artikel 3.9a 
Wet ruimtelijke ordening).
Inhoud: Het plan betreft het wij-
zigen van de agrarische bestem-
ming naar een woonbestemming 
voor maximaal 8 woningen aan 
de hoek Mgr. Van den Hurklaan/
Amelseind in Heesch.
Hogere grenswaarde: Op basis 
van de Wet geluidhinder ligt de 
beschikking hogere grenswaar-
den geluid, inclusief het akoes-
tisch rapport en de daarbij be-
horende stukken, tegelijk met 
het wijzigingsplan Mgr. Van den 
Hurklaan, Heesch’ voor een ie-
der ter inzage. Belanghebbenden 
kunnen binnen zes weken na 
publicatiedatum van dit besluit 
beroep indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 
EA ’s-Gravenhage.
Inzage: Het wijzigingsplan ligt 
met ingang van 24 september 
2020 gedurende 6 weken op af-
spraak ter inzage in het gemeen-
tehuis aan De Misse 6 te Heesch. 
Het plan is digitaal raadpleegbaar 
en te downloaden via de website  
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.
IMRO.1721.WPMgrvdHurk- 
laan-vg01).
Beroepsmogelijkheid: Belang-
hebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van 
dit besluit beroep indienen bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 
Het beroep heeft geen schorsen-
de werking. Belanghebbenden 
kunnen, gelijktijdig met een in-
gediend bezwaar- of beroeps-
chrift, de voorzieningenrechter 
om een voorlopige voorziening 

te treffen. Er zijn griffierechten 
verschuldigd. 

Belanghebbenden, aan wie rede-
lijkerwijs kan worden verweten 
dat zij geen zienswijze tegen het 
ontwerpwijzigingsplan kenbaar 
hebben gemaakt, kunnen enkel 
tegen de wijzigingen ten opzich-
te van het ontwerpwijzigingsplan 
beroep instellen.
Reageren: In een schriftelijke re-
actie moeten staan: de datum, 
de naam en het adres van dege-
ne die reageert, een omschrijving 
van het onderwerp, de reden 
waarom u bezwaar/zienswijze/
bedenking indient en uw hand-
tekening.
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het wij-
zigingsplan treedt na afloop van 
de beroepstermijn in werking, 
tenzij binnen de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige voor-
ziening wordt ingediend. In dat 
geval treedt het wijzigingsplan 
niet in werking voordat op dit 
verzoek is beslist.

Ontwerpwijzigingsplan Kloos-
terhof Nistelrode
Burgemeester en wethouders 
maken de ter-inzage-legging 
bekend van het ontwerp-wij-
zigingsplan ‘Kloosterhof (naast 
22) Nistelrode’ (artikel 3.9a Wet 
ruimtelijke ordening), te raadple-
gen op www.ruimtelijkeplannen.
nl met IDN-code NL.IMRO.1721.
Kloosterhof22A-ow01 
Inhoud: Het plan behelst het 
opsplitsen van de percelen aan 
Kloosterhof 22 en Loosbroekse-
weg 3 en het realiseren van een 
levensloopgeschikte woning.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Loosbroek
- Heideweg 1a
 Beperkte milieutoets
 Datum ontvangst: 14-09-2020
Heeswijk-Dinther
- Balledonk 14a
 Bouw bijgebouw
 Datum ontvangst: 14-09-2020

Heesch
- Elzenseloop 77
 Plaatsen tuinhuisje
 Datum ontvangst: 16-09-2020
- Bosschebaan 62
 Bouw bedrijfshal
 Datum ontvangst: 16-09-2020
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.
Heesch
- Beukenlaan 18
 Verbouw woonhuis
 Verzenddatum: 14-09-2020
- Nistelrodeseweg 49
 Verbouwen/uitbreiden woning 

en handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

 Verzenddatum: 14-09-2020
- Hooge Wijststraat 5
 Plaatsen zonnepanelen
 Verzenddatum: 15-09-2020
Heeswijk-Dinther
- Abdijstraat 49
 Realisatie gevelaanpassingen 

en ophogen dak werkschuur 
en handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

 Verzenddatum: 14-09-2020
- Laverdonk 3a
 Oprichten masten met zonne-

panelen als landschapskunst 
en handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

 Verzenddatum: 14-09-2020
- De Bleken 7
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening tbv wijzi-
gen indeling opslagloods voor 
huisvesting arbeidsmigranten 
en milieu neutrale wijziging

 Verzenddatum: 15-09-2020
- Laverdonk 9a
 Bouw opslagloods
 Verzenddatum: 16-09-2020
- Meerstraat 45a
 Van rechtswege verleende ver-

gunning voor verbouw hotel/
restaurant De Leygraaf

 Verzenddatum: 21-09-2020
Vorstenbosch
- Schoolstraat 53
 Bouw aanbouw met garage en 

carport en handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening

 Verzenddatum: 14-09-2020
- De Helling 1
 Plaatsen overkapping met ber-

ging
 Verzenddatum: 14-09-2020
Nistelrode
- Kleinwijk 21
 Plaatsen overkapping
 Verzenddatum: 15-09-2020
- Blauwesteenweg sectie F 
 nr.1865
 Oprichten schuurwoning
 Verzenddatum: 15-09-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Uitgebreide procedure 
De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitge-
breide procedure, niet worden 
gepubliceerd. De bekendmaking 
van deze aanvragen vindt plaats 
via publicatie van een ontwerp-
besluit.

Ontwerpbesluiten 

Het college van burgemeester 
en wethouders wil toestemming 
verlenen voor:
Nistelrode
- Vinkenstraat 21
 Verbouw kampeerboerderij en 

brandveilig gebruik
 Verzenddatum: 15-09-2020
Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing. 

Besluiten 

Het volgende besluit is door Om-
gevingsdienst Zuidoost Brabant 
verleend:
Ontwerpbeschikking voor:
Heesch
- Loosbroeksestraat 24
 Wijzigen voorschriften van de 

vergunning d.d. 24-01-2020
 Verzenddatum: 09-09-2020
Voor alle vragen kunt u terecht 
bij Omgevingsdienst Zuid-
oost-Brabant

Tijdelijke vergunning
Onderstaande tijdelijke vergun-
ningen zijn verleend. Deze tij-
delijke besluiten zullen daags na 
verzending in werking treden.
Heesch
- Schutsboomstraat 26 
 Tijdelijk plaatsen woonunit
 Verzenddatum: 15-09-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing
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Het aan de coronaregels houden 
blijft nodig om onze kwetsbare 
ouderen, zieke mensen, jongeren 
met onderliggende klachten en 
ook om onze gezamenlijke vrijhe-
den te beschermen, want corona 
is er en daar zullen we samen 
mee moeten ‘dealen’. Onze ou-
ders, opa’s en oma’s, zij hebben 
het heel zwaar gehad: geen be-
zoek, geen arm om de schouder 
of een knuffel en geen kleinkin-

deren. Hierop terugkijkend heb-
ben thuiszorg en mantelzorgers 
het behoorlijk voor de kiezen ge-
had en de ziekenhuizen en ver-
pleeghuizen hebben overvol ge-
legen. Het verplegend personeel 
heeft de handen vol gehad. De 
gezichten van deze hardwerken-
de mensen achter hun maskers 
spraken boekdelen. Zij hebben 
veel applaus mogen ontvangen. 
Dat was een prachtgebaar. Heeft 

u er al eens gedacht om iemand 
persoonlijk een dank-je-wel te 
geven? 

50PLUS Bernheze i.o. volgt dit 
alles op de voet en maakt zich 
klaar voor de aanstaande ge-
meenteraadsverkiezingen. Wilt u 
lid worden (eerste jaar € 12,-) of 
actief meedoen? Meld u zich dan 
aan via 06-18604538 of
hans.bongers62@gmail.com.

Leven met het coronavirus (6)

50PLUS is een jonge partij voor alle leeftijden met als speerpunten bestrij-
ding van eenzaamheid, menselijke zorg, tegengaan van leeftijdsdiscrimina-
tie, veiligheid en natuurlijk de belangen van de ouderen altijd in het vizier 
houdend. De vakanties zitten er weer op, een vakantie die anders was dan 
dat we gewend waren. De anderhalve meter maatschappij blijft wennen, al-
leen al omdat we bijvoorbeeld de knuffel missen. Toch is het je houden aan 
de coronaregels nodig. Voor- en tegenstanders, waar niets op tegen is, moe-
ten desondanks het respect voor elkaar blijven houden. Alleen samen staan 
we sterk! 

Hans Bongers en Henny van der Wal, team 50PLUS Bernheze i.o. 

50plus is een politieke partij in oprichting en heeft geen stemrecht in de raad

Aankoop scoutinggebouw
Onlangs sprak een oudere dame 
de SP aan over het gebouw van 
Scouting Heesch. Ze had de dis-
cussie in de krant gevolgd. Zij 
vertelde dat ze vijftien jaar ge-
leden al haar handtekening had 
gezet om het gebouw te behou-

den. Als het nodig was zou ze 
weer langs de deur gaan voor 
handtekeningen. Dit geeft aan 
hoe de scouting is ingeburgerd in 
de kern Heesch. 

Dit was ook de indruk toen 
SP-leden in augustus in gesprek 
gingen met het bestuur van 
Scouting Heesch. Stuk voor stuk 
gemotiveerde jonge mensen die 
naast een leuke vereniging een 

maatschappelijk doel nastreven 
met hun vereniging. 

Hart voor jongeren
Het ondersteunen van verenigin-
gen die hart hebben voor de jon-
gere generatie is voor de SP be-
langrijk. Dan kan zijn door sport 
en tal van andere activiteiten. De 
SP draagt Scouting Heesch een 
warm hart toe. Om verenigingen 
te laten bestaan, is het belangrijk 
ze te faciliteren. 

Door bescheiden subsidies, maar 
zeker door goede huisvesting. 
Het gebouw van Scouting Hee-
sch is het toonbeeld van hoe een 
vereniging, door de inzet van ei-
gen betrokken leden, een pracht 
van een clubgebouw neerzet. 
Een gebouw dat geschikt is voor 
scoutingactiviteiten en boven-
dien een juweeltje voor de buurt. 
Reden genoeg om de aankoop 
door Scouting Heesch van de 
grond te steunen. 

100 procent steun 
voor Scouting Heesch

Hoe groot is het belang van Scouting Hee-
sch voor inwoners van de kern Heesch? 
Zeer groot, in de ogen van de SP Bernheze. 
Aankoop van het gebouw en de grond kan 
rekenen op 100 procent steun van de SP. 
Dit stukje grond moet voor scouting be-
houden blijven!

Jan van den Broek, 
SP Maatschappelijke Zaken

Gemotiveerde jonge 
mensen die een maat-

schappelijk doel nastreven

Een traverse door HaDee

We horen overwegend positieve 
geluiden over de participatie van 
de belanghebbenden. Natuur-
lijk, aan niet alle verzoeken kon 
gehoor worden gegeven, maar 
iedereen is gehoord, en alles is in 
de besluitvorming meegewogen.

De schop is inmiddels in de grond 
en dat betekent voor diezelfde 
belanghebbenden dat er wellicht 
wat sprake is van de onvermijd-
bare overlast die nu eenmaal 

komt kijken bij het verbouwen 
van een weg. Ook in de omlig-
gende straten kan sluipverkeer 
voor drukte gaan zorgen. Dit 
kan soms ook risicovolle situaties 
met zich meebrengen. We heb-
ben hier als CDA Bernheze dan 
ook nadrukkelijk aandacht voor 
gevraagd. 

Maar we doen ook een be-
roep op de inwoners van Hees-
wijk-Dinther om samen de ver-

antwoordelijkheid voor een veilig 
verkeer in het dorp op te pakken, 
immers een groot deel van het 
verkeer ‘woont’ zelf in het dorp. 
Ook dit is naar elkaar omzien, 
samen zorgen voor veilig ver-
keer door Heeswijk-Dinther. Nu, 
tijdens de omleiding, en straks 
over een prachtige traverse. 

Een traverse, wat is dat nu eigenlijk? Wikipedia bracht raad: Een 
grote verkeersader door de bebouwde kom. Een sjiek woord, ge-
leend uit het Frans. Passend bij een mooie straat door een mooi 
dorp. We hebben er lang op moeten wachten want het totstand-
komingsproces is niet gepaard gegaan met de spreekwoordelijke 
Franse slag, maar juist met veel overleg met en betrokkenheid van 
mensen die direct aan de traverse wonen.

Edwin Daandels en Erwin van Kessel, raadsleden CDA Bernheze 

CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

NISTELRODE - BOBZ organi-
seert vrijdag 16 oktober van 
19.30 tot 22.00 uur een reünie 
casinoavond voor de groepen 8 
van het afgelopen schooljaar. 

De entree is gratis. BOBZ maakt 
er een leuke avond van: het zal 
veranderen in een feestelijk ca-
sino! Kom jij ook in je feestelij-
ke kleding naar deze speciale 
avond? Graag opgeven voor 
deze avond vóór 30 september. 
Opgeven kan door een mail te 

sturen naar 
bobznistelrode@gmail.com. 
In de mail graag je naam en te-
lefoonnummer vermelden; dit 
in verband met de maatregelen 
vanuit het RIVM. De gegevens 
worden twee weken later na de 
BOBZ-avond verwijderd. Na-
tuurlijk heeft BOBZ voorzorgs-
maatregelen getroffen en er is 
een coronaprotocol wat via soci-
al media gedeeld zal worden.
BOBZ hoopt en duimt dat deze 
avond door kan gaan. Alles is 

namelijk onder voorbehoud, 
want bij nieuwe aanpassingen in 
de maatregelen zal er opnieuw 
gekeken moeten worden naar 
de mogelijkheden.

Reünie casinoavond voor de school- 
verlaters schooljaar 2019/2020 

Zoals voor veel andere partijen 
in de gemeenteraad, stond het 
realiseren van een tennispark in 
Loosbroek ook bij ons als één 
van de speerpunten in ons ver-
kiezingsprogramma. Met als 
grootste doel om de leefbaarheid 
in Loosbroek te behouden en te 
vergroten. 
Hierbij zijn natuurlijk wel dui-
delijke kaders en grenzen mee-
gegeven. Zoals een maximum 
investeringsbudget, de alom be-
kende € 580.000,-, een goede 
inpassing voor de omgeving en 

de omwonenden en een levens-
vatbare en een sluitende exploi-
tatie. SiL (Sport in Loosbroek) is 
er uitstekend in geslaagd om in 
het plan wat nu voorligt, binnen 
deze kaders te kunnen blijven. 
Als we naar de toekomst kijken 
is de samenwerking tussen de 
verschillende verenigingen WHV, 
Korloo en Tennisclub Loosbroek 
van groot belang om te zorgen 
dat het aanbod van een gevari-
eerd sportaanbod in Loosbroek 
mogelijk is én blijft voor de inwo-
ners van Loosbroek.

Sport in Loosbroek; 
Aan ‘de’ slag

In de Raadsvergadering van morgen, don-
derdag 24 september, ligt het raadsvoor-
stel ‘Tennisbanen Loosbroek’ voor. Hieruit 
blijkt dat voor kleinere kernen in het alge-
meen en Loosbroek in het bijzonder een 
verregaande inzet en samenwerking uitein-
delijk kan zorgen voor de realisatie van de 
zo gewenste tennisbanen. Het hele traject 
dient dan ook zeker gezien worden als bur-
gerparticipatie in zijn uiterste vorm. 

Gerjo van Kessel, raadslid
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INFORMATIE VOOR DE KERNEN

“Meestal richting het einde van de week, ga ik op pad naar het 
dorp dat aan de beurt is om in het spotlight gezet te worden. Op 
vrijdag ga ik via Nistelrode, waar ik lunch met een goede vriend 
en een potje schaak speel (ja, daar houdt deze reporter van!), 
door naar Heesch. Ik ga wat plekken af die als tip zijn doorge-
geven door de redactie en kom na 45 minuten fietsen uit bij het 
sportpark. Daar zie ik op de parkeerplaats een busje staan van 
‘Topgrass’. Ik stal mijn fiets en ga via het open hek de sportvel-

den op. Ik hoor een bladblazer en als ik de hoek van een gebouw 
om ben zie ik een grote man met een zonnebril de randen van 
het veld bewerken met een blazer die loopt op benzine. Ik loop 
dwars over het kunstgrasveld recht op hem af. Als ik vlakbij ben 
stopt hij met blazen en doet hij zijn gehoorbescherming af. Ik stel 
me voor en vertel kort dat ik graag een foto van hem wil maken 
en daarbij een verhaaltje schrijven. Hij stelt zich daarna voor en 
zegt dat hij eerst zijn karwei af wil maken maar dat het daarna 
wel even kan. “Want het is al 16.00 uur geweest en ik wil naar 
mijn zoontje.”

Voordat hij zijn bladblazer weer aanslingert vraag ik of ik dan 
alvast een foto mag maken?. Geen probleem. Zo gezegd, zo ge-
daan. Een kwartier later, nadat hij alles klaar heeft gemaakt voor 
vertrek, vertelt hij dat hij eigenlijk in de evenementenbranche 
werkt maar is verhuurd aan Topgrass. 
Het is een initiatief van Platform Ondernemend Meijerijstad om 
in de coronatijd bedrijven elkaar te laten helpen. John, zo heet ie, 
vertelt in detail hoe ze twee keer per jaar het kunstgrasveld van 
onder andere MHCH onderhouden. “En zo doen we dat voor 
clubs door heel Nederland.”

Guus van der Valk

John onderhoudt het kunstgrasveld

BERNHEZE - Vrijwillig fotograaf Guus van der Valk levert de 
straatfoto van de week aan. Een foto met een kort artikel erbij. 
Deze week is Guus in Heesch. 

Straatfoto
van de week

Wat voor ons als raads- en com-
missieleden rest, is de stukken 
lezen, zo eerlijk en transparant 
mogelijk handelen en hopen op 
een compromis. Op een oplos-
sing waar iedereen - of misschien 
realistischer - zoveel mogelijk 
mensen mee kunnen leven. 

Democratie betekent niet dat alle 

meningen gehoord moeten wor-
den. Net zoals niemand verplicht 
is om met iedereen met een me-
ning om de keukentafel te gaan. 

Te vaak zie je dat het recht op 
een mening vooral wordt geëist 
door mensen die helemaal niet 
geïnteresseerd zijn in andermans 
mening. Juist deze starheid en 

het onvoorwaardelijk boos zijn 
en blijven, en niet meer open-
staan voor welke oplossing dan 
ook, zorgt voor een moeilijk en 
moeizaam proces. Te vaak draait 
alles om gelijk krijgen, in plaats 
van gelijk hebben. 

Maar heb je gelijk? Bel of mail 
ons, luisteren kan altijd. 

Wie heeft er gelijk?

Er is altijd ruis in de politiek. Ook in Bernheze. Er zijn altijd ideeën, plannen, verplichtingen, regels, wet-
ten en heel veel voor- en tegenstanders. Bij Bus Whisky en The Duke in Nistelrode, bij het Loosbroekse 
tennispark, bij de bouwers op De Erven in Heesch, bij de arbeidsmigranten in Heeswijk, de Bergakkers 
in Vorstenbosch en nog veel meer. En iedereen wil gehoord worden want iedereen heeft gelijk. Iedereen 
behalve de tegenstander natuurlijk. Maar wie zijn dat?

Rob van der Geld, commissielid Ruimtelijke Zaken D66

Dat is een zorgelijke ontwikke-
ling. Samen kunnen gemeenten 
zoveel meer bereiken voor hun 
inwoners. Kijk bijvoorbeeld naar 
de omslag die we moeten gaan 
maken naar duurzame energie. 
Als regio hebben we een grote 
opgave gekregen om in enkele 
tientallen jaren flink wat duur-
zame energie te gaan opwekken 
en veel energie te gaan bespa-
ren. Dat is hard nodig om onze 

planeet gezonder te maken. De 
gemeenten in onze regio kiezen 
ervoor om alleen naar de eigen 
opgave te kijken. Hierdoor gaat 
de winst van regionaal samen-
werken verloren. Immers door 
ieder een klein deel te doen, laat 
je de winst van het groter geheel 
liggen. Dat is jammer. Als we sa-
menwerken en solidair zijn, kun-
nen we als regio meer bereiken 
en dus meer bijdragen aan onze 

maatschappelijke én duurzaam-
heidsopgave. 

Progressief Bernheze wil dat ge-
meenten in de regio samen op 
zoek gaan naar de beste ma-
nier van verduurzamen. Geen 
gemekker over grenzen. Op de 
beste plekken moeten we samen 
groots aan de slag gaan. Voor het 
meeste profijt, de beste gezond-
heid én de minste overlast.

De regio

Industrieterreinen, de Maashorst, fietspaden én de omslag naar duurzame 
energie; het zijn allemaal onderwerpen waarbij gemeenten jarenlang de am-
bitie gehad hebben om het niet alleen, maar samen te doen. De laatste tijd 
lijkt er echter een omslag in dat denken gaande te zijn. Steeds vaker zien we 
dat gemeenten zich op het eigen grondgebied terugtrekken en niet meer naar 
elkaar willen bewegen om er samen uit te komen. 

Jesse Jansen, gemeenteraadslid Progressief Bernheze 

De veelbesproken mestverwer-
ker in Nistelrode heeft een nieu-
we vergunning aangevraagd om 
de activiteiten flink uit te breiden. 
Volgens de provincie hebben zij 
het college gevraagd om mee te 
denken over welke kant ze op 
moeten gaan, maar kwam hierop 
tot tweemaal toe geen reactie. En 
ook in natuurgebied De Maas-
horst wil het college het stuur 

loslaten en blind gaan varen op 
de koers die de nieuwe gemeen-
te Uden/Landerd uit gaat zetten.
In toenemende mate zien we 
ook dat grote bedrijven en pro-
jectontwikkelaars steeds meer de 
vrije hand lijken te krijgen. Maar 
wie is er nu eigenlijk de baas in 
onze gemeente? Uiteindelijk de 
gemeenteraad, die stelt het be-
leid vast. Maar het college dient 

die koers in de praktijk te volgen 
en bedrijven en instanties de 
goede kant op te sturen. Soms is 
loslaten heel goed, maar als ge-
meente mogen we nooit zomaar 
stuurloos worden of ons laten lei-
den door de gewenste koers van 
anderen.

Reageren kan via 06-11311713
of info@ppblanco.nl

Met losse handen!

Ik weet nog dat onze zoon voor het eerst met losse handen kon fietsen. Wat 
was hij trots, en ik ook. Om zonder het stuur vast te houden toch de goede 
kant op te gaan is een hele kunst. Op een fiets lukt dat nog wel, maar gaat 
dat ook als het gaat om het besturen van een gemeente? Ons college van 
burgemeester en wethouders lijkt dat nu uit te testen. 

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

Hij werkt eigenlijk in de evenementenbranche

www.mooibernheze.nl

INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT

Bezoek

Rob: ‘Zo eerlijk en transparant mogelijk handelen
en hopen op een compromis’
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Tekst?
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WIL JE EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer. Geboorteadvertentie € 10,-.

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

MOOIBERNHEZERTJES

EVENEMENT

ROMMELMARKT 
ZONDAG 27 SEPTEMBER
MFC de Dreef, Duivenakker 76, 
Aarle-Rixtel. 
Van 9.00 tot 15.00 uur. 
Voor inlichtingen 06-20888818.

AANGEBODEN

PEDICURE NISTELRODE
(Medisch)
Ook bij diabetes/reuma. 
Dorien Visser-Hanegraaf,
Vendelweg 6. 0412- 612118 
of via app 06-44612521.
www.pedicurenistelrode.nl

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

MR. KADIR MED. 
Het lost al uw problemen wat 
betreft werk, relatie. etc. 
100% resultaat gegarandeerd
Telefoon: 06-33443042.

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

TE HUUR

BEDRIJFSUNITS
IN NISTELRODE
50/100/150/170 en 250 m2

Voorzien van overhead deur en 
loopdeur. Terrein afgesloten met 
hekwerk en poort.
informatie 06-46111667 of kijk 
op www.bedrijfsunit.eu.

OPSLAGUNITS 
IN NISTELRODE
Afmeting 24/40 of 48 m2

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

TE KOOP

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.

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

DE ALLERLEKKERSTE KIP 
BIJ KIPSALON BERNHEZE
Voor al uw kip- en grillproduc-
ten. Woensdag van 14.00 tot 
18.00 uur. 06-12033685. 
Jan van de Boomstraat 9
Heeswijk-Dinther.
Pinnen mogelijk.

TE KOOP GEVRAAGD

LAND- EN TUINBOUW-
MACHINES
Onder andere: ploegen, tractors, 
spitmachine, frees, schudder, 
hark, maaier, mesttank, kieper, 
weidebloter, weisleep, enz. 
Meer informatie: 06-19076959.

. GEVRAAGD

BIDPRENTJES
H. Leeijen, John F. 
Kennedystraat 90 Heesch.
0412-451357. 

geha.leeijen@hetnet.nl. Ik haal 
ze graag bij u thuis op.

ANSICHTKAARTEN VAN 
HEESWIJK-DINTHER EN 
LOOSBROEK
Dick van de Leest 06-55325484. 

LEGE TONERS

Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode.
Steun hiermee het goede doel 
Hulphond.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.

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

OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES 

Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in Nistelrode.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.
Of Bunderstraat 1 in Heesch en 
steun hiermee het goede doel 
Stichting Opkikker.

wie
is deze Bernhezenaar?

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

OOGcontact

Oplossing
vorige week:
Paul Kremers
uit Heesch

Winnaar:
Ina Groot

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel CeelenSchoenen

Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

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

ESPADRILLES HAKKEN INSTAPPERS
KLOMPEN RIJLAARZEN SCHAATSEN
SCHOENEN SKEELERS SLIPPERS
ZWEMVINNEN

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zoek: ESPADRILLES, HAKKEN, INSTAPPERS, KLOMPEN, RIJLAARZEN, 
SCHAATSEN, SCHOENEN, SKEELERS, SLIPPERS, ZWEMVINNEN

WOORDZOEKER: 

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Nu ook pasfoto’s

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

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

Vrijwilliger voor
dementievriendelijk Bernheze

De werkgroep dementievriendelijk Bernheze zet zich in om van de 
gemeente Bernheze een dementievriendelijke leefgemeenschap 
te maken waarin mensen met dementie en hun mantelzorgers zo 
lang mogelijk hun leven kunnen leiden in hun vertrouwde huis en 

buurt. We zijn op zoek naar belangstellenden om de werkgroep 
te versterken. Als lid van de werkgroep maak je het onderwerp 

dementie bespreekbaar bij bijvoorbeeld winkeliers, verenigingen 
en scholen. Samen kijken we wat bij je past.

Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit om contact
op te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch. 

06-10880492 - vpbernheze@ons-welzijn.nl - www.ons-welzijn.nl 

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

50% Cyaan • 100% Magenta50% Magenta • 100% Yellow20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow
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Topfokbedrijf Hanegraaf
gevestigd in Vinkel is op zoek naar:

MEDEWERKER
VARKENSHOUDERIJ

* fulltime
* goed salaris 

* verantwoordelijkheid
* werken in teamverband

Voor meer informatie of interesse neem contact op met 
Marijn Hanegraaf via 06-22780089 of info@topfokbedrijf.nl

Neem contact op met ONS welzijn, onze medewerkers,
vrijwilligers en actieve burgers staan graag voor u klaar!

Heb je financiële zorgen?
Lopen de spanningen op in je relatie of gezin?
Voelt je kind zich eenzaam of gefrustreerd?
Heb je een meningsverschil met de buren?
Lukt het boodschappen doen of eten koken niet?

Extreme hitte in zomer en najaar
Voor de familie Maas is wekenlang puffen verleden tijd

“De warmte zat overal in huis. 
’s Nachts konden we gewoon 
niet slapen, en overdag zweetten 
we ons kapot. Probeer dan maar 
eens te werken”, vertelt Bjorn 
Maas. Zijn vrouw Evelien vult 
hem aan: “Maar nu is het lekker 
koel in huis. De airco houdt niet 

alleen de kamers op de ideale 
temperatuur, het brengt ook de 
luchtvochtigheid naar beneden. 
Wat een genot dat ook de kin-
deren nu gewoon kunnen door-
slapen.” 

Voor de realisatie van de airco in 

huis, benaderden ze MarVitech 
Installatietechniek uit Heesch. 
Bjorn: “Marcel Verstegen kwam 
eerst de situatie bij ons thuis be-
kijken. Hij bepaalde heel vakkun-
dig de beste plek voor de machi-
nes, zowel binnen als buiten.” 
Evelien geeft toe: “We waren 

een beetje bang dat er op de bui-
tenmuren en in de kamers van 
die lelijke bakken zouden komen 
te hangen, maar daar had Marcel 
hele mooie oplossingen voor.” 
Marcel legt uit: “Er zijn prachtig 
afgewerkte, matzwarte kasten. 
En op de buitenmuur hoeft vaak 
maar één kast geplaatst te wor-
den, waar de leidingen van meer-
dere binnen-units op uit kunnen 
komen.” 

Met zijn bedrijf MarVitech levert 
Marcel Verstegen maatwerk en 
persoonlijk advies, niet alleen 
voor klimaatcontrole, maar ook 
voor loodgieterswerk, las- en fit-
werk, of de aanleg van vloerver-
warming, luchtverwarmers, radi-
atoren of convectors. Ook werkt 
hij aan complete ketelhuizen. 
De jonge ondernemer is gebo-
ren en getogen in Heesch. Over 
zijn achtergrond vertelt hij: “De 
installatietechniek is mij met de 
paplepel ingegoten. Ons pap, 
Henk Verstegen, is altijd installa-
tiemonteur geweest in Nistelro-
de. Ik ging dus al jong met hem 
mee en daar leerde ik heel veel 
van.” Enthousiast maakt hij een 
sprong voorwaarts in de tijd: “Ik 
riep allang dat ik graag voor me-
zelf wilde beginnen, en dat ben ik 
dus ook gaan doen.” 

Evelien: “Op basis van zijn advies 
hebben we uiteindelijk gekozen 
voor de airco met wifi-module. 

Marcel is ongeveer een dag be-
zig geweest met de montage. 
Nu kunnen we onderweg naar 
huis de airco al aanzetten, via 
een app. Dat is heel fijn bij thuis-
komst én ook nog beter voor het 
milieu.” Bjorn is duidelijk over 
hun beslissing: “Het enige waar 
ik spijt van heb, is dat we dit niet 
eerder hebben laten doen!”HEESCH - Iedere zomer wordt het warmer. Zelfs halverwege september tikte de thermometer nog even 

met gemak 30 tot 35 graden aan. Vooral doordat de warmte steeds langer aanhoudt, is er op den duur 
geen ontkomen meer aan. De familie Maas uit Heesch vond het daarom tijd voor verandering, en liet 
een airconditioningssysteem installeren. 

De Boekweit 7, 5384 XG Heesch
06-53159229
info@marvitech.nl
www.marvitech.nl

Marcel Verstegen installeert een split-unit airco installatie Tekst: Monique van Strien Foto’s: Marcel van der Steen

Maatwerk en 
persoonlijk 

advies
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De Oude Ros 26 | 5388 PM Nistelrode | 0412-611278
 info@geurtsmengvoeders.nl | www.geurtsmengvoeders.nl

Ter uitbreiding van ons team
zijn wij op zoek naar een: 

Bulkwagenchauffeur
voor in ploegendienst

Standplaats Veghel
 

Wij vragen:
- Ervaring met trekker en oplegger

- Zelfstandig kunnen werken
- Oplossingsgericht kunnen werken

- Flexibel inzetbaar
- Bulkervaring is een pré

- Ervaring op een zuigwagen is een pré
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Dhr. Hans Bolder.

Telefoonnummer: 0412-611278 / 06-53556614

Stuur uw brief met cv naar:
hans@geurtsmengvoeders.nl

Bos bloemen 
t.w.v. € 15,-
Bos bloemen 

1. Met welke functie is het Sociaal Team Bernheze uitgebreidt?

2. Wat is de voornaam van de pastoraal werkster die afscheid neemt?

3. Hoeveel jaar bestaat Installatiebedrijf Loeffen bijna? 

4. Wie heeft haar contract bij PSV verlengd? 

5. Wat onderhoudt John, op de straatfoto, bij MHCH in Heesch? 

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

Winnaar vorige week: 
Willeke de Veer

Het antwoord was:
MOLEN

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) 

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

BEZORGER
GEZOCHT!

HEESWIJK-DINTHER - ongeveer 150 kranten
Aardenburgh, Brouwersstraat, Dageraad, De Morgenstond, 
Eikenhoek en Retselseweg.

HEESCH - ongeveer 243 kranten
De Misse, Grenadiersstraat, Hoogstraat, Nelson 
Mandelastraat, Pastoor Scheepensstraat, Stationsplein en 
gedeelte ’t Dorp.

Een baantje met 
lichaamsbeweging

Niet alleen jongeren vanaf 13 jaar maar 
ook volwassenen kunnen natuurlijk 
wekelijks op pad met
DeMooiBernhezeKrant. 
Bijlages worden extra vergoed!

  

Bijlages en folders worden extra vergoed

Geslaagde ‘Dag van de minibieb’ bij Minibieb Nistelrode

Er waren extra veel boeken (voor 
jong en oud-er) om te ruilen, 

boekenleggers om te kleuren, 
woordzoekers om op te lossen, 

stenen om te beschilderen én 
voor de kinderen stonden er di-

verse (beweeg)spellen buiten.
Genietend van het zonnige weer, 
vermaakten de kinderen, hun ou-
ders, opa’s en oma’s zich prima 
deze middag. 
Ben je nog niet bekend met de 

Minibieb? Jeanine Maas (be-
heerder van Minibieb Nistelrode) 
nodigt je van harte uit om eens 
langs te komen bij haar ‘Minibieb 
Nistelrode’ op Delst 45 in Nistel-
rode.

NISTELRODE - De Dag van de Minibieb werd dit jaar voor het eerst georganiseerd en was een groot suc-
ces. Op zaterdag 19 september was er bij veel Minibiebs in het land iets leuks te doen. Ook Minibieb 
Nistelrode organiseerde leuke activiteiten.
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Stickers voor iedere
gelegenheid bij
StormIT Design

Dit grafische bedrijf levert snel 
en vakkundig diverse soorten 
stickers voor onder andere ra-
men, vloeren, containers en 
diverse andere ondergronden. 
Ook hebben we een groot as-
sortiment naamborden, deze zijn 
verkrijgbaar in glas, hufterproof 
of in een goede kwaliteit RVS. 

Het verzorgen van drukwerk en 
het ontwerpen van uw huisstijl 
en kaarten behoort ook tot de 
mogelijkheden. Daarnaast bent 

u bij StormIT Design aan het 
juiste adres voor het bedrukken 
van kleding en de aankoop van 
gepersonaliseerde artikelen zoals 
drinkflessen en tassen. 

Neem eens contact met ons op 
voor meer informatie en vrijblij-
vend advies.

StormIT Design
06-51514082
info@stormit-design.nl
www.stormit-design.nl

HEESCH - We leven in vreemde tijden, houden anderhalve meter af-
stand van elkaar en ondernemers willen hun klanten daar ook graag 
op attent maken. Bent u op zoek naar materialen om bijvoorbeeld 
die anderhalve meter afstand aan te duiden of andere stickermateri-
alen? Klop dan eens aan bij StormIT Design.

Actief in de wijk Laar West
Zondag 27 september in het Zeven Eeuwenpark

Alle geldelijke middelen worden 
beschikbaar gesteld door middel 
van stimuleringsgeld van de ge-
meente Bernheze en het Natio-
naal Oranjefonds. Hierdoor heeft 
Laar West de handen ineenge-
slagen voor initiatieven in de sa-
menleving, dit draagt dan mede 
weer bij aan de leefbaarheid in 
de wijk. 

Ook met de straatcoaches wordt 
er regelmatig contact gehouden. 
Deze coaches dragen ook hun 
steentje vrijwillig bij aan deze ge-
zellige middagen. 

Wat is er te doen
- K 5 ½ Muziek van de Hoantjes 
- Sebas & Friends, Molukse band
- Jamsessie door lokale muzie-

kanten waaronder veel jeugdi-
ge optredens

- Muziekbingo ondersteund 
door RWP AUDIO • VIDEO • 
LIGHTING, Robbie van der 
Wijst

- Springkussen voor de jeugd
- Gratis koffie, thee en hapjes 

(Afghaans en Moluks) 

- Gratis limonade voor de jeugd 
- Gratis muziekbingo met waar-

decheqs van € 20,-, € 30,- en 
€ 50,- (Jumbo)

- Gratis enkele kleine prijzen 
(Jumbo).

Buurtbewoners uit de volgende 
straten zijn aanstaande zondag 
van harte welkom:
Heuvelstraat, Den Hof, 
Heuvelhof, Franciscanessenweg, 
Eikelkampstraat, Elzenstraat, 
Van Binsbergenstraat, Van ‘t 
Rijk, Wevershof, Kerkhoflaan, 
Loosbroekseweg/Parkstraat, 
Toon van Durenlaan en 
Kloosterhof.
www.buurtverbindinglaarwest.
jouwweb.nl.

NISTELRODE - Laar West, een wijk met een totaal van 330 woningen, heeft met 
een groepje buurtbewoners de handen ineengeslagen voor meer gezelligheid, sociale 
contacten en een gevoel van verbondenheid met de buurt. Eind augustus was er 
een eerste editie en nu wordt er een tweede editie georganiseerd en wel op zondag 
27 september van 14.00 tot 18.00 uur in het Zeven Eeuwenpark. Er wordt aan de 
coronarichtlijnen voldaan. 

Gezelligheid, sociale 
contacten en een gevoel 

van verbondenheid

Dit is niet alleen milieuvriende-
lijker, maar zorgt ook voor een 
extreem laag geluidsniveau en 
minimale gebruikskosten, omdat 

benzine en olie overbodig zijn. 
De maaibreedte van 76 centime-
ter in combinatie met de maaitijd 
van circa 60 minuten, maken het 
maaien van een gazon als een 
wandeling door het park. 

De onderhoudsvriendelijke Mini 

Rider is voorzien van heldere 
LED lampen, heeft een elektro-
nische snelheidsregelaar en kan 
zelfs tijdens het maaien achter-
uitrijden. 
Voor grotere oppervlakten ont-
wikkelde Cub Cadet een elek-
trische variant van de XT2 zit-
maaier. De XT2 ES107 bereikt 
een snelheid van bijna negen 
kilometer per uur en werkt met 
opgeladen accu 90 tot 120 mi-
nuten. Met een zeer korte draai-
cirkel van zeventien centimeter 
is de zitmaaier zeer wendbaar en 
uitermate geschikt voor de lasti-
gere terreinen.
E-riders hebben geen benzine 
nodig. Diverse onderdelen, zo-

als een v-snaar, hoeven niet op 
den duur vervangen te worden, 
omdat deze er simpelweg niet 
op zitten. Het geluidsniveau dat 
met een e-rider wordt ervaren 
is aanzienlijk lager dan dat van 
benzinemodellen en er is geen 
schadelijke uitstoot. 

Voor de E-riders van Cub Ca-
det zijn ook de sterke punten 
van de topmodellen, zoals de 
zeer korte draaicirkel met TIGHT 
TURN-technologie, de ergono-
mische zit en het robuuste frame 
verwerkt. 
100% Cub Cadet en verkrijg-
baar bij Van Liempd Tuin & Park-
machines, dé A-merk specialist 
in Nistelrode.

Mini Rider, een kleine tuintractor
100% Cub Cadet en verkrijgbaar bij Van Liempd Tuin & Parkmachines

NISTELRODE - Cub Cadet, bekend van de professionele tuintools, lanceerde dit jaar de Mini Rider  
LR 2 ES 76, een kleine tuintractor met oersterke elektrische 1.000 watt motoren die worden aangedreven 
door een 56 V Li-ion accu.

Weijen 77a, Nistelrode
0412-611004
info@vanliempdtuinenpark.nl
www.vanliempdtuinenpark.nl

Zeer korte draaicirkel 
van zeventien 

centimeter

Levert snel en vakkundig 
diverse soorten stickers
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Van vader op zoon:
Loeffen verhuist in eigen dorp

Nieuwe generatie zet vertrouwde diensten voort

Ervaring
Bijna 50 jaar geleden begon Tiny 
als loodgieter, en zijn ‘jungske’ 
ging vanaf zijn veertiende al mee 
op karwei. Die deed al doende 
de nodige handigheid en mate-
riaalkennis op. “Dat betaalt zich 
nu terug in ervaring. Dat praat 
fijn met monteurs en over prakti-
sche zaken”, legt hij trots uit. Na-
dat Robert-Jan het Gymnasium 
Bernrode afrondde, deed hij de 
HBO-opleiding Algemene Ope-
rationele Technologie. Vervol-
gens studeerde hij af op Hogere 
Installatie Techniek in Utrecht. Zo 
kreeg hij het beste van twee we-
relden. 

Geen harde switch
Vanaf 1 januari 2020 heeft  
Robert-Jan de zaak officieel van 
zijn vader overgenomen, maar 
daar merken de klanten eigen-
lijk niets van. Hij zat tenslotte al 
jaren in het bedrijf om te bekij-
ken of het wat voor hem was. In 
een tijdsbestek van vijf jaar nam 
Robert-Jan geleidelijk het roer 
van vader over. De zaak is bij de 
jongeman duidelijk in goede han-
den. “In het begin merkte ik dat 
ons pap graag meekeek, of in ie-

der geval beschikbaar bleef voor 
raad en daad. Inmiddels gaat hij 
rustig twee weken op vakantie 
en zoek ik het maar mooi uit”, 
lacht hij. 

Nieuwe locatie
Met de overname vestigde Ro-
bert-Jan zich met zijn bedrijf in 
een nieuw pand. Installatiebe-
drijf Loeffen verhuisde van de 
bekende locatie op Donzel, naar 
bedrijventerrein Kleinwijk in Nis-
telrode. “Die timing was eigenlijk 
toeval”, legt Robert-Jan uit. “Dat 
was echt geen ‘moetje’ van mij; 
het bedrijf was al een tijdje uit 
zijn voegen gegroeid. We zijn in-
middels met bijna tien man, dus 
dat was allemaal wat krap, en 
het ontbrak ook aan voldoende 
parkeergelegenheid. Nu hebben 
we volop ruimte op kantoor, 
in het magazijn en in de aparte 
spreekruimtes. Dat werkt voor 
iedereen veel fijner.” 

Met de tijd mee
Of er met de wisseling van de 
wacht ook nog een andere koers 
wordt gevaren? “Nee, niet een 
andere koers. Maar we gaan 
uiteraard wel met de tijd mee. 

Projecten zitten tegenwoor-
dig gecompliceerder in elkaar, 
denk bijvoorbeeld aan warmte-
pompen”, vertelt de kersverse 
ondernemer bevlogen. Dat de 
directeursstoel aan de Waardse-
straat hem goed past, is duidelijk: 
“Ons pap is echt een man van 
de praktijk, een ‘mensen-mens’. 
Die deed het liefst particuliere 
opdrachten. Ik heb daar de liefde 

voor de persoonlijke benadering 
en het geven van een eerlijk ad-
vies aan overgehouden. Maar we 
nemen ook zonder problemen de 
grotere werken aan. Klein-utili-
teit en complete CPO-projecten, 
zoals de Zwarte Molen in Nistel-
rode. Dat zijn prachtige uitdagin-
gen.” Zijn ogen sprankelen, als 
hij besluit: “Beide soorten werk 
heeft zijn charmes.”

NISTELRODE – Het is de droom van elke vader: dat het eigen bedrijf 
overgenomen en in ere gehouden wordt door één van de kinderen. 
Tiny Loeffen trof dat geluk, toen zijn zoon Robert-Jan begin dit jaar 
de knoop doorhakte en officieel in zijn vaders voetsporen trad. 

Waardsestraat 9a, Nistelrode
0412-612469
info@installatiebedrijfloeffen.nl
www.installatiebedrijfloeffen.nl

Waardsestraat 9a - 5388PP Nistelrode - 0412-612469
Info@installatiebedrijfloeffen.nl - www.installatiebedrijfloeffen.nl

Robert-Jan en Tiny voor het pand aan de Waardsestraat Tekst: Monique van Strien
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Raymund Swertz scoorde de 40 
caramboles in een gemiddelde 
van 1.1, Sam van Etten haalde 
30 caramboles. 
Op de andere tafel een geheel 
andere wedstrijd. SISser Mar-
tien van der Spoel had moeite 
met de tafel, zijn tegenstander 
Rik van Beers en zichzelf. Tegen 
drie tegenstanders is het moeilijk 
spelen. Toch haalde Martien de 
kracht naar boven en wist ge-
concentreerd een gelijkspel eruit 
te slepen.

Na de pauze was het de beurt 
aan de Heeswijker Jean van Erp 
en onze Belg Eddy Merkx. Jean 
speelde een sterke wedstrijd met 
40 caramboles en een gemiddel-
de van bijna 1.4 en hij won de 
partij.

Eddy Merckx begon zeer sterk 
tegen Roland Forthomme. In de 
pauze van de wedstrijd had Eddy 
20 caramboles gefabriceerd in 
vijf beurten. Na de pauze een 
geheel andere Eddy en een sterk 
terugkomende Forthomme, ge-
tuige de uitslag 40 tegen 33 in 
het voordeel van SIS. Het gemid-
delde van vier tot de pauze was 

gezakt naar uiteindelijk 1,4. 
Zondag 27 september begint 
de wedstrijd tegen Dekker 
Keukens uit Hoeven om 13.00 
uur in het nieuwe biljartcen-
trum aan de Neringstraat in 

Uden. Geïnteresseerden die 
willen komen kijken kunnen 
aanstaande vrijdag bellen met  
06-12147728. 
Dit in verband met de corona-
maatregelen.

Droomstart voor biljartteam SIS Schoonmaak
ZUNDERT/HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zondag was de uitwedstrijd in en tegen Zundert. In het 
begin was het aftasten voor Raymund Swertz en Martien van der Spoel, spelers van SIS. Zij namen het 
op tegen Sam van Etten en Rik van Beers van de Zundertse formatie.

biljarten

Nieuwe leden zijn van harte wel-
kom. Voor alle groepen geldt: 
weet je het nog niet zeker, dan 
ben je welkom voor twee gratis 
proeflessen. 

Voor het aan- of afmelden of 
voor meer informatie kun je con-
tact opnemen met Marita van de 
Ven, 0413-229750 of 
sine-cura@hotmail.com.

Nieuwe seizoen van
Sine-Cura is begonnen
Aerobic, Zumba, Turnen, Bodyshape, 
Ouder-peutergym en gym zonder toestellen

HEESWIJK-DINTHER - De Zumba- en aerobiclessen in CC Servaes 
zijn gestart en ook de turnlessen, damesgym en ouder-peutergym 
in sporthal Bernrode en sporthal De Zaert zijn weer begonnen. Het 
volledige lesprogramma vind je op www.turnvereniging-sinecura.nl.

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

BERNHEZE SPORTIEF
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Dames 1 en 2 speelden onder-
ling tegen elkaar en ze maakten 
er een aantrekkelijke, sportieve 
wedstrijd van. De afscheidne-
mende jubilaris wist tweemaal 
doel te treffen namens dames 
1 en zette zo haar afscheid luis-
ter bij. Met een 10-7 eindstand 
voor dames 1 werd er aan de af-
scheidnemende zilveren jubilaris 
een ingelijst handbalshirt uitge-
reikt.

Er werd eveneens afscheid ge-
nomen van Carlijn Kleinpenning, 
Selina van den Hurk, Inge Tur-
lings en Rianne Janssen. 

De eerstgenoemde maakt een 
switch in haar handbalcarrière, 
ze gaat wedstrijden op eredivi-
sieniveau fluiten. Selina van de 
Hurk blijft behouden voor Dyna-
mico, zij maakt deel uit van de 
technische commissie.

Afscheid met zilveren randje

HEESCH - Zondagmiddag 20 september namen maar liefst vijf 
speelsters afscheid van hun actieve handballoopbaan in sporthal  
‘t Vijfeiken. In het middelpunt stond Sabine van Nistelrooij, zij heeft 
25 jaar gehandbald en heeft besloten om haar handbalschoenen aan 
de wilgen te hangen. Er werd nu een afscheidswedstrijd georgani-
seerd, omdat een eerder afscheid in april geen doorgang kon vinden 
vanwege de coronacrisis.

handbal

Foto: Paul Trum

Nieuwe reservetenues voor dames en MO19

Nicky Raaijmakers, Helma en Robert van der Heijden

Matig Irene verliest
NISTELRODE - In een goed be-
zochte derby moest Prinses Irene 
met 0-1 het onderspit delven te-
gen DAW. Meteen na rust scoor-
de Niels de Groot de winnende 
treffer. 

Het was van beide kanten bijzon-
der mager, waarbij we er maar 
van uitgaan dat dit kwam door de 
lange tijd dat er niet gevoetbald 
kon worden. Echt veel beter was 
DAW niet, maar ze had wel het 
meeste recht op de overwinning. 
Prinses Irene bracht gewoon te 
weinig, al was het dichtbij de ge-
lijkmaker. Een kopbal van Jerin 
van de Rakt belande precies op 
de kruising van paal en lat.

voetbal

VORSTENBOSCH - Onlangs zijn 
door De Heijderhoeve fraai ge-
tailleerde rode reserveshirts en 
sokken geschonken die gebruikt 
kunnen worden door de dames-
teams en oudste meidenelftal 
van de Vorstenbossche Boys. 

Uit handen van Helma en Ro-
bert van der Heijden namens De 
Heijderhoeve, had Dames-1 de 
eer en de primeur om de tenues 
als eerste te mogen dragen! 
Helma en Robert zijn al jaren als 
sponsor betrokken bij de Vor-
stenbossche Boys. Hierbij wil 
Vorstenbossche Boys De Heijder-
hoeve nogmaals hartelijk danken 
voor deze mooie schenking!

BERNHEZE SPORTIEF
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Dit leidde tot een overtreding op Marvin 
van Heeswijk in de vijftiende minuut. Er 
werd een strafschop toegekend die door 
Daan de Wit overtuigend werd binnenge-
schoten, 0-1. Vanuit een strakke voorzet 
van Teun Rijkers kon Edward van den El-
zen in de 29ste minuut, met een mooie 
karatetrap, de 0-2 binnenschieten. 

Vorstenbosch moest na de rust even wen-
nen in de nieuwe samenstelling. Toch wa-
ren er zeker ook goede fases te zien zoals 
in de 60ste minuut, toen via prachtig com-
binatievoetbal Jouk Raijmakers een voor-
zet gaf op Stef van den Tillaart die vanaf 
16 meter de 0-3 hard binnenschoot. Al 
met al een goede wedstrijd van het jonge 

Vorstenbossche Boys wat ongetwijfeld 
voor het nodige vertrouwen zal zorgen.

Vorstenbossche Boys 1 wint in Megen
MEGEN/VORSTENBOSCH - De jonge selectie van Vorstenbossche Boys 1 mocht van-
daag in Megen het nieuwe seizoen aftrappen tegen Ulysses 1. De geblesseerde Rick 
Dortmans werd vervangen door Teun Rijkers. Vorstenbosch liet meteen zien dat het 
voor de punten wilde gaan, want na twee minuten had spits Edward van den Elzen 
door goed druk zetten de bal van een centrale veroverd, maar wist 1-tegen-1 met de 
keeper niet te scoren. Met goed positiespel bleef Vorstenbosch op zoek gaan naar de 
eerste treffer. 

Foto: Anne-Marie van Rossem

voetbal

Vervolgens wist ook Nijnsel de korf te vin-
den via een aantal afstandschoten. Ech-
ter was het niet voldoende om dichterbij 
te komen, omdat Korloo de voorsprong 
bleef behouden. Na een mooi doelpunt 
van de speelster van de A-jeugd werd de 

eerste helft afgerond en gingen de ploe-
gen met een stand van 7-4 in het voor-
deel van Korloo de rust in. Ondanks het 
warme weer had Korloo nog voldoende 
motivatie om fel te starten met de tweede 
helft. Deze helft werd dan ook geopend 
door het verzilveren van een strafworp. 
Het verschil tussen de twee teams liep uit 
met vijf doelpunten. 

Met deze wedstrijd heeft Korloo na het 
verlies van vorige week de draad weer 
op kunnen pakken. Uiteindelijk floot de 
scheidsrechter af bij een stand van 14-9 in 
het voordeel van Korloo. 

“Hoi, ik ben Maud Jorna en speel sinds 
dit seizoen in de D1. Zondag 20 septem-
ber was ik Pupil van de Week en mocht ik 
kijken bij het eerste. Ik mocht een door-
loopbal nemen (wat is die paal hoog!) en 
de score bijhouden. Ze deden het super 
en wonnen met 14-9 van Nijnsel. Het 
was echt leuk!”
Groetjes, Maud

Korloo wint van Nijnsel
LOOSBROEK - Afgelopen zondag stond de wedstrijd Korloo 1 - Nijnsel 1 op het pro-
gramma. Na een goede voorbereiding stonden de meiden met veel goede energie op 
het veld. De wedstrijd begon fel en na enkele minuten stond er al een voorsprong van 
2-0 op het scorebord.

korfbal
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    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis
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dammen          schaken     kaarten/bridgen
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1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

YSSELSTEYN/NISTELRODE - Op een war-
me zondagmiddag 20 september floot 
scheidsrechter Danielle v.d. Akker om 
13.30 uur de eerste competitiewedstrijd 
in. 

De Peelkorf gaf vanaf het begin veel 
druk, waardoor het voor de Nisseroise 

dames soms lastig was om een goede 
aanval op te zetten waardoor ze meer 
achter De Peelkorf aanliepen. Er werd 
gerust met 5-4 op het scorebord. 

De tweede helft had Prinses Irene meer 
het voortouw en kon de voorsprong 
overpakken. Helaas scoorden de dames 
uit Ysselsteyn in de laatste minuut van de 
wedstrijd de gelijkmaker waarna er werd 
afgefloten bij een score van 8-8.

Eerste punt is binnen 
voor korfbalsters

korfbal
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Foto: Clemens van Santvoort

Knokkend Heeswijk
ten onder tegen Real Lunet

De tweede helft kwam de thuisploeg 
goed uit het kleedlokaal. Na een diepe bal 
over de verdediging schatte Max Sluiter 
de bal het beste in en wist de bal langs de 
uitstormende De Vries te spelen, 1-2. Stef 
Adank gaf druk op de centrale verdediger 
van Real Lunet en wist hem na een foutje 
de bal te ontfutselen. In twee instanties 
kreeg hij de bal voor richting spits Van Dij-
ke. Na een inschattingsfout van de goalie, 
kon deze niet anders dan de spits onre-
glementair naar de grond werken; penal-
ty. Deze werd in eerste instantie gemist 

maar doordat de gewaarschuwde keeper 
toch te vroeg van zijn lijn week, moest 
deze opnieuw genomen worden. Deze 
keer twijfelde Arjen Haast niet en schoot 
het leer onberispelijk tegen de touwen. 
Helaas sloeg het noodlot niet veel later 
toe aan de andere kant. 
Na een uitbraak via de linkerkant leek er 
weinig aan de hand voor de thuisploeg, 
echter werd een schot uit de tweede 
lijn zo gekraakt dat deze precies over de 
keeper heen viel. Het werd 2-3 en dit was 
tevens de eindstand.

HEESWIJK-DINTHER - Scheidsrechter Quinten floot om 14.30 uur af en beide teams 
lieten van begin af aan zien te willen voetballen. Ondanks dat de eerste helft geen 
duidelijk bovenliggende ploeg liet zien, stond het voor de rust 0-2 voor de uitspelen-
de partij.

voetbal

De tweede helft had Prinses 
Irene het voortouw

BERNHEZE SPORTIEF
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DE OPLOSSING

HEESWIJK-DINTHER - Tijdens 
de feestelijke dag waarop Altior 
en COOP de krachten samen 
bundelden, was er ook een korf-
balclinic en kon je deelnemen 
aan het prijsschieten. 

Hieruit is een winnaar geko-
men en wel Quin Hendrickx. 
Hij scoorde er vrolijk op los en 
nam na het tellen van de punten 
afgelopen week de prijs in ont-
vangst bij de velden van Altior. 
Hij was er erg blij mee en hope-
lijk heeft hij van al dat lekkers 
genoten!

Winnaar prijsschieten
Korfbal bij COOP

Quin Hendrickx

Maar liefst 23 kinderen hebben 
aan de lessen deelgenomen, kin-
deren in de leeftijd van 5 tot en 
met 12 jaar. Aanstaande zondag 
is de laatste Sjors Sportief-les, 
daarna starten de reguliere les-
sen. Deze lessen worden zowel 
doordeweeks als op zondag ge-
geven.

Wil je komende zondag mee-
doen of wil je nog een andere 
keer kennismaken? Dat kan! 
Stuur een mailtje naar Janneke 
Romijnders via 
jeugd@tvdebroekhoek.nl met je 
naam en leeftijd en dan plannen 
we samen een les in. Voor een 
racket wordt gezorgd!

Sjors Sportief bij
TV de Broekhoek 

HEESCH - Afgelopen weken zijn de Sjors Sportief-lessen begonnen 
bij TV de Broekhoek! De enthousiaste trainer Lisa Kohl heeft de 
kids op een leuke en speelse manier tennisles gegeven. Tijdens de 
lessen maken de kids kennis met de eerste beginselen van tennis en 
er is zeker tijd voor een spelletje tussendoor. Het is vooral leuk om 
samen bezig te zijn met een bal en een racket.

Nieuwe polo’s voor Vorstenbossche Boys 3
VORSTENBOSCH - Machinaal 
Timmerbedrijf Van Heertum en 
kapsalon Lev hebben het der-
de seniorenelftal van de Vor-
stenbossche Boys voorzien van 
mooie polo’s. Hiermee kunnen 
‘De V3dettes’ ook buiten de wed-
strijden om nice gaan shinen’!

De fraaie presentatieshirts werk-
ten inspirerend voor het elftal, 
want de eerste competitiewed-
strijd werd met maar liefst 9-0 
gewonnen. Hierbij nogmaals een 
hartelijke dank aan de sponsoren 
voor de mooie gift! Mooie shirts voor senioren 3

Avesteyn wint eerste competitiewedstrijd

Langzaam kwam Avesteyn be-
ter in de wedstrijd en drong het 
Tivoli terug. Avesteyn had het 
balbezit maar tot echte kansen 
leidde dat niet. Na 30 minuten 
was het een benutte penalty 
van Dries Heerkens die het ijs 
brak. Tivoli kwam er vervolgens 
spaarzaam uit met lange bal-
len. Avesteyn dicteerde tot aan 

de rust. Na de rust hetzelfde 
spelbeeld als in de eerste helft. 
Tivoli zette de Dintherse defen-
sie steeds meer onder druk, hier 
voetbalde Avesteyn zich moei-
zaam onderuit. Na 60 minuten 
was het verzet van Tivoli gebro-
ken, Tjeu Adank scoorde uit een 
corner. Tivoli probeerde het nog 
wel, maar tevergeefs. In minuut 

70 was het Wout van Delst die 
opstoomde aan de linkerkant en 
Stan de Laat op maat bediende, 
die daardoor de 0-3 tegen de 
touwen schoof. Kort hierna be-
paalde een verdediger van Tivoli 
de eindstand op 0-4 met een ei-
gen doelpunt. De score had nog 
hoger uit kunnen vallen, maar de 
eerste drie punten zijn binnen. 

EINDHOVEN/HEESWIJK-DINTHER - Avesteyn trof zondag 20 september een onbekende tegenstander 
genaamd sv Tivoli uit Eindhoven. De eerste vijf á tien minuten oogde Avesteyn onwennig en werd het 
door Tivoli teruggedrongen op eigen helft.

voetbal

50 jaar tennisvereniging de Balledonk

Edwin Giethoorn feliciteerde de 
tennisclub namens de KNLTB en 
sprak zijn waardering uit over de 
goede samenwerking tussen de 
zes tennisverenigingen in Bern-
heze. 
Hij overhandigde een groot feli-
citatiebord. Wethouder Rien Wij-
deven bood daarna als cadeau 
van de gemeente een geldelijke 
bijdrage aan.

Het was een gezellige bijeen-
komst waarop volgend jaar nog 
een groot uitgesteld feest volgt 
voor alle 500 leden.

HEESWIJK-DINTHER - Op 12 september werd op gepaste wijze het 50-jarig jubileum van TV de Balle-
donk gevierd met een receptie. Jan van Liempt (77) en Peter van Moorselaar (75), beiden vanaf de op-
richting lid en nog steeds actief bij de woensdagavondclub en de regionale wintercompetitie, ontvingen 
van Cyril Haeve een shirt met daarop het aantal jaren dat ze aan de vereniging verbonden zijn.

Cyril Haeve en Edwin Giethoorn

John F. Kennedystraat 89
5384 GB Heesch
0412-486277
info@erveza.nl
www.erveza.nl
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De 23-jarige Bross maakte dit 
seizoen de overstap van sc Hee-
renveen naar PSV Vrouwen. 
De Brabantse vleugelverdedi-
ger heeft in haar eerste maan-
den een goede indruk gemaakt 
waardoor haar eenjarige con-
tract is opengebroken en tot te-
vredenheid van beide partijen al 
vroegtijdig is verlengd. 
Bross zette in bijzijn van haar ou-
ders, zaakwaarnemer en mana-
ger vrouwenvoetbal Sandra Do-
releijers op PSV Academy haar 

handtekening onder het nieuwe 
contract.
Bross toont zich verheugd over 
haar eerste maanden en een lan-
ger verblijf bij PSV. “In het begin 
was het even wennen aan het 
hoge niveau op de trainingen 
maar ik voelde me meteen pret-
tig bij de club. Ik ben goed ont-
vangen binnen het team en heb 
snel kunnen aanhaken. Deze 
contractverlenging voelt als een 
stuk vertrouwen dat PSV in mij 
uitspreekt.”

Melanie Bross verlengt
contract

EINDHOVEN/HEESCH - Melanie Bross, deze zomer aangetrokken 
voor de linksbackpositie bij PSV Vrouwen, verlengt vroegtijdig haar 
contract in Eindhoven. Bross heeft een nieuw contract tot 2022 met 
optie getekend.

  Foto: www.psv.nl

Nieuwe sponsoren HVCH 13 

HEESCH – HVCH 13 heeft twin-
tig prachtige voetbaltassen ge-
sponsord gekregen van MarVi-
tech Installatietechniek en Van 
Venrooij Tuinen. 

MarVitech Installatietechniek 
verricht werkzaamheden in de 

installatiebranche, in de breedste 
zin van het woord. Voor zowel 
loodgieterswerk, cv-installaties, 
airco’s, sanitair en luchtbehande-
ling ben je bij MarVitech Installa-
tietechniek aan het juiste adres.

Van Venrooij Tuinen is een ho-

veniersbedrijf waar je terecht-
kunt voor het ontwerpen en 
aanleggen van een nieuwe tuin 
en voor het onderhouden en 
renoveren van een bestaande 
tuin. 
Namens alle spelers van HVCH 
13, bedankt! 

Nieuwe polo’s voor zaterdagdienst Avesteyn

HEESWIJK-DINTHER - De za-
terdagdienst van voetbalver-
eniging RKSV Avesteyn heeft 
voortaan mooie nieuwe polo’s. 
Mondial Vlugo verhuizingen 
presenteerde zich afgelopen 
weekend met de heren van de 
zaterdagdienst.

Modial Vlugo verhuizingen 

neemt jouw volledige verhui-
zing uit handen. Niet alleen het 
overzetten van je huisraad, maar 
ook het in- en uitpakken en de 
montage ervan. Één vaste prijs, 
duidelijke planning en zuinig op 
je spullen, dat zijn de belangrijke 
pijlers.
Bij deze gelegenheid werd Marc 
van den Elzen van Mondial Vlugo 

verhuizingen vanuit de vereni-
ging toegesproken en werd er 
veel waardering getoond voor 
deze bijdrage. Het is erg belang-
rijk voor de vereniging dat er 
betrokkenheid is vanuit de ge-
meenschap, waardoor de zater-
dagsdienst keurig en herkenbaar 
aanwezig kan zijn op het sport-
park.

In de tweede helft leek het erop 
dat Dynamico goed uit de kleed-
kamer kwam. De 11-12 en de 
12-13 werden echter allebei 
gevolgd door een tegentref-
fer van Hellas. Die tegenslagen 
werkten even door in het koppie 
van de Oss/Heesche formatie. 
Opnieuw zorgde een mindere 
periode voor een grotere achter-
stand: 13-18. 
Vanaf dat moment kreeg de 
thuisploeg de defensie beter op 
orde, met ook drie breaks tot 
gevolg. Drie keer was Jesper van 
Kessel het eindstation. Een rake 
strafworp van Frank Loeffen 
bracht het verschil terug naar 
twee: 18-20. De 21ste treffer 
werd wederom beantwoord met 
een rake break: 19-21.

Met nog acht minuten op de 
klok was alles nog mogelijk. 
Hellas-opbouwer Wessel Cos-
ter kreeg het op zijn heupen 
en bracht hoogstpersoonlijk de 

doodsteek. Zijn rake worpen van 
afstand betekenden dat de Ha-
genaren weer verder uitliepen: 
19-23. Bij die stand ging het 
kaarsje uit, eindstand 19-27. 

Dynamico heren doet niet 
wat het van zichzelf verwacht
HEESCH/OSS - De beginfase van de ploeg van trainer Vladan Mijalkovic was wel goed. De tussenstand 
van 6-3 bracht hoop op een nieuwe zege voor het oog van exact honderd toeschouwers. De gasten had-
den duidelijk het momentum. Omdat keeper Erwin van den Elzen opnieuw grote kansen onschadelijk 
maakte (onder meer een strafworp) en Chiel van Iperen wat ballen raak gooide vanuit de tweede lijn, 
werd de marge voor rust teruggebracht tot twee (10-12).

handbal

Foto: Paul Trum

De dames van Altior (met de 
nieuwe coach Petra Steenhuis) 
waren erop gebrand om die dag 
het onderste uit te kan te halen. 
In de eerste helft lukte het dan 
ook om goed in het spoor van 
de thuisploeg te blijven. Met een 
ruststand van 5-3 was alles nog 
mogelijk. 

In de tweede helft sloop lang-
zaam de dynamiek uit de ploeg 
en maakte DDW/SDO’99 hier 
handig gebruik van door uit te 
lopen naar 10-4. Altior herpakte 
zich snel en kwam tot 10-7. He-
laas lukte het niet om dit door te 
zetten. In de laatste fase van de 

wedstrijd vielen aan beide kan-
ten geen doelpunten meer.
DDW/SDO’99 - Altior 2: 11-10
Rooi 2 - Altior 3: 5-12
Altior 4 - JES 2: 9-5
Altior 5 - Blauw Wit 1: 18-5
Avanti R1 - Altior R1: 4-7
Altior A1 - DDW/SDO’99: 9-5
Altior B1 - SVOC’01 B1: 15-2
Altior B2 - Rooi B1: 5-8
Winty/Vessem D1 - Altior D1: 
3-7
JES D1 - Altior D2: 2-8
Altior E2 - Tovido E1: 2-2
Altior F1 - Korloo F1: 12-2
Altior F1 - Celeritas/Avanti F1: 
1-1 (wedstrijd van 16 septem-
ber).

Altior zonder 
punten huiswaarts

HOOGE MIERDE/HEESWIJK-DINTHER - Na een ontzettend lange 
competitieloze periode mocht Altior afgelopen zondag op bezoek 
bij DDW/SDO’99 in Hooge Mierde. Deze ploeg heeft de afgelopen 
jaren mooie resultaten gehaald en liet het afgelopen zaalseizoen 
zien in absolute topvorm te zijn. Inmiddels is er veel tijd verstreken 
en zijn er bij beide ploegen meerdere wijzigingen doorgevoerd. 
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DONDERDAG 24 SEPTEMBER
KBO wandelen
Start: CC De Pas Heesch

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Boek & Babbel
CC De Pas Heesch

Taijiwuxigong en taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Film: Kapsalon Romy
CC Nesterlé Nistelrode

VRIJDAG 25 SEPTEMBER
Workshop: Graffiti
De Eijnderic Heesch

Boek & Babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Mariska Spelthan, Helder-
ziende waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

ZATERDAG 26 SEPTEMBER
Feestelijke jubileum
workouts
Just Be Nistelrode

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Lectio Divina: 
Hoe leer je dat?
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther

Burendag
Loosbroek
PAGINA 3

Naomi: Junior Songfestival
NPO ZAPP
PAGINA 13

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters 
Heeswijk-Dinther

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Tennis en Bitterballen
TV de Broekhoek Heesch

Wijnproeverij: nieuwe
vs oude wijnwereld
Winners café Nistelrode

ZONDAG 27 SEPTEMBER
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Feestelijke jubileum workout
Just Be Nistelrode

Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport Nistelrode
PAGINA 5

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Expositie Meesters in Kunst
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther

Actief in de wijk ‘Laar West’
Zeven Eeuwenpark Nistelrode
PAGINA 13

Onbeperkt spareribs
‘t Maxend Nistelrode

VV Vogelvreugd Rikken
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Viering afsluiting Vredesweek
Kerken Heeswijk-Dinther
en Loosbroek
PAGINA 8

Open zondag
Ad Bouw Uden
PAGINA 17

MAANDAG 28 SEPTEMBER
Herinner je wie jij bent
Centrum MAIA Nistelrode

Autismecafé
PieterBrueghelHuis Veghel
PAGINA 4

Poedja-Visualisaties-
Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 29 SEPTEMBER
Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek

Taijiwuxigong en taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

WOENSDAG 30 SEPTEMBER
Start: Kinderboekenweek
Bernheze
PAGINA 13

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DONDERDAG 1 OKTOBER
KBO wandelen
Start: CC De Pas Heesch

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Studiegroep: Nagarjuna, 
Taijiwuxigong en taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Mad Science
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
PAGINA 20

Café STOF
De Bar Heeswijk-Dinther
PAGINA 2

VRIJDAG 2 OKTOBER
Herinner je wie jij bent
Centrum MAIA Nistelrode

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Kaartavond KBO Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Samen Soepen
Weekmarkt Nistelrode
PAGINA 14

ZATERDAG 3 OKTOBER
Oud ijzer ophaaldag
Heeswijk-Dinther

WILD Indoor-terras
CC de Pas Heesch
PAGINA 2

Familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Boekpresentatie De verdragen
van Mohammed...
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 8

Mercy John - Let It Go Easy
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 2

ZONDAG 4 OKTOBER
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Wisent excursie
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport Nistelrode
PAGINA 5

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Hier meude laache
CC De Pas Heesch

VV Vogelvreugd Rikken
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAG 5 OKTOBER
Start: Goede Doelen Week
Vorstenbosch en Loosbroek
PAGINA 4

Poedja-Bardo onder-
richt-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 6 OKTOBER
Goede Doelen Week
Vorstenbosch en Loosbroek
PAGINA 4

Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek

Taijiwuxigong & Guru yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

WOENSDAG 7 OKTOBER
Goede Doelen Week
Vorstenbosch en Loosbroek
PAGINA 4

Samen Soepen
Weekmarkt Heesch en 
Vorstenbosch
PAGINA 14

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a, Heeswijk-Dinther

Repaircafé
Dagkerk Heesch

Kaartmiddag KBO Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Reiki oefenavond
Centrum MAIA Nistelrode

Vipassyana meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DONDERDAG 8 OKTOBER
Goede Doelen Week
Vorstenbosch en Loosbroek
PAGINA 4

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Taijiwuxigong en taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum VorstenboschEv

en
em

en
te

n
 H

EE
SC

H
 •

 H
EE

SW
IJ

K
-D

IN
TH

ER
 •

 L
O

O
SB

R
O

EK
 •

 N
IS

TE
LR

O
D

E 
• 

V
O

R
ST

EN
BO

SC
H

Fotograaf: 
Ton Vrijsen
Ochtendgloren in Heesch


