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WONING VERKOPEN?

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

WWW.KOM-WONEN.NL

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

Veehouders uit Bernheze
ontwikkelen één van de duurzaamste 
mestbewerkingsinstallaties van Europa

De 60.000 ton mest, afkomstig 
uit Bernheze, wordt samenge-
voegd met 12.000 ton co-pro-
ducten. Dat zijn restmaterialen 
en grondstoffen uit de levens-
middelenindustrie die niet meer 
worden gebruikt voor consump-
tie. Dat mengsel van 72.000 ton 
wordt door middel van een inno-
vatieve filter en omgekeerde os-
mose-installatie voor 80 procent 
bewerkt tot zuiver water. De 20 
procent dikke mest die overblijft 
na de waterfiltering, bewerken 
de boeren tot biogas en orga-
nische mest. Dat wordt gedaan 
met behulp van speciale bacte-
riën en vervolgens zetten grote 
biogasverbranders het biogas 
om in warmte en groene stroom. 

DUURZAME VERBETERING
Door vermindering van de hoe-
veelheid mest, besparen de 
boeren ook 80 procent van de 
oorspronkelijke transportbewe-

gingen. De organische mest van 
de boeren uit Bernheze is veel-
gevraagd in land- en tuinbouw-
gebieden in Duitsland, Frankrijk 
en Oost-Europese landen. Daar 
is een tekort aan meststoffen 
voor de teelt van groenten, fruit, 
aardappelen en granen. Zo dra-
gen de ondernemers uit Bernhe-
ze óók bij aan duurzame verbe-
tering van de grond in andere 
landen. 

Tijdens de open dag willen de 
boeren uit Bernheze laten zien 
dat duurzame mestbewerking 
belangrijk is voor mens, plant, 
dier en milieu. Zo verbetert de 
organische mest de bodem en 
kunnen nieuwe bomen en plan-
ten worden gekweekt. 

Ook vertelt Willie Gijsbers, één 
van de uitvinders, dat alle straat-
lantaarns in Bernheze op hun 
groene stroom branden én dat 

ze de helft van de inwoners uit 
Bernheze van stroom voorzien. 

GROTE TROTS
‘Duurzaam Landleven Bernheze’ 
is een samenwerkingsverband 
met op dit moment 27 zelfstan-
dige agrarische ondernemers uit 
de gemeente Bernheze. In maart 
1999 kwam een club van 76 
veehouders bij elkaar door de 
Zuidelijke Land- en Tuinbouw-

organisatie, om het idee op te 
zetten. Jarenlang plannen en 
beredeneren gingen vooraf aan 
de realisatie. In oktober 2007 is 
begonnen met de bouw van de 
mestbewerkingsinstallatie. En nu 
presenteert de groep met grote 
trots het resultaat op de open 
dag. 

BIJZONDERE DAG
Iedereen is van harte welkom 
op de open dag van ‘Duurzaam 
Landleven Bernheze’. Op zon-
dag 27 oktober tussen 11.00 en 
16.00 uur wordt alles uit de kast 
getrokken om bezoekers kennis 
te laten maken met de ontwik-
kelde installatie. Er zijn rondlei-
dingen bij de biogasinstallatie en 
daarnaast zijn er standhouders 
aanwezig om alles tot in de de-
tails uit te leggen. 
Ook aan de kleinsten is gedacht; 
een springkussen en ballenbak 
maken de dag af. Entree voor 
de bijzondere dag is gratis. Bij-
zonder, omdat het volgens de 
agrarische ondernemers uniek 
in Nederland is om een kijkje te 
mogen nemen bij een mestver-
werkingsinstallatie.

Van onder naar boven: Willie Gijsbers, Eric van Dijk, Dennis van Asseldonk, Joost van de Pas, Herman Krol en Jo Bouwens.
 Tekst: Carlijn van de Ven Foto: Kimberly Gijsbers

BERNHEZE – Een mestbewerkingsinstallatie – ook wel biogasinstallatie genoemd – die ervoor zorgt 
dat ruim 60.000 ton mest uit Bernheze wordt omgezet in waardevolle, duurzame eindproducten. Dát 
ontwikkelde een groep veehouders uit Bernheze. Om dat te vieren is er op zondag 27 oktober een 
feestelijke open dag bij ‘Duurzaam Landleven Bernheze’. 

“Kijkje bij 
mest-
verwerkings-
installatie 
is uniek in 
Nederland
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Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Kloosterkapel agenda
Vrijdag 25 oktober, 20.00 uur
Spiritueel cabaret ‘Rugzak’ door 
Robert Derksen.
Een show vol humor, maar ook 
diepgang en prachtige gedich-
ten. Robert wordt geprezen om 
zijn eigenheid en pure, unieke 

stijl op het podium. Na het zien 
van zijn nieuwe verhalende ca-
baretshow ‘Rugzak’ wil je nog 
maar één ding: Je rugzak, die vol 

zit met meningen van anderen, 
achter je laten en je eigen hart 
gaan volgen! Entree € 10,-. 

Aanmelden via 
margarethbloemen@home.nl.

Zondag 27 oktober. Expositie 
door Marian van der Burgt 
Marian heeft haar inspiratie 
in Zwitserland, Zuid-Amerika, 
Costa Rica en Engeland opge-
daan om uiteindelijk een kunst-
studie in België af te ronden. Ze 
volgde teken- en aquarellessen 

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
Henriëtte Maas
Tamlyn van Lanen
Milène Putters
Carlijn van de Ven 

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
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Edwin Hendriks

Advertorial

Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com

Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170

Aan de inhoud van 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.

en verdiepte zich in oude schil-
dertechnieken. Geïnspireerd door 
de verbeelding van innerlijke be-
levingen probeert ze in haar werk 
een eenheid in haar composities 
neer te zetten die klopt. Van 
13.00 tot 17.00 uur. De entree is 
gratis.

Bekijk ook de agenda op 
www.kloosterkapelvorstenbosch.nl
voor onder andere ‘Uniek Fami-
liegebeuren’ (expositie, muziek 
en poëzie), Lezing Handanalyse 
en andere activiteiten.

Eijnderic
Help…! Welke studie na mĳ n eindexamen?

Zit je in je 
eindexamenjaar en 
weet je echt niet 
welke vervolgstudie 
bĳ  jou past? 
Dan kunnen wĳ  je 
helpen! 
Vĳ f bĳ eenkomsten 
vanaf donderdag 24 
oktober geven je 
duidelĳ kheid welke 
studie bĳ  jou gaat 

passen. Schrĳ f snel in om de juiste keuze te kunnen maken.

Heesch | donderdag 24 oktober | 16.30 tot 18.00 uur
5 lessen | Judith Oltmans | € 50,- 

Mozaïek; we maken twee stapstenen
Tĳ dens deze cursus 
gaat u twee 
stapstenen maken 
met een doorsnede 
van 20 centimeter. 
De tegeltjes die 
gebruikt worden 
zĳ n vorstbestendig. 

De mozaïeken werkstukken worden in beton gegoten. 
Na enige droogtĳ d kunt u de stapstenen een mooi plekje 
geven in bĳ voorbeeld een border of in het gazon. 
Voor gereedschappen en materialen wordt gezorgd.

Nistelrode | donderdag 31 oktober | 19.30 tot 22.00 uur
6 lessen | Ricky Voets | € 88,-. 

Werken met Windows 10
Heesch | maandag 4 november | 19.00 tot 21.00 uur
4 lessen | Wim van Nistelrooĳ  | € 57,50. 

Basiscursus iPad/iPhone (Apple)
Heesch | donderdag 7 november | 9.30 tot 11.30 uur
4 lessen | Wim van Nistelrooĳ  | € 57,50.

HEESCH - Bij Sterrenwacht Hal-
ley wordt weer een jeugdcursus 
voor kinderen tussen 8 en 12 jaar 
gegeven. De cursus vindt plaats 
op 26 oktober en 2, 9 en 23 no-
vember, van 16.00 tot 17.30 uur.

Deze cursus is een eerste kennis-
making met sterrenkunde. Het 
thema van deze cursus is ‘Ons 
zonnestelsel’. Er wordt dus van 
alles verteld over de zon, de pla-
neten, dwergplaneten, planeto-

iden, kometen, meteoren (val-
lende sterren) en meteorieten. 
Daarvoor wordt er onder andere 
gebruikgemaakt van het planeta-
rium. Bij helder weer bekijken we 
de zon met een heel speciale zon-
netelescoop. En in de laatste les 
worden er waterraketten gelan-
ceerd! Cursusgeld: € 15,- (voor 
Halleyleden is het € 7,50).
Informatie en aanmelden bij 
Werner Neelen, 
info@sterrenwachthalley.nl.

Jeugdcursus Sterren-
kunde bij Halley

Tĳ dens deze cursus 
gaat u twee 
stapstenen maken 
met een doorsnede 
van 20 centimeter. 
De tegeltjes die 
gebruikt worden 
zĳ n vorstbestendig. 

Bekijk ook de agenda 
op de website
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Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

Blaadjes
Ik ben ook geïnfecteerd. Ik weet niet of het aan mijn verminderde 
nachtrust ligt, maar voor het eerst in mijn leven heb ik er 
daadwerkelijk last van. Al jaren stap ik rond half acht ‘s ochtends 
in mijn auto, maar ik heb voor de eerste keer het gevoel dat half 
acht ’s ochtends echt midden in de nacht is. En dat terwijl ik toch 
echt al een paar uur wakker ben dankzij dat ochtendmensje een 
kamerdeur verderop in haar ledikantje. Als ik mijn ruitenwissers 
maar weer eens aan zet, besef ik dat ik voor het eerst in mijn leven 
last heb van iets wat ik bij anderen altijd zwaar overdreven vond. 
Ik ben ook getroffen door de blaadjes. Ik heb een herfstdepressie.

Ik hoorde pas een oudere mevrouw zeggen dat het vroeger, voor 
de Grote Klimaatverandering, ook vaker helder was. Er waren toen 
ochtenden dat je wel een hand voor ogen zag als je de snelweg 
op reed of zoiets, dacht ik dat ze bedoelde. Ik schaarde dat 
voorheen meteen onder dezelfde opmerking als ‘vroeger konden 
we elke winter schaatsend over de sloten richting Friesland om 
naar de Elfstedentocht te kijken, nu kunnen we dat alleen nog 
maar zwemmend volbrengen’, maar ik vond ineens dat ze wel 
een kleine kern van waarheid in haar betoog had. Vroeger kon ik 
best zonder verlichting op mijn fiets naar school fietsen, want die 
auto’s zagen me toch wel, ging ik van uit. Nu zie ik zelfs de meest 
opstandige scholieren met een halve bouwlamp op hun fiets om 
maar niet geschept te worden.

Ik raak er langzaam van overtuigd dat de herfst in Nederland, 
naarmate je ouder wordt, inderdaad steeds donkerder wordt. Het 
regent ogenschijnlijk onophoudelijk en de zon laat pas volgend 
jaar zijn gezicht weer zien.

Ik kan daarom steeds beter begrijpen waarom 
die klok überhaupt verzet wordt. Een paar 
jaar geleden vond ik de maatregel nodeloos 
ingewikkeld en zag ik de voordelen echt niet. 
Sinds dit jaar valt echter voor mij in ieder geval 
het kwartje. Na komend weekend komt er 
hopelijk eindelijk licht in mijn ochtendduisternis. 
En zie ik eindelijk hoe mooi die vallende blaadjes 
kunnen zijn.

Ik kan daarom steeds beter begrijpen waarom 
die klok überhaupt verzet wordt. Een paar 
jaar geleden vond ik de maatregel nodeloos 
ingewikkeld en zag ik de voordelen echt niet. 
Sinds dit jaar valt echter voor mij in ieder geval 
het kwartje. Na komend weekend komt er 
hopelijk eindelijk licht in mijn ochtendduisternis. 
En zie ik eindelijk hoe mooi die vallende blaadjes 

Nacht van de Nacht bij Halley

Als het niet bewolkt is, kan de 
sterrenhemel bewonderd wor-
den. De Melkweg bevindt zich 
recht boven ons hoofd en de 
planeten Saturnus en Uranus 
staan ook aan de hemel. 

De telescopen worden op deze 
hemellichamen gericht en ook 
op verre kosmische nevels en 
sterrenhopen. 
Ook maak je kennis met ver-

scheidene bekende en minder 
bekende sterrenbeelden en hel-
dere sterren.

In de presentatie wordt getoond, 
wat we met het blote oog niet of 
nauwelijks kunnen zien van de 
kosmos, maar met telescopen en 
fotografisch des te meer: kleur-
rijke nevels, waar sterren wor-
den ‘geboren’, sterrenstelsels, 
oude en jonge sterrenhopen en 

indrukwekkende restanten van 
nova’s en ontplofte sterren. Ver-
der is er aandacht voor lichtver-
vuiling, wat ook voor sterren-
kundigen een probleem vormt.

De entree op de publieksavond 
is voor iedereen € 4,-.

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch
www.sterrenwachthalley.nl

HEESCH - Sterrenwacht Halley doet komende zaterdag mee aan de Nacht van de Nacht. De jaarlijkse 
Nacht van de Nacht is het initiatief van de Natuur- en Milieufederaties. Het programma bij de sterren-
wacht begint om 20.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het is leuk en interessant voor alle leeftijden. 
Vooraf aanmelden is niet nodig.

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.

Natuurontwikkeling onder
de aandacht in Bernheze

Nu zijn er eind oktober/begin 
november nog een drietal pre-
sentaties met als onderwerp de 
ontwikkeling van de natuur in 
de gemeente Bernheze. De bij-
eenkomsten vinden plaats op di-
verse locaties, verspreid over de 
gemeente.

1. Natuurontwikkeling Beekdal 
de Aa, door Ernest de Groot, 
Waterschap Aa en Maas, op 
28 oktober om 20.00 uur in 

CC Servaes in Dinther.
2. Natuurontwikkeling de Maas-

horst, door Nico Ettema, IVN 
Uden, op 5 november om 
20.00 uur in CC Nesterlé in 
Nistelrode.

3. Natuurontwikkeling landgoed 
de Berkt, door Frans de Laat, 
bewoner/eigenaar, op 13 no-
vember om 21.15 uur in CC 
De Wis in Loosbroek, volgend 
op de Algemene Ledenverga-
dering van IVN Bernheze.

Er zal aandacht worden besteed 
aan:
- de historie, omvang, locatie en 

inbedding in het landschap,
- de bijzonderste eigenschappen 

en karakteristieken van het 
gebied,

- de flora en de fauna,
- de stand van zaken,
- toekomstplannen/visie/

kansen,
- de grootste bedreigingen voor 

het gebied,
- beheersstructuur/eigendom, 

actualiteit van de Maashorst,
- recreatieve mogelijkheden/ 

beperkingen.

De bijeenkomsten zijn voor ie-
dereen toegankelijk, aanmel-
den is niet nodig en de entree 
is gratis. Verder is er uiteraard 
gelegenheid tot het stellen van 
vragen aan de inleiders.

BERNHEZE – Ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum van IVN Bernheze zijn in 2019 diverse pu-
blieksactiviteiten georganiseerd. Op 29 juni vond de onthulling van het interactieve informatiebord 
over de natuur en recreatiemogelijkheden in Beekdal de Aa plaats. In het Knekelhuis, naast de kerk van 
Dinther, is dit dagelijks voor publiek te zien.
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
ONS Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vorssel
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Gildestraat 1, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
Hoogstraat 53, 0412-451971
Gildestraat 1a, 0412-253158
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
Buiten openingstijden voor 
spoedeisende recepten kunt u naar 
de Regioapotheek in Bernhoven, 
naast de hoofdingang van het 
Ziekenhuis Bernhoven Uden. 
0413-408780.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, 0413-298100
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.
Buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Nieuw in Heesch - Huidtherapie 
Gevestigd in het nieuwe Gezondheidscentrum

aan de Gildestraat.
• Ook voor het aanmeten van steunkousen
• Tevens werkzaam in Gezondheidscentrum Nistelrode: 
 De Beekgraaf 58a, 5388 CV, Nistelrode 
• Mogelijk vergoed door uw zorgverkeraar
• Gratis intake op beide locaties

073-7113193
info@huidgericht.nl
www.huidgericht.nl

Specialist
in acne, 

laseren en
oedeem

COLUMN

yoghurt, een halve uitgeperste 
citroen, vers fruit, walnoten 
en honing is een perfect 
ontbijt. Dit ook vooral voor je 
stoelgang, botten en spieren, 
immuunsysteem, je huid en 
haren en zo kan ik nog een 
waslijst opnoemen waar dit 
goed voor is.
Ook kinderen doen het hier 
goed op. Blijf controleren of ze 
wel iedere dag goed poepen en 
of ze buikpijn hebben. Je past 
dan de hoeveelheid lijnzaadolie 
wat aan. 

Dan het drinken. Raar toch 
dat we alleen meer drinken 
als het warm is buiten. 
Ook in de winter heb je 
hogedrukgebieden die je lijf 
enorm uitdrogen, dus blijf 
drinken!
Is het water te koud? Zet dan 
een pot kruidenthee, het liefst 
geen rooibos of groene thee. 
Deze soorten halen vocht uit je 
darmen en het vocht moet er 
juist in!

Mensen met hoofdpijn 
moeten juist veel drinken, 
hoofdpijn is een teken dat je 
lever overbelast is en extra 
vocht nodig heeft. Dit kun 
je trouwens mooi zien in het 
bloed onder de microscoop. 
Vitamine D en C zijn natuurlijk 
onontbeerlijk tijdens de 
wintermaanden, dit is voor 
iedereen goed. Twijfelt u 
aan de vitamine D? Laat 
het prikken. Vitamine C is 
watergebonden, dus teveel kun 
je niet krijgen. Drie keer per 
dag 1000 mg vitamine C en u 
fluit de winter door!

Wilt u een persoonlijk advies? 
Denk dan eens aan ons 
gratis inloopspreekuur, iedere 
maandag van 13.00 tot 14.00 
uur. Wel aanmelden graag.

De gratis lezing over dit 
onderwerp is 9 november van 
11.00 tot 12.30 uur bij High 
Care 3000 aan de Loonsestraat 
17 in Neerloon, achter op het 
terrein.
Ook hier graag aanmelden via 
info@highcare.nl of 
0486-416530.

High  Ca re
3000 BV

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

DE BLAADJES VALLEN...

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

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

BERNHEZE/VEGHEL - Voor 
sommige mensen met autisme 
is werken gemakkelijk, voor an-
deren is het niet mogelijk om 
te werken. Reden voor het Au-
tismecafé Meierijstad om hier 
eens aandacht aan te besteden.

Daarom is er op maandagavond 
28 oktober extra aandacht voor 
autisme en werk, met enkele 
sprekers en voor de bezoekers 
de mogelijkheid om ervaringen 
uit te wisselen. Daarnaast is ook 
het gewone café open waar de 
bezoekers met elkaar in gesprek 
gaan of een gezelschapsspel 

kunnen spelen. Het Autismecafé 
is iedere laatste maandag open 
vanaf 19.30 uur. De locatie is het 
PieterBrueghelHuis aan de Mid-
degaal 25 in Veghel. De toegang 
is gratis, consumpties zijn voor 
eigen rekening en van tevoren 
aanmelden is niet nodig. 

Voor geïnteresseerden is rond 
het thema autisme en werk
Mayke Sanders uitgenodigd. Zij 
is re-integratieadviseur, jobcoach 
en ambulant begeleider bij Ster-
ker Werkt, een organisatie die 
mensen begeleidt naar werk. 
Mayke komt vertellen over de 
mogelijkheden om werk te vin-

den dat bij iemand past. Zij legt 
ook uit welke ondersteuning er 
allemaal mogelijk is. Daarna ver-
tellen twee mensen met autisme 
hoe zij werken ervaren hebben 
of nog steeds ervaren. Na de 
pauze gaan de organisatoren, 
de gastsprekers en de bezoekers 
met elkaar in gesprek over autis-
me en werk. 

Eigen inbreng
Het Autismecafé is er voor én 
door mensen met autisme vanaf 
18 jaar en hun naasten. Niet al-
leen uit Meierijstad, ook bezoe-
kers uit de gemeente Bernheze 

en omliggende gemeenten zijn 
van harte welkom. Het is mo-
gelijk om met eigen ideeën te 
komen voor leuke activiteiten 
en interessante thema’s. De or-
ganisatoren zullen zeker gebruik 
maken van deze ideeën. Wie wil, 
kan ook mee helpen om het café 
uit te laten groeien tot een plek 
waar nog meer mensen met au-
tisme hun draai vinden. Het is de 
bedoeling van de organisatoren, 
dat mensen met autisme zelf 
meebepalen wat er in het café 
gebeurt. Voor vragen of infor-
matie kun je mailen naar 
marjon.vanherpen@ons-welzijn.nl
of h.vissers@meedenbosch.nl.

Autisme en werk

In het Autismecafé vertellen Dorien van Rooij, Mayke Sanders en Frank 
Loermans (v.l.n.r.) over autisme en werk, mogelijkheden en ervaringen 

Foto: Marjon van Herpen

Het is mogelijk om met eigen ideeën 
te komen voor leuke activiteiten en 
interessante thema’s

Donker, grijs, nat, koud, 
wind en straks ook weer 
glad; de herfst is weer in 
het land, de blaadjes vallen. 
Maar ook weer gezellig; 
kachel aan, kaarsjes aan, 
lekker weer stamppotje en 
stoofvlees, appelmoes en 
rode kool en niet te vergeten 
de erwtensoep. Heerlijk die 
seizoenen!

Er is natuurlijk ook een maar. 
We bewegen minder, we 
gaan minder naar buiten, de 
tuin is winterklaar, we drinken 
minder water, we kruipen 
allemaal weer in ons huisje. 
Je lichaam moet zich hierin 
aanpassen en is er niet blij 
mee.
Door de nattigheid en de kou 
krijgen virussen en bacteriën 
ook meer kans om zich te 
nestelen en dan moet je een 
goede afweer hebben om 
niet ziek te worden. Griepjes, 
verkoudheid en ga zo maar 
door. Je botten doen meer 
pijn, je spieren zijn kouder 
en daardoor strammer. Meer 
hoofdpijn doordat je minder 
drinkt, darmen verstopt. 
Gezellig toch, die herfst...?

Wat kun je hiertegen doen? 
En dan niet alleen de oudere 
generatie, ook kinderen zijn 
er gevoelig voor, trouwens 
iedereen! 

Blijf bewegen, zeker een 
keer per dag minimaal 20 
minuten bewegen zodat je het 
warm krijgt, het liefst buiten. 
Dan ook op je ademhaling 
letten; goed inademen! Je 
bloedsomloop is er erg blij 
mee, je botten en spieren 
reageren dan ook meteen.
Een of twee eetlepels 
lijnzaadolie per dag in wat 
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EHBO Vereniging St. Raphael:
Al 80 jaar een helpende hand

Tekst en foto’s: Wendy van Lijssel

Burgemeester Van de Veerdonk 
van de destijds nog zelfstandi-
ge gemeente Dinther, die tevens 
voorzitter was van de witgele 
kruisvereniging Dinther, Heeswijk 
en Loosbroek, stond in 1939 aan 
de wieg van EHBO Vereniging 
St. Raphael. 

“De belangstelling bleek zo over-
weldigend dat onder de vlag van 
de landelijke organisatie EHBO 
Vereniging St. Raphael is opge-
richt”, vertellen bestuursleden 
Theo Vermeulen en Sabine van 
Doore. Toenmalig huisarts Lebeau 
werd gevraagd om de cursussen 
te verzorgen. Daar gaven zich di-
rect 60 mensen voor op. Zij slaag-

den allemaal. Inmiddels ligt dat 
aantal vele, vele malen hoger. 
Er veranderde in 80 jaar wel het 
een en ander. “De richtlijnen en 
regels zijn strenger geworden. 
De wereld is sneller geworden 

en daarmee de letsels ernstiger. 
Mensen zijn mondiger en vragen 
door. We zijn echter geen dokter. 
De doelstelling om eerste hulp te 
verlenen bij ongevallen is ech-
ter ongewijzigd en staat centraal 
bij alles wat we doen”, zeggen 

Theo en Sabine. Zonder aanwe-
zige EHBO kan geen evenement 
gehouden worden. Sint Raphael 
telt 125 leden waarvan er circa 65 
op vrijwillige basis ‘evenementen’ 
draaien. 

Ook wordt een EHBO-cursus ge-
geven. “Na het voorjaar en de 
zomer gaan we naar binnen. Dan 
wordt onder andere een cursus 
verzorgd. Er zijn acht modules 
toegespitst op een thema. Ze vari-
eren van breuken en ontwrichtin-
gen, uitwendige verwondingen, 
verbandleer tot reanimeren, om-
gaan met een AED en meer”, leg-
gen Sabine en Theo uit om toe te 
voegen: “Om een EHBO-diploma 

geldig te houden moeten deze in 
twee jaar herhaald worden.” 

Leden zijn elke maandagavond 
welkom tijdens de lesavond in 
het Willibrordcentrum. “Weke-
lijks komt iets anders aan de orde. 
EHBO is echt niet alleen drama. 
Die lesavonden zijn gewoon leuk. 

Tijdens oefeningen kan er van al-
les mis gaan. Dat mag ook en daar 
lachen we dan hartelijk om”, stel-
len Sabine en Theo. Bijzonder is 
dat er bij Sint Raphael maar liefst 
62 leden succesvol een bijzonder 

pittige cursus gericht op alcohol & 
drugs doorliepen. 
Ter gelegenheid van het 80-jarige 
jubileum was er onlangs een ge-
zellig samenzijn voor alle leden. 
Het glas werd geheven, hapjes 
werden rondgedeeld en er kon 
gebuurt worden. Tijdens een kort 
officieel moment werd Wim Smits 
uitgeroepen tot Lid van Verdien-
ste en talloze jubilarissen werden 
beloond met een bos bloemen. 
Voor haar vele verdiensten werd 
tot haar grote verrassing Henriëtte 
Vermeulen uitgeroepen tot ‘Kei 
van de Vereniging’.

HEESWIJK-DINTHER – Dit jaar is het 80 jaar geleden dat EHBO Vereniging St. Raphael in Dinther, Hees-
wijk en Loosbroek werd opgericht. Een club die ondanks de respectabele leeftijd nog steeds vitaal en 
gezond is. Tijdens een feestavond werd met elkaar het glas geheven. Het moment werd ook aangegre-
pen om een aantal jubilarissen in het zonnetje te zetten, Wim Smits uit te roepen als Lid van Verdienste 
en ‘De Kei van de Vereniging’ uit te reiken aan Henriëtte Vermeulen. 

Henriëtte Vermeulen

Wim Smits laat trots zijn certificaat zien

Er veranderde in
80 jaar wel het een

en ander



  
Woensdag 23 oktober 20196

Striepke Veur
grandioos
NISTELRODE - Onlangs werd 
de jaarlijkse ontspanningsavond 
van KBO Nistelrode gehouden. 
Alle plaatsen in CC Nesterlé wa-
ren bezet voor een optreden van 
‘Striepke Veur’ uit Helmond. 

Het werd een sfeervolle avond 
vol met carnavalesk cabaret. 
Leuke liedjes en teksten met veel 
humor. Ronduit hilarisch was de 

scene in het lied ‘Tearoom Tango’ 
van Wim Sonneveld, waarvoor 
een echt Helmonds ‘vrouwke’ 
werd gezocht. Die eer viel te 
beurt aan ons bestuurslid Leny, 
die werd uitgedost met een pruik 
en een bontjas. Ze deed goed 
mee met de artiesten, die er zelf 
ook zichtbaar van genoten. 

Ook de inwendige mens kwam 
niets tekort. Er was koffie met 
gebak bij binnenkomst en in de 
pauze werd getrakteerd op een 
consumptie en een snack. Al met 
al een geslaagde avond. Iedereen 

was vol lof over het gebodene. 
“Lang geleden, dat ik zo gela-
chen heb”, zo reageerden enkele 
leden. Tegen 22.30 uur was de 
voorstelling afgelopen, waarna 
een aantal mensen nog gezellig 
bleef naborrelen in de foyer.

Meer foto’s op: 
www.kbonistelrode.nl

KBO Loosbroek 
organiseert
bijeenkomst
over Wmo
LOOSBROEK - Loes Kuiper en 
Ruud Jacquot, Wmo-consulen-
ten van de gemeente Bernheze, 
komen uitleg geven over een wet 
waar velen van ons al mee te ma-
ken hebben of mee te maken zul-
len krijgen bij het langer zelfstan-
dig wonen met lichamelijke of 
geestelijke beperkingen tijdens 
het ouder worden, nu opname in 
een verpleeghuis alleen gebeurt 
bij hele grote beperkingen. 

De bijeenkomst vindt woensdag 
6 november van 10.00 tot 12.00 
uur plaats in CC De Wis.
Het doel van de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning is iedereen 
zo lang en zo zelfstandig moge-

lijk deel te laten nemen aan de 
samenleving wat betreft vervoer 
(regiotaxi en Valys), wonen, con-
tacten, huishouden, gezondheid, 
mantelzorg, activiteiten buitens-
huis (ontmoetingsmiddag) en fi-
nanciën.

Deze bijeenkomst is gratis. De 
koffie word je aangeboden door 
de gemeente. Iedereen is wel-
kom. We hopen op een goede 
opkomst.

Graag aanmelden vóór zon-
dag 27 oktober bij Betsie van  
Zutphen, 0413-229692. Voor 
meer informatie mag je natuurlijk 
ook altijd bellen.

Pensioenroof
BERNHEZE - KBO Brabant is een 
handtekeningenactie gestart via 
de website van KBO-Brabant/
actie pensioen. Landelijk houdt 
de actiegroep Pensioenroof een 
protestbijeenkomst op 1 no-
vember op het Malieveld in Den 
Haag. 

Achtergrond
Pensioenfondsen maken decen-
nialang rendementen tussen de 6 
en 7 procent. Maar voor de dek-
kingsgraad moeten ze rekenen 
met 0,5 procent rendement. In 
een brandbrief dringen 60 pro-
minenten, onder wie veel econo-
men en oud-topbestuurders, aan 
op een soepeler regime voor de 
pensioenfondsen. De verwach-
ting dat in de toekomst de ren-
dementen van nu niet gehaald 
zullen worden is gebaseerd op al-
leen risicovrij beleggen, terwijl in 
de praktijk ook in aandelen wordt 
belegd, waarop veelal een hoger 
rendement wordt behaald. 

De actiegroep Pensioenroof en de 
KBO willen:

1. Een rekenrente van 3,5 pro-
cent, realistisch en conform 
pensioenverzekeraars.

2. Geen verplichte belegging in 
staatsobligaties.

3. DNB van beslissende rol naar 
niet-bindend adviserende rol. 

Gepensioneerden, mensen die 
nog pensioen opbouwen, vak-
bonden en politieke partijen: ie-
dereen kan meedoen aan de pro-
testactie. Er rijden (gratis) bussen 
met vooraf bekendgemaakte op-
stapplaatsen en vertrektijden naar 
het Malieveld. 

De bussen worden rond 12.30 
uur verwacht op het Malieveld en 
gaan twee uur later weer terug 
naar de opstapplaatsen.
Aanmelden kan via de Facebook-
pagina ‘Breed protest tegen pen-
sioenroof’. Ga vervolgens naar 
het bericht van 15 november, klik 
op de provincie Noord-Brabant en 
installeer de app ‘Telegram’. 
Nu kun je je aanmelden voor de 
actie in Den Haag. Geen Face-

book? Meld je je dan aan met 
naam, plaats en telefoonnummer 
via 
pensioenactie2019@gmail.com. 

KBO Brabant
Via de website KBO-Brabant/ac-
tie pensioen kun je via de hand-
tekeningenactie jouw stem laten 
horen en steun geven aan de 
actievoerders van KBO en Pensi-
oenroof.

Jagers en
wildbeheer

HEESWIJK-DINTHER - Altijd al 
willen weten hoe het staat met 
de wildstand in onze omgeving 
en wat de rol van de jagers daar-
in is? Kom dan naar de koffie-
ochtend op donderdag 24 okto-
ber van 10.00 tot 11.30 uur in 
CC Servaes.

Willem Wijmenga, hoofd van de 
WBE (Wildbeheereenheid) Bern-
heze, ook wel de Jagersvereni-
ging genoemd, komt ons er alles 
over vertellen. De KBO denkt 
hiermee een heel interessante 
ochtend te bieden. De koffie is 
gratis.

KBO Bernheze

KBO LOOSBROEK
Uitleg over Wmo

MAAK DIT JAAR NOG
GEBRUIK VAN UW
ZORGVERGOEDING
• Alle dagen audicien aanwezig
• Persoonlijk deskundig advies
• Afspraak zonder recept
• Tot 100% vergoeding mogelijk

Heesch 0412-475959 • Veghel 0413-288338   
Uden 0413-330905

www.vanschijndelhoortechniek.nl

Foto: Hans van der Wielen

Iedereen zolang en zo 
zelfstandig mogelijk 
laten deelnemen

•	 Kinderwens 
•	 Zwangerschap
•	 Centering Pregnancy
•	 Bevalling
•	 Nazorg na de bevalling
•	 Anticonceptiezorg 

0412-627560 
maandag tot en met zondag
9.00-17.00 uur.

24/7 voor dringende zaken: 
06-55884455

info@verloskundigenridderhof.nl

Neem voor meer informatie
gerust contact met ons op 
of meld je aan via 
www.verloskundigenridderhof.nl

Video Design Lunenburg
Uw kostbare ‘oude’
8 mm film op dvd8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk

06-22066338

Ze werd uitgedost
met een pruik en
een bontjas

De wildstand in de omgeving

Mensen die nog een 
pensioen opbouwen

www.bernhezemedia.nl

Ondernemers 
laat je zien!
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
24 tot en met 30 oktober

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

GESNEDEN
WITTE KOOL,
RODE KOOL, 
SAVOOIEKOOL
EN SPITSKOOL

Kipvinken

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

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

Shoarmavlees
100 gr. € 0,80 100 gr. € 0,80

6,95Speculaas
Caketaartje
Met zuiver amandelspijs & 
een vleugje sinaasappel

Weekendknaller!

Ham-kaas
croissant
3+1 GRATIS
Alleen geldig op 
vrijdag  en zaterdag

Van Mook

,

BOVENSTAANDE GESNEDEN KOLEN

500 gram € 0.75

Krentenbollen
Nu 4+2 GRATIS

BalkenbrijZult
100 gr. € 0,80 100 gr. € 0,80

Ook voor
STOMERIJSERVICE

...even naar Primera Heesch

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

Geopend vanaf
1 oktober 2019

Melanie de Laat

Aa-brugstraat 17
5473 GG Heeswijk-Dinter

06-216 038 60
trimsalon@funkyanimals.nl

It’s all about
the dog

Fairtradeweek en gemeente
Bernheze gaat voor eerlijkheid van Fairtrade

Tony Chocolonely
Tony’s Chocolonely is een Ne-
derlands bedrijf dat strijdt voor 
100 procent slaafvrije chocola-
de en daarom wordt er zoveel 
mogelijk slaafvrije chocola op de 
markt gebracht. De cacao wordt 
ingekocht bij Afrikaanse boeren. 
Hoe meer mensen meedoen 
met deze missie, hoe eerder 100 
procent slaafvrije chocolade nor-
maal wordt. Deze week zijn di-
verse repen in de aanbieding: 
3 halen=2 betalen, Op=Op!

Wereldwinkel Heesch
Wereldwinkel Heesch sluit haar 
deuren op 21 december en daar-
om start de uitverkoop vrijdag 1 
november met een korting van 
25 procent op alles, met uit-
zondering van food-producten. 
Jouw volle stempelkaart kun je 
nog inleveren tot en met 31 ok-
tober. 

Wereldwinkel Nistelrode
Mensen drinken graag wijn, 
maar door toenemende markt-
vrijheid is het voor kleine wijn-
boeren een grote uitdaging om 
te concurreren met grotere spe-
lers. Fairtrade helpt boeren en 
arbeiders in ontwikkelingslanden 
door hen een betere plek in de 
handelsketen te geven. Deze 
week zijn de wijnen van Fairtra-
de Original en wijnglazen in de 

aanbieding: 15 procent korting, 
Op=Op! 

Fairtrade gemeente
In 2016 heeft de gemeente 
Bernheze de titel Fairtradege-
meente behaald. Een eervolle 
titel, die we mede te danken 
hebben aan jou en de vele deel-
nemers in onze gemeente. Bijna 
alle supermarkten hebben een 
groot aantal fairtradeartikelen 
in hun winkel die gekocht wor-
den door jou, anders lagen ze er 
niet. Daar zijn we als werkgroep 
trots op! In 2018 zijn we erin ge-
slaagd om als gemeente Bernhe-
ze te voldoen aan de strengere 
normen voor gemeenten boven 
30.000 inwoners.

Kleinere werkgroep
We hebben als werkgroep dus 

bereikt wat we willen. Mede 
daarom is een tweetal leden van 
de werkgroep, Bert Bakker uit 
Heesch en Jan Burger uit Hees-
wijk-Dinther, gestopt om zich te 
kunnen bezighouden met weer 
andere belangrijke zaken. De 
andere leden van de werkgroep 
willen het noodzakelijke blij-
ven doen om als gemeente de 
naam van Fairtradegemeente te 
mogen behouden. Ook hebben 
we de gemeente gevraagd om 
een nieuw fundament te leggen 
onder haar keuze om een Fair-
tradegemeente te zijn, onder de 
noemer van Global Gold. Hier-
over later meer.

Overlijden Rina Zegers
Ook willen we ons voormalige 
mede-werkgroeplid, Rina Zegers 
uit Nistelrode, gedenken. Vorig 
jaar overleed zij plotseling op 31 
oktober. Wij missen Rina enorm. 
en wij niet alleen, want zo’n 
veelzijdige, actieve, bewogen 
vrouw laat vele mooie herinne-
ringen na, maar ook veel leegte! 

De Fairtradewerkgroep Bernhe-
ze bestaat uit Mia van den Hurk 
(Heesch), Rob van den Berg 
(Heeswijk-Dinther) en Theo van 
Overbeek (Loosbroek).

Reactie? Mail naar 
info@bernhezefairtrade.nl. 

BERNHEZE - Van 26 oktober tot en met 3 november is de najaarseditie van de 
Fairtrade Week. Nederland staat dan in het teken van Fairtrade. Tijdens deze landelijke 
campagneweek staat het belang van eerlijke handel centraal. Steeds meer bedrijven 
kopen Fairtrade producten in, maken er zelf producten van of verkopen Fairtrade 
producten.

Opslagruimte voor bedrijven en zzp’ers

Te huur

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

170m2  - 255m2

Meer informatie: 06-46111667
www.opslagunit.eu 

Het 
noodzakelijke 
blijven doen 
om naam 
Fairtrade-
gemeente te 
behouden
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

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

Er zijn vele moeders, 
maar het gaat om die ene! 

Heel lang hebben wij een lieve moeder, 
oma en overgrootmoeder gehad. 

Helaas hebben wij nu afscheid moeten nemen. 

Betsie van de Ven - Ruijs 
Elisabeth Hendrika 

1919     -     2019 

echtgenote van 

Wim van de Ven † 

Riky en Jan de Vocht - van de Ven 
Rinus en Maria van de Ven - van der Doelen 
Christien en Jan van der Leest - van de Ven 

Liesbeth en Huub Smits - van de Ven 
Henriëtte en André Neelen - van de Ven 

Wilma van de Ven en Wim van der Doelen 
Anita † en Jo Wijnen - van de Ven 

Léandra Wilja Patrick Mélanie Vincent Ingrid
Yvonne Patty Antwan Wim Samantha
Kirsten Maja Juul Kelly Tzeitel Bas Sita Hein
Ziggy Rens Anne Ruud Elissa Remi Wim Valerie
Andréa Wouter Ninke Wiebe Dieke Krijn Criest
Sanne Brent Esther Emmy Coen Jan Marisja
Willem Evy Jop † Meggy Roy 

Sam Noor Jimi Louie Ronan Jesse Lianne Joren
Brent Vajèn Nemi Noa Mirle Bret Deen Lot Femme
Mare Maud Tijn Giel Milou Dex Merle Wayden
Jorgen Stef Loek Jan Madée Sammie 

Correspondentieadres: 
Familie van de Ven 
Kantje 12, 5388 XB Nistelrode

De uitvaartdienst heeft afgelopen maandag 21 oktober 
plaatsgevonden.

PAROCHIENIEUWS
Steek je handen uit de mouwen…
op het kerkhof!
Jongeren helpen een uurtje mee

Als iemand ver weg woont of 
als de gezondheid het niet meer 
toelaat, kan de verzorging van 
een graf- of gedenksteen een 
probleem worden. 

Ook is het bezoek aan een kerk-
hof voor sommige nabestaanden 
emotioneel te zwaar. Daarom 
willen we als parochie De Goede 
Herder jongeren vragen ons op 

het kerkhof in Vorstenbosch een 
handje te komen helpen bij het 
schoonmaken van stenen en het 
verzorgen van beplanting, zodat 
ook dit jaar weer alle rustplaat-
sen er keurig verzorgd uitzien. 

Je bent welkom op dinsdag 29 
en woensdag 30 oktober van 
14.00 tot 15.15 uur aan de Ka-
pelstraat. 

Voor meer informatie over deze 
activiteit vanuit het jongerenpas-
toraat kun je mailen naar Hennie 
van den Brand uit Vorstenbosch; 
hennievdbrand@outlook.com.
Benieuwd naar andere activitei-
ten voor jongeren in de parochie 
De Goede Herder? Neem dan 
contact op met pastoraal werk-
ster Annemie Bergsma, 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Rond de tijd van Allerzielen gaan veel mensen nog een keer-
tje extra naar het kerkhof om de laatste rustplaats van hun dierbare overledenen schoon en met bloe-
men bijzonder mooi te maken. Op 2 november is er vanuit de kerk namelijk speciale aandacht voor wie 
uit onze wereld is weggevallen. Al deze gelovige zielen worden dan herdacht. De kerk viert tegelijk ook 
het uitzicht op de verrijzenis, de uiteindelijke overwinning van het leven op de dood. We steken een 
lichtje op, we noemen de namen van onze geliefden en leven op van de mooie herinneringen die we 
aan hem of haar hebben. 

Gespreksbijeenkomst speciaal voor 
nabestaanden

Heb jij het afgelopen jaar een 
dierbare verloren die vanuit de 
kerk in Heesch, Nistelrode of 
Vorstenbosch is begraven of 
gecremeerd? Dan is er voor jou 
en je familieleden op 29 oktober 
om 20.00 uur aan de Kerkstraat 
2 in Heesch een gespreksbijeen-
komst. 

De bijeenkomst wordt begeleid 
door Jack de Groot, parochiaan 
en voormalig ziekenhuispastor, 
in samenwerking met de pasto-
raal werkster van de parochie. De 
opzet van de avond is samen te 
ontdekken waar we troost kun-

nen vinden in ons verlies, maar 
er is ook ruimte voor gevoelens 
van boosheid en verdriet en alles 
wat troost in de weg staat. 

Om enig idee te hebben van 
het aantal te verwachten deel-
nemers wordt aan jou gevraagd 
de parochie van tevoren door 

te geven met hoeveel personen 
je komt. Mocht je dierbare in 
het afgelopen jaar niet vanuit 
bovengenoemde parochie zijn 
begraven of gecremeerd, dan 
ben je, na overleg, ook welkom. 
Ter voorbereiding op de avond 
wordt van je gevraagd iets mee 
te brengen waardoor je gesteund 
en getroost bent en wordt in het 
verdriet om het overlijden van 
jouw dierbare. 

Voor meer informatie hierover 
en voor opgave van deelname 
bel 0412-451215 of mail naar 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Allerzielen is de dag dat we binnen de kerk denken aan 
onze overledenen. Elk jaar rond 2 november worden de namen genoemd van de overleden parochianen 
van het afgelopen jaar en gedenken we naast hen ook alle andere overledenen uit onze eigen kring. 
We menen er als parochie De Goede Herder dit jaar goed aan te doen niet alleen de namen van onze 
overledenen te noemen met Allerzielen, maar ook allen die in het afgelopen jaar in onze zes geloofsge-
meenschappen een dierbare verloren hebben een gelegenheid te bieden om samen met lotgenoten stil 
te staan bij dit verlies. 

200ste geboortedag van de Báb

‘Abdu’l-Bahá aan de Centra-
le Organisatie voor Duurzame 
Vrede te Den Haag. 

Op 29 en 30 oktober worden op 
vele plaatsen in de wereld vierin-
gen gehouden ter gelegenheid 
van de 200ste geboortedag van 
de Báb, wiens boodschap het 
pad vrijmaakte voor de komst 
van Bahá’u’lláh, de stichter van 
het bahá’i-geloof. 

Dit willen we vieren door samen 
te eten. Je bent van harte uitge-
nodigd op dinsdag 29 oktober 
vanaf 18.30 uur.
Broekhoek 35 Heesch.
We willen je vragen, indien mo-
gelijk, iets voor de pot luck mee 
te brengen. 

Anita, Margriet, Oke, Rafael, 
Geertje
Voor meer informatie en aan-

melden: stooveanita@gmail.com 
of geertjevdstappen@gmail.com,
06-44458161.

HEESCH - Als in een tuin de bloemen en de geurige kruiden, de bloesems en vruchten, de bladeren, tak-
ken en bomen tot één soort, één vorm, één kleur en één schikking behoren, dan is er geen schoonheid of 
liefelijkheid, maar wanneer er variatie is in de wereld van eenheid, dan zullen ze verschijnen en getoond 
worden in de meest volmaakte glorie, schoonheid, verrukking en volmaaktheid.

Waar we troost kunnen 
vinden in ons verlies
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A7 memoblokken (7 X 10 CM)  
     200 stuks voor € 65,-
     400 stuks voor € 120,-
     600 stuks voor € 170,-
A6 memoblokken (10 X 14 CM)
     200 stuks voor € 90,-
     400 stuks voor € 160,-
     600 stuks voor € 230,-
A5 memoblokken (14 X 20 CM)  
     200 stuks voor € 150,-
     400 stuks voor € 270,-
     600 stuks voor € 390,-

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

*   Levertijd max. 4 weken

MEMO-
BLOKJES

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

Laatsteweek!

Wanneer kunt u uw recepten ophalen?
  

 

  maandag              dinsdag 

  dinsdag              woensdag

  woensdag              donderdag

  donderdag              vrijdag

  vrijdag              maandag

  weekend              dinsdag

We hopen u op deze manier nog beter van dienst te kunnen zijn!

BENU Apotheek Heesch
Hoogstraat 53
5384 BJ Heesch

 
Naast onze gebruikelijke balie hebben we nu ook in BENU Apotheek 
Heesch een snelbalie! Wat zijn uw voordelen? U wordt bij de snelbalie 
sneller geholpen en hoeft geen nummer meer te trekken! De snelbalie is 
geopend van maandag t/m vrijdag van 14:00 tot 17:00 uur. 

De snelbalie is echter alleen voor het afhalen van herhaalrecepten en 
baxterrollen. Indien u vragen heeft, een zelfzorgproduct of advies wil, 
dan helpen wij u graag bij een van onze andere balies.

 

V
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A P O T H E E K

SNELBALIE BIJ BENU 
APOTHEEK HEESCH

Ophalen bij de snelbalie 
na 14.00 uur:

Besteld bij de huisarts
voor 12.00 uur op: 

Gezondheidscentrum Heesch nodigt u uit voor een

Diabetes informatie avond
Wat kunt u verwachten:

- Welkomstdrankje
- Lezing over diabetes door Internist Mevr. M.G.L. Leclercq
 (Bernhoven ziekenhuis)
- Een inspirerend verhaal van Bas van de Goor
 (oud prof. Volleyballer en olympisch kampioen, directeur van de Bas van de Goor 

foundation en ambassadeur van het Diabetes Fonds) 
- Een bloedglucosecontrole en cholesterolmeting
 (BENU apotheek en Huisarts Hiemstra)
- Beweging en diabetes, maak kennis met het nieuwe beweegprogramma 

(Fysiotherapie)
- Het belang van een goede zelfcontrole van uw huid en voeten 

(Podotherapeut)
- Smartsize-me bij diabetes
 Hoe je stapsgewijs porties kunt aanpassen en, zo nodig, gewicht kan verliezen 

(diëtist.)

Datum: 4 november
Tijd: 19.30- 21.00 uur

Locatie: Gezondheidscentrum Heesch, Gildestraat 1 in Heesch.

Beperkt aantal aanmeldingen mogelijk!
Bij grote belangstelling zullen wij een tweede avond organiseren!

AANMELDEN? 
Stuur een mail naar gildestraat@benuapotheek.nl met uw naam en 

geboortedatum. U ontvangt een bevestiging van deelname. 

‘Als coach zie ik geen problemen, alleen uitdagingen’
Praktijk Brigitte biedt diverse soorten coaching

“Met ‘Eigen Jij’ richtte ik me aan-
vankelijk op kinderen. Maar ik 
kreeg uiteindelijk ook veel vol-
wassenen als cliënt en ik vond 
toen de naam van mijn praktijk 
niet zo passend meer. Mijn spe-
cialisaties zijn autisme, burn out 
en het aanbrengen van structu-

ren in gezinnen. De coachingtra-
jecten die cliënten bij mij volgen, 
met uitzondering van trajecten 
waarin ik mensen met autisme 
begeleid, zijn relatief kort. De 
coaching van mensen met bij-
voorbeeld angststoornissen of 
het weerbaar maken van kinde-

ren duurt bij mij niet lang. Ik werk 
praktisch en oplossingsgericht”, 
vertelt Brigitte.

Zorg
Mensen die bij de gemeente aan-
kloppen voor hulp bij autisme-
spectrumstoornissen worden on-
der andere vaak doorverwezen 
naar Krekel Autisme Coaching 
waar Brigitte bij is aangesloten. 
De kosten kunnen dan worden 
vergoed via de wet maatschap-

pelijke ondersteuning (Wmo). 
Brigitte: “Ik ben ook aangeslo-
ten bij Samen Sterk Zorg en ik 
ben SKJ-gecertificeerd (Stichting 
Kwaliteitsregister Jeugd). Verdie-
ping en uitbreiding van kennis 
vind ik erg belangrijk en daarom 
ben ik onlangs gestart met het 
EVC-traject Jeugd- en Gezins-
professional. Na dit traject ga ik 
een cursus socratisch denken vol-
gen. Dit leert je gericht vragen te 
stellen die de ander tot denken 
aanzet, zonder hem of haar te 
beïnvloeden of de verantwoor-
delijkheid over te nemen; erg be-
langrijk bij coaching!”

Honden 
Brigitte werkt in haar praktijk met 
Sam en Kyra, twee lieve honden 
die vooral in een coachingstraject 
met kinderen een grote meer-
waarde hebben. “Sommige kin-
deren kunnen hun verdriet niet 
uiten maar kunnen bij een van 
mijn honden wél uithuilen. En 
misschien klinkt het heel tegen-
strijdig, maar ik probeer juist met 
behulp van mijn honden angst 
voor honden bij kinderen weg te 
nemen, spelenderwijs en stap-
je voor stapje.” Daarnaast biedt 
Brigitte kinderen een weerbaar-
heidstraining aan. Door oefenin-
gen met de honden leren kinde-
ren te focussen, sterk te staan 
en duidelijk hun grenzen aan te 
geven.

Rugzak
Het komt weleens voor dat ie-
mand die zich tot Brigitte wendt 
uiteindelijk niet door haar gehol-
pen kan worden. “Soms heeft ie-
mand een te complex probleem 

waarvoor ik niet de juiste per-
soon ben om hulp te bieden en 
dan stuur ik die persoon door”, 
zegt Brigitte, die ook graag wil 
benadrukken dat zij niet altijd te 
werk gaat volgens ‘het boekje’ 
maar vooral bij de behandeling 
van kinderen kijkt wat er bij hun 
belevingswereld past. “Elk traject 
wordt op maat gemaakt, want 
iedereen is anders. Ik vind het erg 
belangrijk dat er een klik is tussen 
mij en mijn cliënt. Daarom bied 
ik altijd de mogelijkheid om eerst 
vrijblijvend kennis te maken.” 

Brigitte benadert de problemen 
die mensen hebben die bij haar 
komen op een verrassende wijze. 
“Ik ben eerlijk gezegd eigenlijk 
niet zo geïnteresseerd in hoe het 
komt dat de ‘rugzak’ van mijn 
cliënt vol zit. Mijn missie is om 
mijn cliënt sterker te maken zo-
dat de rugzak makkelijker te dra-
gen is of dat ze de rugzak af kun-
nen schudden!”

HEESCH – Brigitte van Heesch is geen onbekende in ‘coachingland’. Na iets meer dan een jaar praktijk 
‘Eigen jij’ te hebben gehad, is zij nu alweer ruim een jaar volop werkzaam in ‘Praktijk Brigitte’, waar zij 
kinderen, jongvolwassenen en gezinnen coacht.

Brigitte van Heesch Tekst: Milène Putters Foto: Marcel van der Steen

Sonniusstraat 17, 5384 JJ Heesch
06-53532425
info@praktijkbrigitte.nl
www.praktijkbrigitte.nl

Ook oefeningen met honden

Elk traject wordt op 
maat gemaakt, want 
iedereen is anders
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Verbindingen leggen
‘My cup of tea’ zal ik maar zeg-
gen: gezelligheid met vrien-
den, een drankje, een hapje 
onder het genot van een mag-
nifieke show van de plaatselij-
ke fanfare en artiesten. En als 
Gastvrijheid met de hoofdlet-
ter G ingezet wordt, dan ben 
ik er graag bij. Is dat allemaal 
nodig om mij zover te krijgen 
om te sponsoren of om kaart-
jes te kopen? Nee, dat niet. 
Maar dit evenement liet niet 
alleen een logo op het pro-
grammaboekje en de beamer 
zien. Nee, dit evenement gaf 
de sponsor een extra moge-
lijkheid voor een onvergete-
lijke avond, zodat die sponsor 
de volgende keer denkt: ‘Daar 
moet ik weer bij zijn.’
Slim, en het wordt extra op 
prijs gesteld, want die sponso-
ring door lokale ondernemers 
wordt niet zo vaak expliciet 
met een dankwoord of geste 
gewaardeerd. 

Verwijt
Ieder jaar zijn er allerlei activi-
teiten. Om de organisatie rond 
te krijgen bedenken ze dan 
net zoveel sponsorpakketten. 
En dan zijn het de onderne-
mers die hier weer positief op 
reageren, omdat hun naam 
zo gezien wordt en de gun-
factor gaat groeien, waarbij 
ze natuurlijk hopen dat ook 
hun klantenkring zal groeien 
of, misschien minder positief 
maar voor sommigen een feit, 
niet zal dalen.

De wereld is natuurlijk zo ver-
anderd de laatste tien jaar, 
dat je bijna niet ontkomt aan 
het online aankopen doen. 
Geen vingerwijzing dus en 
geen oordeel; iedereen moet 
natuurlijk zelf weten hoe ze 
hiermee omgaan. Toch wilde 
ik het nog maar weer eens een 
keertje onder aandacht bren-
gen: koop lokaal! Vergeet de 
lokale winkelier niet!

Ere wie ere toekomt!
Wat ik hierbij ook nog maar 
een keer onder de aandacht 
wil brengen is dat ook de 
ondernemers van Bernheze 
zorgen dat alle stichtingen 
en verenigingen het hele jaar 
door hun informatie kunnen 
delen met onze lezers. Ere wie 
ere toekomt! 
Het hele jaar door heeft De-
MooiBernhezeKrant ruimte 
voor berichten, evenementen 
en acties die allemaal gratis 
tot 200 woorden ingestuurd 
mogen worden mét foto of 
logo. En ook kunnen we mooie 
interviews doen met de orga-
nisaties. Bedankt dus onder-
nemers dat jullie jullie nieuws 
met ons delen. Ook hierdoor 
zorgt DeMooiBernhezeKrant 
voor mooie verbindingen.

www.bernhezemedia.nl

Column Ondernemend Bernheze
Rian van Schijndel

Lokaal ondernemerschap
Voor de lezers: ja, ook voor jou!

BERNHEZE - De tijd van Sint en Kerst komt er weer aan. Een 
mooie periode in het jaar dat er weer volop geshopt wordt 
om de gezellige avonden nog ‘waardevoller’ te maken. Een 
mooie gelegenheid om het onderwerp ‘lokaal kopen’ weer 
eens aan te stippen. Al is het niet het Facebookbericht van 
‘Sint’ dat me daaraan herinnerde, maar het prachtige eve-
nement in Nistelrode ‘The Night of the Music’ liet me weer 
eens beseffen wat ondernemers allemaal voor hun dorp doen. 
Behalve voor een prachtige avond, zorgen zij ook voor mooie 
verbindingen tussen de inwoners. 

THE FAVOURITE *****
Donderdag 31 oktober op het 
witte doek de prijzenwinnaar 
‘The Favourite’; een kostelijke 
kostuumfilm over manipulatie, 
macht en misbruik. 

Het begin van de 18de eeuw. En-
geland is in oorlog met Frankrijk. 
Desondanks beleven eendenraces 

en het eten van ananas hun hoogtijdagen. De broze koningin Anne 
(Olivia Colman) zit op de troon. Haar goede vriendin Lady Sarah 
(Rachel Weisz) regeert in haar plaats over het land en draagt tege-
lijkertijd zorg voor Anne’s slechte gezondheid en haar woedeuitbar-
stingen. 

Als de nieuwe dienares Abigail (Emma Stone) arriveert, raakt Sarah 
onder de indruk van haar charme. Wanneer Sarah, Abigail onder 
haar vleugels neemt, ziet Abigail een kans om weer terug te keren in 
de aristocratische kringen. Als oorlogspolitiek Sarah compleet in be-
slag neemt, ontfermt Abigail zich over de koningin. Hun ontluikende 
vriendschap geeft haar de mogelijkheid om haar ambities waar te ma-
ken, en daar laat ze geen vrouw, man, politiek of konijn tussenkomen.

“The Favourite is verschrikkelijk grappig en oneindig tragisch“ -
de Volkskrant

De actrices, stuk voor stuk genomineerd voor een Golden Globe, 
zijn fantastisch in de rollen, die hoe langer hoe complexer blijken. 
Maar vooral actrice Olivia Colman (winnaar van prijs Beste Actrice) 
is onvergetelijk in de rol van koningin Anne; een getraumatiseerde, 
kinderlijke vrouw, die overal buiten wordt gehouden en snakt naar 
liefde, ook al weet ze dat die vals is.

Filmavond - Donderdag 31 oktober.
Aanvang 20.15 uur - Kaartjes à € 5,- verkrijgbaar
aan de kassa vanaf 19.30 uur.

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond

WWW.neSTerle.nl

Nesterlé,zo dichtbij.Kom, geniet& ontmoet!

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond

Kort nieuws
Lezing Winter-
feesten

HEESCH – Heemkundekring 
De Elf Rotten organiseert 
woensdag 30 oktober een le-
zing over winterfeesten. 

Ineke Strouken, traditiedes-
kundige en oud-directeur 
Kenniscentrum Immaterieel 
Erfgoed Nederland, vertelt 
op uitnodiging van de heem-
kundekring waar de tradities 
en rituelen in de winter van-
daan komen. De lezing wordt 
gehouden in De Heemschuur 
aan de Schoonstraat 35 en 
begint om 20.00 uur. De en-
tree voor niet-leden bedraagt 
€ 5,- inclusief koffie of thee. 

Ineke Strouken heeft 32 jaar 
als directeur leidinggegeven 
aan het Nederlands Centrum 
voor Volkscultuur en het 
Kenniscentrum Immaterieel 
Erfgoed Nederland. In die 
functie was Ineke Strouken 
projectleider van grote pro-
jecten, zoals het Jaar van de 
Tradities (2009). Het geven 
van informatie over tradities 
die geworteld zijn in het da-
gelijks leven is haar passie.

Kaartavond
Zonnebloem-
afdeling HDLV
HEESWIJK/DINTHER/LOOS-
BROEK/VORSTENBOSCH -
Er is weer een kaartavond 
met rikken en jokeren ge-
pland in CC De Wis in Loos-
broek. 

Deze avond op donderdag 31 
oktober is bedoeld voor Zon-
nebloemgasten en andere 
belangstellenden. Je kunt je 
inschrijven vanaf 19.00 uur, 
het kaarten begint om 19.30 
uur. Het inschrijfgeld is € 5,- 
en dat is inclusief twee con-
sumpties.

Tijdens de pauze worden 
er loten verkocht en na het 
kaarten volgt de loterij. De 
opbrengst is voor de acti-
viteiten en het bezoekwerk 
van de Zonnebloem afdeling 
HDLV. De Zonnebloem zet 
zich in voor mensen met een 
lichamelijke beperking. We 
hopen veel kaarters te kun-
nen begroeten voor dit goe-
de doel. 
Tevens willen we iedereen 
bedanken die loten heeft ge-
kocht van de Zonnebloem.

Deze rockvoorvechter kent aan-
eenschakeling van gerelateerde 
nummers waar je nooit genoeg 
van kunt krijgen. Grote hits van 
bands als Queens of the Stone 
Age, Foo Fighters, U2, Snow 
Patrol, Robby Williams en Gavin 
DeGraw staan garant voor een 
vette show. 

De Eindhovense band heeft 
leadzanger Patrick Hendriks, 
geboren en (deels) getogen in 
Bernheze, in de gelederen. Hij 
hoopt op een reünie/wederzien 
in relatie tot zijn podiumuren bij 
Ons Dorp, Sioux, De Splinter 
en… De Zwaan zelf natuurlijk!

Speciaal voor deze avond wordt 
hij begeleid door de ritmesectie 
van Symphonic Rocknightl; zie 
ook www.symphonicrocknight.nl/
tourdates.

De bandbezetting op 25 okto-
ber bestaat uit Patrick Hendriks- 
Lead vocals/guitars, Wouter de 
Vink-Lead guitars/Backing vo-
cals, Frank Strokap-Bass guitar 
en Timm de Jong-Drums.         

Aanvang: 22.30 uur.

RockSoc in De Zwaan
na eerste PROMS Night 
HEESWIJK-DINTHER - De afterparty na ‘de eerste avond van 
PROMS’ wordt met livemuziek van de band RockSoc verzorgd. Het 
Eindhovense RockSoc is een onvervalste rock-act met (wisselende) 
broodmuzikanten. Een eerlijke rockband met een stevige sound, die 
door haar ongecompliceerde oprechtheid respect afdwingt.

RockSoc
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BERNHEZE - Nadat Fieke, Eefke en Ma-
rith, net als in 2018, gekozen werden 
tot winnaar KeukenBazenBattle van de 
gemeente Bernheze, maakten zij kennis 
met de begeleidende kok John Smulders. 

Na het proefkoken bij John was het zater-
dag 5 oktober voor ‘het echie’ en moesten 
de meiden koken voor de jury en tegen 
de andere veertien gemeenten op het Ko-
ning Willem I college in ’s Hertogenbosch. 
Dat deden ze met hun zelfbedachte ‘Trio 
Lekkerrr’. Zelfgemaakte wraps met kip, 
gehakt en vegetarische vulling. De ingre-
diënten kwamen bijna allemaal uit Hees-
wijk-Dinther: champignons van Kanters 
Champignons, groenten uit de Groente-
pluktuin, meel van De Kilsdonkse Molen 
en zelfs gehakt en kip van de boerderij 
van Marith.

Op woensdagavond 9 oktober was het 
dan eindelijk zover, het finalediner! Alle 
vijftien teams konden, vergezeld door 
burgemeester of wethouder, hun kok, 
foodleveranciers en ouders, aanschuiven 
aan de prachtig gedekte tafels bij Agri & 

Food Plaza in ‘s Hertogenbosch. Na een 
heerlijk driegangendiner werden eerst alle 
vijftien teams op het podium geroepen 
om met een hard applaus, een medaille 
en een mooi kookboek hoe dan ook trots 
te vertrekken. Later volgde de vijftien 
koks die ook een welverdiend applaus in 
ontvangst namen. Tot slot, waar ieder-
een voor kwam: de uitslag! De gemeente 
’s Hertogenbosch ging er met de winst 
vandoor.

Team FEM kan iedereen die in groep 7 of 
8 zit aanbevelen om aan deze mooie wed-
strijd KeukenBazenBattle mee te doen.

Helaas geen prijs voor team FEM

V.l.n.r.: Marit, Fieke, kok John en Eefke

Eerst zien de kinderen hoe Blondie speur-
werk doet en hoe ze bijt op een speciale 
mouw die hulptrainer Tom aanheeft. Rob 
Toelen, eigenaar van Zorghond Nederland 
uit Gemonde, legt de kinderen uit hoe 
honden zich gedragen en wat een goede 
speurhond moet kunnen. 
Dan komen ook de pups van Blondie erbij 
en die brengen een hoop vrolijkheid mee. 
Al die kwispelende staartjes en blafjes! Nu 
mogen de kinderen ook gaan helpen met 
trainen. 

Ze gaan samen op ontdekking over de 
speelplaats van BSO de Toversteen en 

speuren naar de verstopte brokjes. Uiter-
aard wordt er ook veel geknuffeld. Want 
een goede politiehond kan speuren, de 
boef bijten én vooral lief en blij zijn.

Ze kan hard bijten én is lief en blij
HEESCH - De kinderen van de BSO van Humankind leerden in de herfstvakantie een 
héél bijzondere hond kennen: Blondie, de Mechelse herder van Zorghond Nederland. 
Samen met haar pups kwam Blondie de kinderen laten zien wat ze al geleerd heeft van 
haar trainers. Ze wordt namelijk opgeleid tot politiehond.

Afsluiting Oerfestival De Nistel

Foto’s: Marcel van der Steen



  
Woensdag 23 oktober 201912 ETEN, DRINKEN EN UITGAAN

Zondag 27 oktober,
19.00 uur, € 6,-, korte pauze.
2018 127 minuten,
biografie, drama. 

De film vertelt het verhaal van 
de legendarische Russische bal-
letdanser Rudolf Nureyev. Hij 
verlaat de balletcultuur door van 
Rusland naar het Westen uit te 
wijken. Hiervoor krijgt hij hulp 
van Clara Saint in 1961 in Parijs.  

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

2016 105 minuten,
biografie, sport    

‘Eddie the Eagle’ vertelt het ver-
haal van Eddie Edwards en de 
weg die hij aflegt om deel te 
nemen aan de Olympische Win-
terspelen van Calgary in 1988. 
Eddie zal daarmee de eerste En-
gelsman zijn die deelneemt aan 
het onderdeel schansspringen. 
Hij is echter wel de underdog, 
door zijn gebrek aan financië-
le ondersteuning en het feit dat 
hij een bril moet dragen onder 
zijn skibril, waardoor hij zo goed 
als blind is tijdens zijn sprongen. 
Heerlijke feelgood movie.

Meer? Zie www.de-pas.nl/agenda/film 

FILMHUIS DE PAS: 
The White Crow

Herfstwandeltocht voor het 
goede doel: KWF 
VORSTENBOSCH - In alle 
vroegte wordt de Kerkstraat op 
zondag 27 oktober weer omge-
toverd tot het decor van start en 
finish voor de jaarlijkse herfst-
wandeltocht voor KWF. 

Lekker wandelen door de na-
tuur waar de bladeren weer hun 
mooiste herfstkleuren laten zien. 
De start en finish is vanaf Bar/
Eetcafé de Ketel. Inschrijven kan 
van 8.00 tot 11.00 uur voor de 
10, 15 en 20 kilometer. 

Starten voor de kortste afstand 
kan van 9.00 tot 12.00 uur. On-
derweg is er tijd voor lekkere kof-
fie of thee en voor de kinderen 
mag de ranja zeker niet worden 
vergeten. Na afloop staat er voor 

alle deelnemers weer een kop 
heerlijke warme soep te wach-
ten. Inschrijfkosten voor volwas-
senen zijn € 4,50. Trek je (stoute) 
wandelschoenen aan en wandel 
lekker mee voor het goede doel. 
De wandeltocht staat onder aus-
piciën van de KWBN, Koninklijke 
Wandelbond Nederland.    

Gezellig wandelen
met het hele gezin!
Speciaal voor kinderen hebben 
we op de 5 kilometerroute weer 

een leuke opdracht. Deelne-
mende kinderen betalen slechts 
€ 1,-; hiervoor ontvangen ze bij 
terugkomst ook nog een lekkere 
attentie. Onder alle goede uit-
slagen van de opdracht worden 

er drie mooie prijzen verloot. 
De route van 5 kilometer kan 
natuurlijk ook gewoon bewan-
deld worden door volwassenen. 
Verder kun je ook weer geheel 
vrijblijvend deelnemen aan het 
enveloppen trekken. 

Zet voor je naar bed gaat zater-
dagavond de klok een uurtje te-
rug, dan kun je nog even lekker 
een uurtje langer slapen!

Speciaal voor kinderen hebben we op 
de 5 kilometerroute een leuke opdracht

Boekenmarkt: breng maar een grote tas mee…

Stichting Pep-projecten Bernhe-
ze houdt op zaterdag 26 okto-
ber, van 10.00 tot 16.00 uur en 

zondag 27 oktober van 10.00 
tot 15.00 uur een boekenmarkt 
in CC De Wis in Loosbroek. De 

entree is € 1,-. Je kunt hier ook 
terecht voor een kopje thee/
koffie en dergelijke. De op-

brengsten gaan naar projecten 
die de stichting in haar werkge-
bied in Roemenië uitvoert. 

26 EN 27 OKTOBER

Zie hiervoor ook 
www.pepbernheze.nl.

Oproep
Tevens zijn wij op zoek naar 
eenvoudige muziekinstrumen-
ten en rolstoelen voor enkele 
opvangtehuizen voor ouderen 
in ons werkgebied. 

Bel ons op 06-23173630.

BERNHEZE - Lees jij graag? Dan is dit je kans! Wat dacht je van vijf romans voor € 7,50? En vijf andere 
boeken, zoals hobbyboeken bijvoorbeeld, voor € 6,50. Er is een ruime keus! Romans, kinderboeken, 
strips, hobbyboeken, streekboeken, speciaalgeprijsde boeken, et cetera. Alle boeken verkeren in pri-
ma staat. Je kunt uiteraard ook losse boeken kopen.
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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

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

Ford Fiesta 1.0 Ecoboost, titanium,
   vol opties 2016
Ford Focus 1.0 Ecoboost, titanium, 
   71.000 km  2014
Nissan Note 1.4 airco, trekhaak 2008
Opel Astra station, 1.0 turbo edition,
  zonnedak, 66.000 km 2016
Opel Grandland X 1.2, turbo, innovation,
   automaat, 9.000 km 2019
Opel Insignia 2.0, CDTi sports, tourer 2015

Opel Karl Innovation vol opties!
   82.000 km 2017
Peugeot 308 1.6 VTi airco, trekhaak 2010
Peugeot 308 1.6 HDiF Sublime airco 2010

Renault Clio 1.2 Tce, airco, lichtmetalen
   velgen, 97.000 km  2009
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
Renault Modus 1.2, 87.000 km 2009
Toyota Yaris 1.5, aspiration, 18.000 km 2017 
Volkswagen Passat 2.0 TDI variant highline
   111.000 km 2016

Wordt verwacht:

Opel Mokka X 1.4 turbo innovation vol opties! 
22.000 km 2017
Renault Captur automaat 1.2 TCe 
   20.000 km! 2013

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

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 C1 85DKm 2012 €  3999,-

Citroen C3 Picasso 1.6 VTi 2010 € 5950,-

Citroen C4 1.4-16V Prestige 2006 €  2250,-

Citroen C4 Picasso panoramadak 2009 €  6499,-

Citroën Xsara Picasso 1.8 -16V 2004 €  999,-

Citroën Xsara Picasso 120 Dkm 2004 €  2400,-

Citroën Xsara Picasso 1.6-16V 2006 €  1250,-

Citroën C4 Grand Picasso 7 pers. 2007 €  3999,-

Fiat Panda 0.9 TwinAir 2014 €  5450,-

Ford Fiesta 1.0 Style 120 Dkm 2013 €  7450,-

Hyundai Atos 78 Dkm Airco 2006 €  2750,-

Hyundai Santa-Fe  2.0i-16V 2005 €  2999,-

Kia Picanto 102DKm 2012 €  5450,-

Peugeot 107 54Dkm 2012 €  4450,-

Peugeot 307 1.4-16V 5 drs 2007 €  3450,-

Peugeot 308 1.6 VTi 2008 €  3750,-

Renault Twingo 1.2 Air 2008 €  4499,-

Volkswagen Up Bleumotion Sportive 2012 € 5950,-

Cabriolet 

Peugeot 206 CC 2.0-16V 2005 €  3750,-

Bedrijfswagens exclusief BTW

Citroen Berlingo  1.6 HDI 2009 €  4499,-

Ford Transit 300s 2.2 TDCi 84DKm 2012 €  6999,-

Peugeot Partner 1.6 HDI 2013 €  4450,-

Renault Kangoo 1.5 dci 133DKm 2013 €  5750,-

Auto & Motor NIEUWS

Bosschebaan 92 - 5384 VZ Heesch - 0412-452244 of 06-51088982
info@autobedrijf-wilbervangogh.nl

www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

Fiat 500 cabrio   twin air 36.000 km 2015
Mini cooper S navi ecc lmv 91.000 km 2009
Nissan Juke automaat  nav camera 22.000 km 2016
Renault Captur 1.2 tce automaat 11.000 km 2017
Suzuki Vitara  automaat   zwart 17.000 km 2016
Volkswagen Tiguan 1.4 98.000 km 2012

Wordt verwacht 
Hyundai IX20    automaat nav camera 22000 km 2017                                                  

Maak je auto herfstklaar met 
deze tips van de Wegenwacht

Zelf je ruitenwissers controle-
ren? Dat kan in zeven eenvou-
dige stappen: 

Stap 1
Controleer je ruitenwisserbladen 
als je ruitenwissers overdreven 
veel geluid maken of strepen 
trekken.

Stap 2
Schakel de ruitenwissers uit.

Stap 3
Schakel het contact van de auto 
uit.

Stap 4
Trek de metalen arm overeind 
waaraan de wisserbladen beves-
tigd zitten.

Stap 5
Bekijk of de ruitenwisserbladen 
vies of versleten zijn. Vuile rui-
tenwisserbladen kunnen ook 
strepen trekken, maar daarmee 
hoef je ze niet meteen te ver-
vangen. Een poetsbeurt met een 
schoonmaakdoekje kan het pro-
bleem al verhelpen.

Stap 6
Ben je toch met je ruitenwissers 

bezig, controleer dan ook me-
teen de paravan van je auto. 
Dat is de waterafvoer onder de 
motorkap. Vuil hoopt zich hier 
al snel op en kan schade aan de 
ruitenwissermotor veroorzaken.

Stap 7
Zijn je ruitenwisserbladen versle-
ten, dan zul je ze moeten ver-
vangen. Bekijk op de gebruiks-
aanwijzing van de gekochte 
ruitenwissers hoe dat moet of 
laat ze vervangen door de gara-
ge.

bron: www.anwb.nl
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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

www.autobedrijflangens.nl

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

• Audi SQ5 313 PK! Camera, leder/alcantara, 
zwenkbare trekhaak, 20 inch, enz.!  2014

•	 Ford	Focus	Station navi, PDC, afn. trekhaak, 
119.000 km,  2012

•	 Hyundai	IX20	Clima, stoelverwarming, 
 el. ramen , centr. vergr. 48,000 KM, 2013
•	 Nissan	Qashqai	+ 2.0i, 140 PK, I-way, navi, 

camera 360, climatronic, panoramadak, 
cruisecontrol, 2012

•	 Opel	Vivaro	2.0 CDTI L2H1, 125.000 km, airco 
3-pers., 2011

•	 Peugeot	208 1,2i, GT-line, navi, camera, leder, 
privacy glass, stoelverwarming, enz., 2016

•	 Renault	Scenic	1,6 16V
 Expression, airco, trekhaak
 151.000 km, 2004
•	 Renault	Captur	1,2TCe Aut., 
 Intens Energy Navi, Clima, PDC
 V+A , Led, enz., 2018

•	 Renault	Megane	1.6i,16V, dynamique, navi, PDC, 
enz., 165.000 km, 2010

•	 Seat	Ibiza	1.0 TSi, 5-drs, nieuw  model, navi, PDC, 
clima, adaptieve, cruisecontrol, enz., oktober 2017

•	 Seat	Ibiza	1,0 TSi 95 PK
 nieuw model!, navi,
 clima, PDC, enz.! 2017
• Skoda Rapid 1.2 TSi 105 PK, PDC, navi, 
 cruise-Control, 2015
•	 Toyota	Aygo	1.0 12V, airco, zwart metallic, 

104.000 km, 2008
•	 Volvo	V50 1.6 ED Summum, leder, navi, PDC, 

dakrail, enz. 151.000 km, 2011
•	 VW	Beetle 2,0i Highline, airco, el.
 ramen, centr. vergr. 132.000 km.,
 2001
•	 VW	Polo	1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen en 

spiegels, 239.000 km, 2006
•	 VW	Touran 1.4 TSI navi, camera trekhaak, 

stoelverwarming, 2011

SCHADEHERSTEL
Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

verkocht

komt	binnen

nieuw	binnen

verkocht

verkocht

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

Veilig in weer en wind

In drie eenvoudige stappen zelf je
bandenprofiel controleren

Stap 1
Parkeer je auto op een egale on-
dergrond.

Stap 2
Draai de banden van je auto in, 
zodat je goed zicht hebt op het 
loopvlak van de band.

Stap 3
Plaats de profieldieptemeter op 
verschillende plekken in een groef 
op de band en lees de profieldiep-
te af op de profieldieptemeter. 
Je banden moeten minimaal een 
profieldiepte hebben van 1,6 mil-
limeter: dat is wettelijk verplicht!

Bron: www.anwb.nl

AUTOVERLICHTING:
top 3 ergernissen

BERNHEZE - Er bestaat nogal 
wat onduidelijkheid over auto-
verlichting. Hier vind je de drie 
belangrijkste ergernissen en de 
regels die daarbij horen.

1. Felle verlichting erg
 hinderlijk
Veel mensen zeggen last te heb-
ben van de felle verlichting van 
andere auto’s.
- De voornaamste reden van 

verblinding door koplampen 
van auto’s wordt veroorzaakt 
door verkeerde afstelling, het 
gebruik van verkeerde lampen 
of verkeerde montage van de 
lamp. 

- Soms lijkt het of auto’s xenon-
verlichting hebben, maar is er 
in werkelijkheid sprake van 
goedkope halogeenlampen. 
Deze geven veel strooilicht, 
die voor een verblindend ef-
fect kunnen zorgen.

- In koplampen die daar niet 
voor gemaakt zijn, wordt ach-
teraf een xenonlamp gemon-
teerd. Die lampjes passen niet 
bij de reflector van de auto, 

met een verblindend effect tot 
gevolg.

- Sommige auto’s hebben te-
genwoordig een groot-licht-
stand die er automatisch voor 
zorgt dat de tegenligger niet 
wordt verblind. LED-techniek 
maakt dit mogelijk.

2. Dagrijverlichting niet altijd
 veilig
Bij veel auto’s met dagrijverlich-
ting branden de achterlichten 
niet en dat kan gevaarlijke situ-
aties opleveren. Automobilisten 
moeten er dan zélf aan denken 
om bij invallende duisternis en/
of mist over te schakelen naar 
dimlicht. En dat wordt wel eens 

vergeten! Bij auto’s die na 30 
januari 2015 hun typegoedkeu-
ring hebben gekregen, is deze 
‘fout’ gecorrigeerd. Vanaf die 
datum mogen de achterlichten 
van nieuwe auto’s tegelijkertijd 
met de dagrijlichten branden. 
Als iedere Nederlandse automo-
bilist overdag licht zou voeren, 
kunnen op jaarbasis 30 doden 
en 500 ernstige verkeersgewon-

den worden bespaard. 
Dagrijverlichting heeft ook na-
delen: een hoger brandstofver-
bruik en de schadelijke uitstoot 
die daarmee voor het milieu ge-
paard gaat. Die gevolgen kun-
nen echter aanzienlijk worden 
beperkt door energiezuinige 
lampen te gebruiken. Om niet 
te veel stroom te verbruiken, 
zijn DRL’s vaak vormgegeven als 
energiezuinige LED’s. Autofabri-
kanten gebruiken dagrijverlich-
ting geregeld om de voorzijde 
van de auto te verfraaien. Wet-
telijk gezien mogen DRL’s alleen 
wit licht uitstralen. Bovendien 
moeten ze aan staan bij een lo-
pende motor en automatisch 
uitgaan (of overgaan in stads-
licht) wanneer de normale ver-
lichting wordt ingeschakeld. Aan 
het dashboard van je auto is niet 
altijd te zien of de dagrijverlich-
ting is ingeschakeld!

3. Zelf lampjes verwisselen niet 
 mogelijk
Veel mensen vinden het verve-
lend dat zij niet zelf de lampjes 
van de autokoplamp kunnen 
verwisselen. Bij veel auto’s is dat 
onmogelijk geworden, simpel-
weg omdat je er zonder speciaal 
gereedschap niet bij kunt.
Uit het oogpunt van verkeers-
veiligheid, onnodige autokosten 
én de kans op verkeersboetes 
heeft de ANWB (bij monde van 
de overkoepelende automobiel-
club-organisatie FIA) zich hard 
gemaakt voor Europese regelge-
ving om dit probleem op te los-
sen. Vanaf 2009 moeten autofa-
brikanten hun nieuwe modellen 
zo ontwerpen, dat automobilis-
ten zélf in staat zijn hun lampen 
te vervangen. Voor bestaande 
auto’s verandert de situatie he-
laas niet.

Bron: www.anwb.nl

Zelf de lampjes van de 
autokoplamp kunnen 
verwisselen
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LUCHTPOST
FREEK SPITS
NISSEROISE GLORIE IN KENYA

Een helpende hand bieden in het westen van 
Kenya daar ben ik, Freek Spits geboren en 
getogen in Nistelrode, mee bezig geweest. 
Ik woon in Kisumu aan het Victoriameer, van 
waaruit ik de diverse activiteiten coördineer 
waar ik mee bezig ben. 

Hallo Bernhezers,

Hier weer een bericht vanuit Kenya. We zitten midden in 
het creëren van structurele partnerships met grotere partijen 
als voorbereiding op de opschaling van de activiteiten met 
stevia. Het is een moeizaam proces, ook met de ‘Sugar 
Research Institute’ dat een semi-overheidsinstelling is en 
dat toch behoorlijk bureaucratisch in elkaar steekt. Drie 
stappen vooruit en vol moed, maar dan toch weer blijven 
steken of zelfs twee stappen terug. Tja, dat is de dynamiek 
in Afrika.

Ik heb de laatste tijd ook ervaren dat velen in Nederland 
dit niet goed doorhebben, omdat ze zelf die ervaring niet 
hebben of niet begrijpen hoe het Afrikaanse systeem in 
elkaar zit. Ik vraag mijzelf dan ook regelmatig af: ‘Freek, 
hoe houd je het toch zo lang vol hier?’ Maar ja, als ik in 
een dip zit, dan kruist er toch weer iets mijn pad, waardoor 
ik zeg: ‘ja volhouden en deze kans pakken.’ Zo zijn we nu 
ook bezig met een partnership met Edukans, een grotere 
stichting in Nederland die de focus heeft op met name 
educatie en het versterken van de trainingscapaciteit van 
mensen hier die trainingen geven. De overlap is uiteraard 
landbouw en daarvoor zijn we nu bezig een aantal 
voorstellen in te dienen, ook met de focus om stevia via de 
praktische trainingscenters onder de aandacht te brengen en 
kleinschalige boeren daarin te betrekken.

Een andere kans die uit het niets mijn pad kruiste, is 
een connectie met Wereldbank. Ook dit biedt serieuze 
mogelijkheden, maar is nog in een prille fase. Het geeft 
wel weer moed als je een externe partij je verhaal en visie 
vertelt en dat anderen enthousiast worden. Maar ja, ik heb 
mij wel voorgenomen het geheel realistisch te zien en mij 
niet blind te staren op het onmogelijke. Een ding is zeker, 
en ik kan het uit eigen ervaring vertellen: het valt niet mee 
om te pionieren en iets van de grond te krijgen in Kenia.

Ik kwam gisteren toevallig een jongeman tegen die ik al drie 
jaar niet had gezien. Hij vertelde me het volgende: “Freek, 
ik respecteer jou en ben dankbaar voor wat je mij ooit hebt 
gezegd. Geloof in je eigen kunnen, ben geduldig en werk 
hard.” Hij vervolgde: “Dat heb ik altijd onthouden, en 
het stelt mij nu in staat om jou een drankje aan te bieden, 
waarvoor ik voorheen altijd afhankelijk was van anderen.” 
Kijk, dat zijn dan voor mij de tekenen waarvoor je het doet, 
om het leven van anderen positief te beïnvloeden. Een 
goede reflectie voor mijzelf. Doorzetten jongen, heb geduld 
en het zal goed komen!

Warme groet, Freek Spits 

Heeswijkse kerk wordt
compleet omgebouwd
Vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober Proms of Liberty in de Sint-Willibrorduskerk

Om het feest compleet te ma-
ken worden ook de kroonluch-
ters verwijderd, zodat de bezoe-
ker tevens verrast wordt door 
bijzondere beelden. De ruimte 
wordt gevuld met speciale effec-
ten die zorgen voor een algehele 
beleving en doorleving van de 
muziek. Een 360 graden draai-
ende videoprojectie wordt op 
de gewelven afgespeeld en de 
complete ruimte wordt gevuld 
met beelden die de prachtige 
muziek omlijsten. Om dit moge-
lijk te maken worden de nieuw-
ste technieken op het gebied 
van licht, geluid en videoprojec-

ties ingezet. Het is een totaal-
belevenis die al je zintuigen zal 
prikkelen, want aansluitend aan 
het concert zal er een afterparty 
plaatsvinden in café De Zwaan 
met bijpassende live-muziek. 
Twee consumpties, te gebruiken 
in café De Zwaan na afloop van 
het concert, zijn inbegrepen bij je 
toegangsbewijs. 

De Koninklijke Fanfare Sint Wil-
lebrord en zang en combo zijn 
al maandenlang voor komend 
weekend aan het repeteren. En 
al die vele maanden werk ko-
men nu tot een hoogtepunt en 

voorbereidingen worden wer-
kelijkheid in dit uniek en een-
malig concert. Met slechts 300 
zitplaatsen per avond is het be-
langrijk je tijdig van een plekje te 
verzekeren. Je kunt de kaarten 
in de voorverkoop online reser-
veren op www.koninklijkefan-
fare.nl of kopen bij Paperpoint. 
De kaarten kosten in de voor-
verkoop € 18,-, aan de kassa op 
de avonden zelf (indien voorra-
dig) € 20,-. Er is nog maar een 
beperkt aantal kaarten te koop, 
dus bestel of haal snel je toe-
gangsbewijs! 
Zorg dat je erbij bent!

HEESWIJK-DINTHER - Waar normaliter koorgezang en orgelspel klinkt, zal nu de Sint-Willibrorduskerk 
gevuld zijn met de bijzondere klanken van de Koninklijke Fanfare Sint Willibrord, ondersteund door 
zang en combo. Kortom, de kerk is voor het concert omgebouwd tot een professionele concertzaal!

Afscheid dirigent Gerard
Bierman dameskoor Heesch

Tijdens de viering zullen alleen 
liederen gezongen worden die 
hij zelf gecomponeerd heeft. 
Ook de uitvoering van de Heili-
ge Mis is eigen werk.

Het dameskoor vindt het jam-
mer dat Gerard stopt, maar ui-
teraard respecteren de dames 
zijn besluit. Op zondag 27 ok-
tober neemt het koor met een 

gezamenlijke brunch afscheid 
van een uitstekende, kundige en 
fijne organist-dirigent.
Namens het dameskoor: 
Alvast bedankt Gerard!

HEESCH - Aanstaande zaterdag zal Gerard Bierman voor de laatste keer het orgel bespelen en tegelij-
kertijd het dameskoor dirigeren. Ruim 30 jaar heeft het dameskoor van de Goede Herder parochie in 
Heesch gezongen onder leiding van organist-dirigent Gerard Bierman. In goed overleg is het besluit 
genomen dat hij het wat rustiger aan gaat doen.

Aftellen voor Aurora Ontmoet

Het is vanaf nu echt aftellen ge-
blazen voor alle mensen die mee-
werken aan de editie van ‘Aurora 
Ontmoet’ van dit jaar. De span-
ning stijgt, maar iedereen heeft 
er vooral heel veel zin in.

Er is maar liefst langer dan een 
jaar gewerkt en gerepeteerd om 
tot hier te komen en om uitein-
delijk het resultaat te laten horen 
aan iedereen die erbij is komen-
de zaterdag. 

Vorige week zijn de laatste ex-
tra puntjes nog op de i gezet en 
weet iedereen wat hem of haar 

te wachten staat. De kaartver-
koop is al een tijdje bezig en er 
zijn inmiddels ruim 500 kaarten 
verkocht! Kaartjes zijn zeker nog 
wel beschikbaar, dus wees er 
snel bij om er nog een te kunnen 
bemachtigen. 

Beleef deze bijzondere en spec-
taculaire avond samen met Au-
rora! De laatste kaarten voor 
‘Aurora Ontmoet’ zijn te koop 
voor € 15,- via www.de-pas.nl 

of aan de theaterkassa in CC De 
Pas. Hopelijk zien we je komen-
de zaterdag. De avond begint 
om 20.15 uur. 

De avond wordt trouwens nog 
extra speciaal omdat het voor 
de dirigent van Aurora Con Brio, 
Jesse van Lankveld, zijn laatste 
concert zal gaan worden. Hij 
heeft zijn afscheid aangekon-
digd en hoe kan dat nou beter 
dan met dit promsconcert!

HEESCH - Aankomende zaterdag is het dan eindelijk zover! Aurora Ontmoet gaat plaatsvinden in CC 
De Pas. Alle repetities zijn achter de rug en Aurora Con Brio is er klaar voor om samen met Popkoor 
Enjoy, Arno, Babs, Laura en het combo er een fantastische avond van te gaan maken. Als afsluiter zal 
DJ Menno draaien op de afterparty om zo de avond feestelijk te eindigen.

Langer dan een 
jaar gewerkt en 
gerepeteerd

Maasland
’t Dorp 142 - 5384 ME Heesch

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

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

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

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

Inloopspreekuur:
Maandag- en 
woensdagavond:         
19.00-20.00 uur
1e woensdagochtend van 
de maand: 11.00-12.00 uur.

Dat heb ik altijd onthouden, en 
het stelt mij nu in staat om jou 
een drankje aan te bieden
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Meer info:
info@beeten.nl
www.beeten.nl

Bedrijvenweg 16
5388 PN Nistelrode

0412 612594

BERNHEZE - Zondag vond in Bernheze de eerste regionale Babsendag plaats. De organisatie was in handen van twee lokale trouwambtenaren. Hun oproep had een verrassend 
massaal ‘Ja, ik wil’ tot resultaat. Een 35-tal trouwambtenaren oftewel Babsen (Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand) hadden zich rond het middaguur verzameld bij De 
Kilsdonkse Molen in Heeswijk-Dinther voor een lunch en een optreden van cabaretier Mark van de Veerdonk, maar vooral om kennis te maken met de andere Babsen uit de regio. 

Burgemeester en collega-Babs Marieke Moorman heette de Babsen uit Heusden, Helmond, Den Bosch, Oss, Boxtel, Boekel, Meierijstad, Oisterwijk, Boxmeer, Uden en natuurlijk 
Bernheze welkom en vertelde over de door haar gesloten huwelijken. Van de Veerdonk besprak op geheel eigen wijze de scherpe kantjes van het huwelijk en alles daaromheen. 
Na een rondleiding in de molen werden de aanwezigen daar vereeuwigd. De middag werd besloten met een kwis vol trouwgerelateerde vragen en afgesloten met een borrel.

De deelnemers van de eerste regionale Babsendag Foto: Jan Gabriëls

Ja ik wil

Ontspannen
Cindy woont in Berlicum, waar 
ze bekend is van “kunst in de 
kroeg”. Dat is een laagdrempe-
lig samenzijn waarbij het ont-
spannen maken van iets moois 
centraal staat. Hetzelfde wil ze 
ook bij De Eijnderic in Nistelro-
de. “Op vijf dinsdag-avonden 
ontspannen jezelf zijn en daarna 
trots zijn op wat je maakte”, is 
het motto van Cindy. “Want al-

tijd blijkt weer dat mensen veel 
meer moois kunnen maken dan 

ze zelf vooraf denken. Het is een 
geweldige ervaring om te doen.” 

Autonoom kunstenaar
Cindy heeft een opleiding bij de 

kunstacademie in ’s-Hertogen-
bosch. Later volgde ze de oplei-
ding docent beeldende vakken 
bij Fontys. Zo gaf ze eerder les 
op middelbare scholen en is nu 
aanbieder van creatieve work-
shops in het onderwijs. “Werken 
met volwassenen vind ik inspire-
rend. Vaak hebben cursisten al 
iets leuks gezien, of willen ze een 
idee uitwerken. Ik ondersteun ze 
daar graag in.”

Vrij schilderen, ook als je het nog nooit deed,
bij de Eijnderic in Nistelrode

NISTELRODE - “Geen ervaring is gewenst”, lacht Cindy de Graaff over haar vrije schilderworkshops die 
ze vanaf 12 november bij de Eijnderic in Nistelrode gaat geven. “Het is juist leuk als je totaal onbevan-
gen begint met het uitwerken van een idee. Daarom mag je ook je eigen doek of canvas meebrengen. 
Zo kies je zelf het formaat. En past het werk straks precies op die ene plek waar je het voor bedoelde.” 
Alle andere materialen die je nodig hebt, worden verzorgd door De Eijnderic. Voor meer inspiratie kan 
je bij Cindy terecht. Ze brengt van alles mee aan beeldmateriaal, maar ook aan voorwerpen.

Cindy de Graaf

Op vijf dinsdag-avonden 
ontspannen jezelf zijn

www.tipmooibernheze.nl
Ga naar

• Anoniem
• Gratis

•  In 3 minuten

Van Bernheze 
voor Bernheze
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1 t/m 31 oktober 2019
Regentonactie

T/m 27 oktober 2019
Inschrijven bouwkavel 
De Erven

Tot 30 oktober 2019
Aanmelden bladhoop 
voor ophaalronde vanaf 
4 november

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

19 november 2019
10.00 uur
Mantelzorgwandeling + lunch
Vorstenbosch

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

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

AGENDA

We zijn op zoek naar:

- Projectleider ruimtelijke 
ordening (woningbouw), 
36 uur (solliciteren voor

 27 oktober)

Meer info en solliciteren op 
www.werkeninnoordoostbrabant.nl

VACATURE

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

Op vrijdag 8 november 2019 kunt u geen afspraak plannen voor 
aanvraag van een identiteitskaart of paspoort. Er vinden dan na-
melijk werkzaamheden plaats aan ons automatiseringssysteem.
Voor alle andere aanvragen kunt u wel bij ons terecht. 
En u kunt uw aangevraagde id-kaart of paspoort ook gewoon 
zonder afspraak ophalen bij de receptie. Geopend maandag t/m 
vrijdag 8.30-12.30 uur en woensdag 8.30-19.00 uur.

Eerstvolgende wandeling
6 november 2019
Er zijn nog plaatsen vrij voor de 
eerstvolgende wandeling op 6 
november tussen Heesch en Vin-
kel. (5,8 km) over mooie brede 
onverharde lanen met statige bo-
men. Het kasteel in Vinkel, een 
Mariakapel, we zien het allemaal 
tijdens deze mooie wandeling. We 
starten om 10.00 uur. De lunch is 
rond 12.30 uur (u kunt ook alleen 
komen lunchen) bij Boerderijter-
ras Het Venster in Vinkel. Aan de 
wandeling en de lunch zijn geen 
kosten verbonden.

Aanmelden 
U kunt zich tot uiterlijk vijf dagen 
vóór elke wandeling en/of lunch 
aanmelden bij Mary van der Lin-
de (telefoon 06-18 04 13 46 of 
mail info@happinessinprogress.nl) 
onder vermelding van uw naam, 
mobiele telefoonnummer en 
emailadres. 
Meer informatie: 
www.happinessinprogress.nl.

Meer informatie over de wande-
lingen en de mantelzorgwaarde-
ring vindt u op 
www.bernheze.org. 

Mantelzorger?
Wandel dan lekker mee!

Als mantelzorger bent u druk; volop bezig met de zorg voor een 
naaste en ook nog met werk en/of de zorg voor uw gezin. De ge-
meente Bernheze nodigt u uit voor een ontspannende wandeling, 
speciaal voor mantelzorgers in onze gemeente. 

Bladeren zijn natuurlijke com-
post voor uw tuin en zorgen 
ervoor dat de grond minder 
verdroogt. Ons advies is om de 
bladeren zoveel mogelijk in uw 
borders te harken. 

Wilt u toch van uw bladafval 
af, dan kunt uw het gratis in de 
gft-container doen of naar een 
van de 2 groendepots brengen. 
- Firma Van Schaijk, Berghemse-

weg 13, Nistelrode
- Firma Dijkhoff, Lariestraat 25, 

Heeswijk-Dinther
Doet u gevallen bladeren in uw 
gft-container? Zorg dan dat het 
zo droog mogelijk is en stamp 
het niet te hard aan. Nat, aange-
stampt blad vormt namelijk een 
dikke massa die niet gemakkelijk 
uit de container valt. 

Zelf een bladhoop maken
Kunt u het blad niet meer in de 
groencontainer kwijt, dan kunt 
u een grotere bladhoop maken, 
die u vervolgens bij ons kunt 
aanmelden. We komen hem dan 

ophalen tijdens de eerste ophaal-
ronde na de melding (dat geldt 
ook voor het buitengebied).

Eerste ophaalrond in november
De eerstvolgende ophaalronde 
is in november. We beginnen op 
4 november en hopen dat we 
de bladhopen binnen een week 
kunnen ophalen, maar het kan 
zijn dat de ronde 2 weken duurt. 
Dat is afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen.
Als u uw bladhoop voor 30 ok-
tober aanmeldt, nemen we hem 
begin november mee.

U vindt een aanmeld-button op 
onze website (zoekterm: blad-
afval). Na uw aanmelding ont-
vangt u een e-mail met een be-
vestiging en een indicatie van de 
ophaaldagen. 

Gemeente ruimt
bladafval op

Op 31 oktober en 7 november 
2019 vinden raadsvergaderin-
gen plaats in de raadzaal van 
het gemeentehuis, De Misse 6 
in Heesch. De vergadering is 
openbaar en begint om 19.30 
uur. 

Op de agenda van 31 oktober 
- Algemene beschouwingen 

fractie over de begroting 
2020

- Nieuwe besturing voor de sa-

menwerking in De Maashorst
- Verordening Stimuleringsle-

ning verduurzaming sportac-
commodaties 2019 gemeente 
Bernheze

- Implementatie abonnements- 
tarief Wmo

- Aanwijzing Stichting Omroep 
Maasland tot lokale publieke 
media instelling

- Vaststellen bestemmingsplan 
Rietdijk 17, Vorstenbosch

- Vaststellen bestemmingsplan 

Achterstraat nabij 44, Nistel-
rode

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

- Herbenoeming voorzitter re-
kenkamercommissie Bernheze

- Tweede tussentijdse rapporta-
ge gemeente Bernheze 2019 

Op de agenda van 7 november
- Behandeling en vaststelling 

Programmabegroting 2020

Informatie
De agenda en bijbehorende 
stukken vindt u op 
www.bernheze.org. Via deze 
website kunt u de raadsvergade-
ring live volgen en op een later 
tijdstip terugkijken. 
Met vragen over de gemeen-
teraad en de raadscommissies 
kunt u terecht bij de griffie, te-
lefoon 0412-45 88 88, e-mail 
griffie@bernheze.org.

RAADSVERGADERING

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Melding schenktijden para-
commerciële rechtspersoon
De volgende organisaties hebben 
een melding gedaan in overeen-
stemming met artikel 2:34B, lid 4 

APV
- RKSV Prinses Irene, Loo 8, Nis-

telrode meldt een activiteit op 
29 november 2019. 

- RKSV Avesteyn, Steen- en 
stokstraat 6, Heeswijk-Dinther 
meldt een activiteit op 10 no-
vember 2019. 

Van deze mogelijkheid mag door 
de inrichting maximaal 6 keer per 
jaar gebruik worden gemaakt. 
Tijdens de activiteit gelden er rui-
mere schenktijden dan normaal. 
Voor de exacte normen verwij-
zen wij u naar artikel 2:34B, lid 
1 en 2 van de APV, die te vin-
den is op www.bernheze.org.  

Verleende vergunning plaatsen 
voorwerpen op of aan de weg
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten een 
vergunning te verlenen voor de 
plaatsing van een koelcontainer, 
aan Slagerij-Poelier Riny van 
Esch in de periode van 16 t/m 29 
december 2019.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-

ning/ontheffing verleend aan:
- Stichting Intocht Sint Nicolaas 

Heesch voor het organiseren 
van de Sinterklaasintocht op 17 
november 2019 van 12.00 tot 
14.00 uur in de volgende stra-
ten: Mozartlaan, Hoogstraat, 
Grenadierstraat en ’t Dorp in 
Heesch. Deze straten zijn (ge-
heel of gedeeltelijk) tijdens de 
intocht afgesloten voor alle 
verkeer, behalve voetgangers. 
De beschikkingen zijn verzon-
den op 18 oktober 2019.

- Stichting Berne Abdijbier voor 
het organiseren van ‘Vier het 
leven’ op 21 december 2019 
en 21 februari, 21 maart, 21 
juni, 21 september en 21 de-
cember 2020 van 18.00 tot 
23.00 uur op de locatie, Ab-
dijstraat 51, Heeswijk-Dinther. 
De beschikking is verzonden 
op 18 oktober 2019.

- Ferrion Markten voor het  

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. 

Maak altijd een afspraak

Naar de gemeente?
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organiseren van een Jaarmarkt 
op 14 juni 2019 van 10.00 tot 
17.00 uur in de Hoofdstraat, 
Sint Servatiusstraat en Plein 
1969, Heeswijk-Dinther. Van-
af 05.00 tot 20.00 uur is de 
Hoofdstraat (vanaf de Abdij-
straat tot Plein 1969) en Sint 
Servatiusstraat (vanaf Hoofd-
straat tot De Doorgang) afge-
sloten voor alle verkeer, behal-
ve voetgangers. De beschik-
kingen zijn verzonden op 21 
oktober 2019.

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

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

Nistelrode voor het organi-
seren van een vogeltentoon-
stelling op 16 november 2019 
van 15.00 tot 19.00 uur en 17 
november 2019 van 10.00 tot 
16.00 uur op de locatie Hoge 
Akkers 1, Nistelrode. De toe-
stemming is verzonden op 21 

oktober 2019.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Drank- en horecawet

Aan Bus Whiskey Distillers B.V. 
is vergunning verleend voor het 
uitoefenen van het horecabedrijf 
Bus Whiskey Distillers, Heideweg 
1a, Loosbroek. De vergunning is 
verzonden op 16 oktober 2019.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening 

Kennisgeving overeenkomst 
over grondexploitatie
Het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze maakt 
op grond van artikel 6.24 lid 3 van 
de Wet ruimtelijke ordening be-
kend dat het op 17 oktober 2019 
een overeenkomst heeft gesloten 
waarin een onderdeel over gron-
dexploitatie is opgenomen in het 
kader van de ontwikkeling van 
bestemmingsplan ‘Heescheweg/
Weverstraat te Nistelrode’. De 
overeenkomst heeft betrekking 

op het perceel kadastraal be-
kend gemeente Nistelrode, sectie 
F, nummers 1207, 1589, 1641, 
1642, 1917, 1918, 2119, 2120, 
2208 en 2209, plaatselijk bekend 
Heescheweg/Weverstraat te Nis-
telrode.
Inzage: De zakelijke beschrijving 
van deze overeenkomst ligt op 
grond van het bepaalde in artikel 
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke 
ordening gedurende 6 weken, 
vanaf donderdag na de publi-
catie, op afspraak, ter inzage in 
het gemeentehuis, De Misse 6  
Heesch. 

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
- Boogstraat 14
 Nieuwbouw woning
 Datum ontvangst: 10-10-2019
- Schoonstraat 48
 Uitbreiden woonhuis
 Datum ontvangst: 16-10-2019

Heeswijk-Dinther
- Hoofdstraat 27
 Wijzigen bestemming en split-

sen pand
 Datum ontvangst: 14-10-2019
Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Nistelrode
- Parkstraat 2
 Vervangen handelsreclame
 Verzenddatum: 17-10-2019
Heesch
- Strausslaan 10
 Vervangen dragende wand 

door stalen balk
 Verzenddatum: 14-10-2019
- Gildestraat 4
 Plaatsen dakkapel aan straatzij-

de
 Verzenddatum: 21-10-2019
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 uitgebrei-
de procedure, niet worden gepu-
bliceerd. De bekendmaking van 
deze aanvragen vindt plaats via 
publicatie van een ontwerpbesluit.

Besluiten
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn via de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure ver-
leend. De besluiten treden in 
werking na afloop van de be-
roepstermijn.
Heeswijk-Dinther
- Oude Beemdseweg 4
 Intrekken omgevingsvergun-

ning van 13-10-2014 voor de 
activiteit bouw en milieu

 Verzenddatum: 21-10-2019
Nistelrode
- Grote Heide 7a
 Wijzigen van gebouw 1 en 

mestloods
 Verzenddatum: 15-10-2019
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

PROCEDURES
Openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

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

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

WWW.BERNHEZE.ORG

Uniek familiegebeuren  

Zijn vrouw, Marianne du Maine 
schrijft gedichten. Zij verwerkt 
herkenbare emoties, soms gere-
lateerd aan het geloof, maar het 
kan ook betrekking hebben op 
de natuur, geluk, vrede, verdriet 
of de dood. Haar gedichten zijn 
gebundeld tot een mooi boekje 
met toepasselijke foto’s.

De kleindochter van Wim en Ma-
rianne, Laura Koomen, is zeer ge-
talenteerd. Ze is 15 jaar en zingt 
en acteert in musicals van Gym-

nasium Bernrode. De muziek- 
lessen op synthesizer leidden er-
toe dat Laura door wilde groeien 
met pianoles. 

Ook zingt ze gevoelige nummers 
met begeleiding van gitaarspel, 
dat zij zichzelf heeft aangeleerd. 
Op 3 november zal zij met piano, 
zang en gitaarspel haar muzikale 
bijdrage leveren tijdens de ex-
positie van haar opa en de pre-
sentatie van gedichten van haar 
oma.

Programma 3 november, toe-
gang vanaf 14.00 uur. 
Opening expositie 15.30 uur.
Diapresentatie met voordracht 
gedichten. Laura zal met gitaar- 
en pianospel haar muzikaal talent 
laten horen na de opening van 
de expositie en tijdens de inter- 

mezzo’s bij de gedichtenpresen-
tatie.
Zondag 10 november is de ex-
positie nog te zien van 14.00 tot 
17.00 uur. 
Wim en Marianne zijn dan aan-
wezig. Op beide zondagen is de 
entree gratis.

VORSTENBOSCH – Als amateurschilder heeft Wim du Maine (70) 
diverse schilderijen gemaakt. Wim werkt met acryl en olieverf op 
board en doek. Op eigen wijze en met zelf ontwikkelde technieken 
maakt hij afwisselend figuratief en abstract werk.

Wim Marianne Laura
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‘t Dorp 103   Heesch   Tel. (0412) 47 56 57

De bijeenkomsten worden ge-
houden bij zalencomplex ‘t Tun-
neke, ‘t Dorp 148 in Heesch. 
Voor de leden die 40 jaar lid zijn 
is dat op 26 oktober en voor de 
leden die 50, 60 of zelfs 70 jaar 
lid zijn op 23 november. 

Leden ontvangen een persoon-
lijke uitnodiging voor hun bij-
eenkomst. Mocht iemand die 

niet hebben ontvangen dan kan 
hij/zij zich melden bij Lokaal FNV 
Maasland via 0412-763700.

FNV eert jubilarissen
BERNHEZE - Ieder jaar wordt door Lokaal FNV Maasland een aan-
tal bijeenkomsten georganiseerd waarin de jubilarissen van dat jaar 
worden gehuldigd. Deze huldigingen zijn bestemd voor de leden 
binnen het werkgebied van FNV Maasland, de gemeenten Bernhe-
ze, Landerd en Oss.

Het Tiny House
Een Tiny House is een nieuwe 
woonvorm met een duidelijke 
filosofie. Kleine, volwaardige vrij-
staande woningen van maximaal 
50 m2 vloeroppervlak. Dit met 
een zo klein mogelijke ecologi-
sche voetafdruk. 

Ze staan in de regel op een (tij-
delijke) fundering, maar ook op 
wielen. Op termijn zijn ze mak-
kelijk weer te ontmantelen. Door 
Tiny Houses te bouwen, kan er 
snel een aantal betaalbare huur-

woningen gebouwd worden, 
dit in alle kernen van Bernheze. 
Deze woningen zijn dan per di-
rect beschikbaar voor spoedzoe-

kers, mensen met een acute be-
hoefte aan huisvesting. 
Op diverse plaatsen in Neder-
land is al ervaring opgedaan met 
Tiny Houses. In Noord-Brabant 

zijn reeds 32 gemeenten bezig 
met de ontwikkeling van projec-
ten met deze Tiny Houses. Als 
Noord-Brabantse voorbeelden: 
Aarle-Rixtel, Den Bosch, Waal-
wijk en Wouw. Voor de kosten 
hoeft men het niet te laten. De 
kosten van Tiny Houses lopen ui-
teraard uiteen. Maar afhankelijk 
van de wensen kan het kleinste 
model al worden opgeleverd 
vanaf ongeveer € 25.000,-. Met 
€ 1.000.000,- zouden er 40 Tiny 
Houses gerealiseerd kunnen wor-
den. 

Tiny Houses voor Bernheze?

De Tiny Houses hebben al heel wat harten veroverd. Zo waren er anderhalf 
jaar geleden nog amper Tiny Houses op Nederlandse bodem te vinden. Nu 
lijken ze meer en meer op te duiken. De SP Bernheze heeft al langer aange-
geven dat Tiny Houses zeer zeker een optie zijn voor Bernheze. Voor spoed-
zoekers en mensen met een acuut woonprobleem bieden Tiny Houses een 
haalbare oplossing. Hoe zit dat precies? 

Toon van Vugt, SP Ruimtelijke Zaken

Vorig jaar heeft Progressief Bern-
heze het initiatief genomen om 
de begroting eenvoudiger te 
maken. Een overzicht waarin je 
in één oogopslag kunt zien waar 
het geld van onze gemeente 
naartoe gaat. En jawel, dankzij 
onze inspanning ligt er dit jaar 
zo’n overzicht.

Dat is belangrijk. Dan kunnen we 
namelijk goed aan onze inwoners 
uitleggen waar het geld naartoe 
gaat. En we kunnen goed over-
zien of ons geld besteed wordt 

aan de zaken die we ook echt 
belangrijk vinden. 

Dan is het toch wel bijzonder om 
te zien dat de opgaves die be-

langrijk zijn en de komende jaren 
alleen maar belangrijker worden, 
zoals klimaat, energie en duur-
zaamheid, niet duidelijk terug te 

vinden zijn op dit overzicht. Dat 
roept wel vragen op.
Als we de komende jaren hier 
echt stappen in willen zetten en 
onze ambitie (energieneutraal in 
2030!) willen waarmaken, zullen 
we meer focus moeten aanbren-
gen. 
En dan dus ook meer focus in de 
gemeentebegroting. Progressief 
Bernheze wil in één oogopslag 
zien wat Bernheze doet om ons 
klimaat te verbeteren! 

reactie@progressiefbernheze.nl

In één oogopslag…

Wie de gemeentepolitiek een beetje volgt, weet dat de maanden oktober en 
november in het teken van de gemeentebegroting staan. In het voorjaar kij-
ken we al vooruit en bespreken we welke thema’s en maatregelen belangrijk 
zijn. Dat wordt vervolgens vertaald in wat het moet kosten. En dan ligt er 
in het najaar een begroting waarin staat hoe we in 2020 ons geld uitgeven. 
De begroting 2020 wordt op 7 november in de gemeenteraadsvergadering 
besproken.

Ellen Neelen, raadslid Progressief Bernheze 

De aardlaag aan de ene kant 
van de breuk daalt, waardoor er 
hoogteverschillen ontstaan in het 
landschap. Het zakkende deel 
noemen we de slenk, het stijgen-
de deel heet de horst.

Het grondwater dat van grof 
zand naar fijn zand stroomt kan 
bij de breuklijn niet snel genoeg 
weg en wordt bij de breuk naar 
de oppervlakte gestuwd, waar-
door er een nat gebied op de ho-
ger gelegen grond ontstaat. Het 
lagergelegen deel is droog. Het 
ijzerrijke grondwater komt bij 
de breuk aan de oppervlakte en 
oxideert, waardoor het voor dit 
gebied kenmerkende roestbrui-
ne water ontstaat. De peelrand-
breuk zal gaan uitgroeien tot een 
UNESCO Geopark, wat straks de 

recreatie en het toerisme zal sti-
muleren.

Het College van B&W heeft het 
voornemen om in 2020 in onze 
gemeente langs de breuklijn een 
wandelpad aan te leggen. De rou-
te begint aan de noordkant van 
de Ruitersweg Oost in Heesch 
en voert over de wijstgronden, 
die de gemeente en particulieren 
in 2015 hebben ontwikkeld, en 
daarna van Nistelrode naar het 
zuiden. 

Binnen onze gemeente ontstaat 
zo een wandelroute van bijna 
acht kilometer. Bij de behande-
ling van de begroting op 7 no-
vember zal de gemeenteraad hier 
geld voor beschikbaar stellen. 

Breuklijn

Door onze gemeente loopt de breuklijn. 
Dit is de Peelrandbreuk die van Roermond 
tot Heesch loopt en uniek is in Europa. De 
breuklijn is een afscheiding tussen twee 
platen in de aarde die continu in beweging 
zijn, wat breuken in de aardkorst veroor-
zaakt. Door de breuklijn ontstaat het wijst-
verschijnsel.

Frans van de Ven, raadslid Lokaal

www.mooibernheze.nl
INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT

Opruimspreekuur
HEESCH - Een Professional Or-
ganizer is iemand die mensen 
begeleidt bij het op orde bren-
gen van bijvoorbeeld de wo-
ning, de administratie of het 
kantoor. 

Volgens Monique en Anne-
mieke, Professional Organizers 
uit Oss, kun je het organiseren 
van je spullen ook zelf leren. Zij 
willen je hiervoor graag tips en 
advies geven. Kom bij hen aan 
tafel zitten en leg je probleem 
voor. Samen met hen ga je op 
zoek naar de oplossing. Vrijdag 

25 oktober van 14.30 tot 15.30 
uur door Annemieke Belgraver 
en Monique Hendriks, Professi-
onal Organizers.

Opruimspreekuren
Elke laatste vrijdag van de maand 
zitten Monique en Annemieke in 
de bibliotheek van Heesch aan 
tafel om spreekuur te houden. 
Het advies is gratis. 

Loopt dus binnen als je een 
vraag voor hen hebt. Zij gaan 
samen met jou kijken hoe ze je 
kunnen helpen. 

Data spreekuren in bibliotheek 
Heesch
25 oktober 2019, 29 november 
2019, 27 december 2019, 31 ja-
nuari 2020, 27 maart 2020, 24 
april 2020, 29 mei 2020, 26 juni 
2020.

Meer focus in de 
gemeentebegroting

Snel een aantal 
betaalbaren 
huurwoningen
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INFORMATIE VOOR DE KERNEN

Meer mannen

De balans tussen werk en privé, 
off-/online zijn, ja of nee zeg-
gen, tijd voor jezelf of voor een 
ander.

Ook in de politiek wordt er 
steeds gezocht naar een juiste 
balans. Het is een continu pro-
ces van de verschillende partijen 
die met elkaar in overleg zijn, op 
zoek naar de juiste balans voor 
ons als inwoner van Bernheze. 
Om deze zoektocht zo goed 
mogelijk te laten verlopen is het 
nodig om binnen de partijen ook 
in balans te zijn. Denk aan, jong/
oud en zoals we de laatste tijd 

veel voorbij horen komen: man/
vrouw.

Om een juiste balans binnen 
CDA Bernheze te behouden zijn 
we voor het bestuur op zoek 
naar mannen! Dus mocht het zo 
zijn dat u energie krijgt van een 
bestuurlijke functie, dicht bij de 
plaatselijke politiek, in een be-
trokken team. Past dit binnen 
uw balans? Laat het ons weten 
via www.cda.nl/bernheze!

Ik ben voorlopig druk met het 
vinden van een goede balans 
met het nieuwe mannetje dat er 

in ons gezin bijkomt. Hopelijk zie 
ik in het nieuwe jaar ook nieuwe 
mannen binnen het bestuur van 
CDA Bernheze. Tot dan!

Een goede balans is voor iedereen van belang. Die balans zoek je 
dicht bij jezelf en je naasten, in je werk en in je omgeving. Een juiste 
balans vinden is voor iedereen een uitdaging en als het goed is een 
uitdaging waar je energie uit haalt. 

Lidy van Menzel, bestuur CDA Bernheze

CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

Goed werk van De Nistel
De Nistel is een zorgonderne-
ming in een natuurlijke omge-
ving, gespecialiseerd in dagbe-
steding op maat voor mensen 
met een verstandelijke beper-
king en/of een afstand tot de 
arbeidsmarkt. 

Een bijzondere plek voor bij-
zondere mensen waar met veel 
creativiteit, doelgerichtheid en 
vernieuwend denken wordt ge-
werkt met oog voor kwaliteit. 
Binnen bij de Nistel, maar ook 
op andere plaatsen in en om Nis-
telrode werken ze hard en goed. 
Betrokken en verbonden.

De Loosbroekse fotograaf Wim 
Roefs vereeuwigde de 21 mede-
werkers die voor dagbesteding 
naar De Nistel komen voor zijn 
foto-expositie ‘Puur’. De expo-
sitie werd vorige week donder-
dag geopend. “We voelen ons 
hier thuis, we kunnen zonder 

poespas ons zelf zijn”; dat is de 
leidraad van de expositie. De 
fraaie zwart-wit foto’s tonen elk 
detail van de gezichten, puur en 
prachtig. De foto’s zijn op gro-
te platen afgedrukt en hangen 
langs het 800 meter lange bele-
vingspad en zijn daar een maand 
lang te bekijken. Een aanrader 

voor iedereen met oog voor zorg 
op maat. Ontmoeten en elkaar 
zien, dat is de boodschap.

Jeanine v.d. Giessen, commissielid 
Maatschappelijke Zaken D66 
Bernheze.

bernheze.d66.nl

De negen coaches van Starters 
Succes zijn stuk voor stuk thuis 
in alle aspecten van het onder-
nemerschap én kunnen op hun 
eigen terrein de diepte in. Zo is 
er voor iedere vraag passende 
hulp beschikbaar. 

Hoe je met een idee de markt 
bereikt, is typisch een vraag voor 
Sprangers, die inmiddels 35 jaar 
aan het roer staat van Sprangers 
Communicatie. Wie meent dat 
een goed ontworpen website 
afdoende is, denkt in middelen. 
Wat bied je de klant? Is er be-
hoefte aan? Met zulke vragen 
zet Sprangers de boel op scherp. 

“Het is erop op eronder. Je moet 
zeker weten of je idee poten-
tie heeft. Wil je het professio-
neel aanpakken, dan moet je je 
verdiepen in de behoefte van 
je klanten. Zo begeleid ik twee 
starters met facepainting als 
dienst. Deze klantbelofte diep-

ten we verder uit: ze schminken 
niet alleen, ze bieden hun doel-
groep een moment of fame. Ze 
verkopen dus zelfvertrouwen. 
Daarmee boor je een bredere 
doelgroep aan en bieden ze dus 
veel meer dan alleen een attrac-
tie op een kinderfeestje.”

Sprangers laat starters zelf stoei-
en met zijn pitchmodel. Hij is 
meer coachend dan adviserend. 
“Zo komen we op een prakti-
sche manier tot een complete 
marketingcommunicatieaanpak. 
Dat stimuleert het leren en zorgt 
voor eigenaarschap: je integreert 
de aanpak in je handelen.” 

Kun jij als starter hulp gebruiken? 
www.starterssucces.nl.

Vraag van de klant is 
leidend!

BERNHEZE – Ondernemers denken geregeld in wat ze kunnen bie-
den in plaats van wat de markt vraagt. Frenk Sprangers, coach bij 
Starters Succes Oss Bernheze, ziet het vaak gebeuren. Aan hem de 
taak deze aanpak van starters te kantelen, want wie de klantbehoef-
te uit het oog verliest wint geen klanten. 

Frenk Sprangers stelt scherpe vragen

Een gewetensvraag wellicht! Dit 
meer praten over dan praten 
met is niet alleen van toepassing 
op de overheid. Voorbeelden te 
over. Ik beperk me tot twee ac-
tuele zaken. Vraag je eens af, 
hoeveel je de laatste paar weken 
over onze boeren hebt gepraat 
en gezegd. Maar vraag je dan 
ook meteen af, of je de laatste 

weken werkelijk met een agrariër 
hebt gebuurt. Of je hebt geluis-
terd naar zijn problemen, zorgen 
en ergernissen. Of je begrijpt 
wat er werkelijk aan de hand is. 
Een tweede voorbeeld: Heb jij je 
mening gegeven ofwel gepraat 
over ‘eenzaamheid’ in het kader 
van ‘de week van de eenzaam-
heid’ en bijvoorbeeld naar aan-

leiding van ondernomen acties? 
Ik denk zeker van wel. Maar heb 
je de laatste weken ook werkelijk 
en bewust een extra praatje ge-
maakt met deze of gene waarvan 
je weet of denkt dat die dat best 
kan gebruiken? Ik weet het, ge-
wetensvragen, maar toch… Pra-
ten met! Politieke Partij Blanco 
nodigt jou echt ertoe uit.

Praten over of praten met: 
een gewetensvraag?

Vraag jij je wel eens af, hoe vaak je daadwerkelijk met de gemeente praat? 
Als je dat doet, realiseer jij je wellicht, dat je er meer over praat dan dat je 
ermee praat. En jij niet alleen! “De gemeente dit, de gemeente dat…” Maar 
ga je daarover ook in gesprek met iemand van de gemeente? Met iemand 
vanuit de politiek? Hoe komt het, dat je dat niet of te weinig doet? Terwijl de 
uitnodigingen en de mogelijkheden ertoe volop aanwezig zijn. 

Ad Donkers, raadslid Blanco 

Jeanine: ‘Ontmoeten en elkaar zien,
dat is de boodschap’

Vrijwilligers van het Vicky 
Brownhuis ontvangen patiënten 
of ex-patiënten, maar ook hun 
naasten, tussen 10.00-12.00 uur 
in vergaderruimte 2 op de eer-
ste verdieping van Bernhoven, 
tegenover het restaurant. Aan-
melden is niet nodig, wie wil kan 
gewoon naar binnen komen. 

Niks moet
Onder het motto ‘niks moet, 
maar veel kan’ ontmoeten men-
sen elkaar in een ongedwongen 
sfeer onder het genot van een 

kop koffie. Mensen kunnen er-
varingen met elkaar bespreken, 
elkaar goede tips geven of ge-
woon even hun verhaal vertel-
len. 

Het Vicki Brownhuis stelt zich 
ten doel om mensen die met 
kanker zijn geconfronteerd een 
steun in de rug te bieden. 

Getrainde vrijwilligers van het 
Vicki Brownhuis begeleiden de 
bezoekers op de manier die bij 
ieder persoon het beste past.

Inloopochtend Vicki 
Brownhuis in Bernhoven

UDEN - Op donderdag 24 oktober vindt de maandelijkse inloopo-
chtend van het Vicki Brownhuis in Bernhoven plaats. iedereen die in 
zijn/haar leven met kanker is geconfronteerd is van harte welkom. 
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Tekst?

HET BOS: EEN LIEF SUPERNETWERK Zie oplossing pagina 34

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
TE KOOP

PRINTPAPIER

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

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

MOOIE KOLONIALE PIANO 
zoekt nieuwe locatie/bestem-
ming! Deze moet z.s.m opge-
haald worden. Heeswijk-Dinther. 
06-46262318.

TE HUUR

WOONRUIMTE PER 1 
DECEMBER, VELDSTRAAT 1 
HEESWIJK-DINTHER
Beneden: hal, slaapkamer, wc/
douche. Eerste verdieping: 
ruime living met open keuken, 
schuifpui naar dakterras 5x5m. 
Trap naar vide/slaapkamer.
€ 750,- exclusief. Info: 0413-
292019 of 06-43080111.

OPSLAGUNITS IN 
NISTELRODE
Afmeting 24, 40 of 48 m2

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

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

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

AANGEBODEN

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

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

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

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

GEVRAAGD

KERKELIJKE BEELDEN, 
ROZENKRANSEN EN 
DEVOTIEPRENTJES ENZ.
Albert Dominicus, 
Vor0stenbosch
0413-362343.

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

HEB JIJ NOG JEU DE 
BOULES BALLEN LIGGEN 
DIE NIET GEBRUIKT 
WORDEN?

Heb je er één, twee of vier, 
we komen ze graag ophalen. 
Laat het ons weten via: 
strandjeudeboules@gmail.com

OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES 

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

EVENEMENT

ROMMELMARKT 

Zondag 27 oktober 2019.
MFC de Dreef, Duivenakker 76, 
Aarle-Rixtel.
Van 9.00 tot 15.00 uur. Voor 
inlichtingen 06-20888818.

wie
is deze Bernhezenaar?

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

OOGcontact

Oplossing
vorige week:

Nico Dollevoet
uit Nistelrode

Winnaar:
Henk Albers

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel CeelenIn en om de Tuin

Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

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

ACHTERDEUR BLOEMENTUIN CARPORT
GARAGE HARK KRUIDENTUIN
SCHOFFEL TUINBANK VERANDA
VIJVER

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zoek: ACHTERDEUR, BLOEMENTUIN, CARPORT, GARAGE, HARK, 
KRUIDENTUIN, SCHOFFEL, TUINBANK, VERANDA, VIJVER

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

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

GROND- EN SLOOPWERKEN • CONTAINERVERHUUR • 
ZAND EN GRANULATEN • INNAME PUIN EN BOUWAFVAL
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Dorpsleven
Geboortes horen bij het leven en die dag 
zagen vier kinderen het levenslicht om 
vervolgens in de parochiekerk ten doop te 
worden houden: Adrianus van Venrooij, 
Arnoldus Wingens, Johannes van der 
Heijden* en Johanna van Bergen*. Bron 1 

Dhr. G. ‘Fried’ van Rosmalen herinnerde 
zich dat hij overdag vanuit de Hoogstraat 
twee vrouwen elk met een boreling op de 
Rijksweg (thans ‘t Dorp) richting de Petrus 
Bandenkerk zag lopen, uitgedost in de ge-
bruikelijke kledij. Bron 2 
De geboortehuizen van de met een ster-
retje aangeduide dopelingen stonden aan 
zijstraten van de Osseweg. Het waren de 
peettantes met deze baby’s, mag je na 75 
jaar concluderen.

Osse Orde Dienst (O.D.) 
Hier beraamden ze plannen om dat kruis-
punt in Heesch kort na het middaguur te 
bezetten. Een nabij wonende boerenzoon, 
Piet van de Kamp, had rond die tijd ver-
zetsmensen gezien - bekende Ossenaren 
maar ook enkele vreemdelingen - gekleed 
in een blauwe overall met een oranje arm-
band. Ze arriveerden met een met vlaggen 
opgetuigde auto en brachten zelfs een mi-
trailleur in stelling.

Duitse strijdplannen
Vanuit ’s-Hertogenbosch werd een juist 
gearriveerde legereenheid, teruggetrok-
ken uit het Belgisch-Franse kustgebied, 
bevolen naar het oosten op te trekken om 
de ‘Corridor’ (smalle opmarsroute van de 
geallieerden tussen Eindhoven en Nijme-
gen) te doorsnijden. Oss en Heesch moes-
ten die middag worden bezet. Blijkbaar 
hadden ze geweervuur gehoord toen ze 
Heesch naderden. Reden voor hen om in 
het gemeentehuis aan de Rijksweg en-
kele willekeurige personen op te pikken; 
onder andere de gemeentesecretaris de 
heer P.A.A. Gerrits en de toevallig aanwe-

zige Piet van Herpen van de Hoge Wijst. 
Ze werden gedwongen om midden op de 
Rijksweg als een menselijk schild voor hen 
uit te lopen richting het kruispunt.

Ze overleefden deze in alle opzichten zwa-
re tocht die eindigde bij de maalderij van 
Van Bakel aan de Nistelrooiseweg (thans 
Stationsplein). Geruchten gaan dat eerder 
een Duitse arts gewond zou zijn geraakt. 
Als tegenmaatregel staken de pas gear-
riveerde Duitsers drie boerderijen aan de 
Hoogstraat in brand; vanuit hun optiek 
een milde straf. 

Ook verdreven ze de O.D. uit Heesch, 
maar met persoonlijke gevolgen. De 
jeugdige A. ‘Nölleke’ van Dijk, gebo-
ren in Heesch maar in Oss woonachtig 
(Ruwaardstraat), was op weg naar die bo-
vengenoemde maalderij. Aan de Osseweg 
heeft hij staan kijken naar de verrichtingen 
van de O.D., onwetend van de gevaren 
van de naderende Duitse soldaten. Een 
geweerschot trof hem dodelijk.

Die middag werd een gewonde O.D.-er 
het Osse St. Annaziekenhuis binnenge-
bracht. Het betrof de in deze contreien 
ondergedoken Rotterdammer Gerrit Udo 
die zich recent bij de Osse O.D. had aan-
gesloten. De volgende dag overleed hij. 
Bron 3. 

Zaken die niet fijntjes verliepen hield de 
O.D. onder de pet. Omdat hierover verder 
niets bekend is, neem ik aan dat hij bij het 
kruispunt in Heesch gewond raakte en de 
O.D. deed besluiten die onverantwoorde 
actie spoorslags af te blazen.

Geallieerde strijdplannen
In Uden was de Britse Guards divisie te-
ruggekeerd om de door Duitse acties 
doorgesneden Corridor te helpen her-
openen. Daarnaast werd verbreden van 
die Corridor als tegenactie overwogen. 
Een verkenningsploegje bestaande uit 
drie tanks werd via Nistelrode richting 
Oss gestuurd. In Heesch moesten ze na 
het nemen van een S-bocht de Rijksweg 

met dat kruispunt inspecteren. De Duitse 
voorhoede, die Heesch vanuit het westen 
binnentrok, beschikte over een anti-tank 
kanon. Dat werd aan de Osse kant van 
het kruispunt opgesteld en overzag het 
verkeer uit Nistelrode dat die S-bocht uit-
kwam. Dat militair tactisch inzicht werd de 
voorop rijdende verkenningstank van de 
Grenadier Guards fataal. Deze werd aan-
geschoten en begon te branden. Daarbij 
sneuvelden twee inzittenden: Guardsmen 
Doug Rawson en Harry Robinson. De 
tankcommandant, Lt. R. Edward-Collins, 
raakte daarbij zwaar gewond en werd on-
der het oog van Duitsers bij de brandende 
tank weggesleept door de hierboven ge-
noemde Piet van de Kamp. In zijn ouder-
lijk huis kreeg de gewonde eerste hulp van 
de kordate huishoudster Bertha van Lith. 
Dit heldhaftig ingrijpen bleek succesvol. 
47 Jaar later keerde deze officier terug in 
Heesch, kon Bertha en Piet die inmiddels 
met elkaar getrouwd waren, in zijn armen 
sluiten om vervolgens te assisteren bij de 
opening van de Grenadiersstraat.

Bronnen
1. Liber Baptizatorum, 12/6/1941 – 

30/12/1955, met dank aan de vz. van 
het kerkbestuur

2. De heer G. van Rosmalen, persoonlijke 
mededeling 29/9/2019 

3. Osse ingezetenen geraakt door 
de Tweede Wereldoorlog; Bert 
Wattenberg, Ten Brink, Meppel 2014.

Joop Thuring

ONDERSTAANDE VERHALEN 
WORDEN NAAR AANLEIDING VAN 
HERDENKING 75 JAAR BERNHEZE 
GEPUBLICEERD
D-Day (Uitgave 5 juni)
We Remember (Uitgave 14 augustus)
Piet Hanegraaf I (Uitgave 28 augustus)
16-18 September (Uitgave 11 september)
Een oorlogsmisdaad 
(Uitgave 18 september)
Ochtend 19 september 
(Uitgave 25 september)
Middaguur 19 september
(Uitgave 2 oktober)
Zuivering Laverdonk (Uitgave 16 oktober)
Driedaagse ‘Slag om Heesch’ I
(Uitgave 23 oktober)

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

Driedaagse ‘Slag om Heesch’ I, 25 september 1944,
een historisch keerpunt wordt ingeluid

BERNHEZE - Maandag 25 september 1944 begon zonnig. Het dagelijks levensritme leek zich te hervatten. 
Voor huisvrouwen was het weer ‘wasdag’. Oorlogsgeweld bleef op afstand aanwezig, waardoor uit voorzorg 
scholen gesloten bleven. Sinds de luchtlandingen was in deze gemeente nog niemand een haar gekrenkt. 
Maar op hoofdkwartieren in Oss, ’s-Hertogenbosch en Uden wezen aanwijsstokken op stafkaarten van deze 
regio richting kruising Rijksweg ‘s-Hertogenbosch – Nijmegen met de Provinciale weg Oss – Uden; ter plek-
ke aangeduid als ‘Het Kruispunt’.

75 JAAR
BERNHEZE

HERDENKING

Rijksweg, thans ’t Dorp, anno vijftiger jaren 
vorige eeuw en vergelijkbaar met de situatie 
in 1944. Je kijkt richting Grave. Links in 
het midden zie je het ANWB richtingsbord 
dat Het Kruispunt markeert. Destijds 
een hellegang voor dat door de Duitsers 
opgedreven ploegje.  Foto: BHIC

Bertha en Piet van de Kamp voor hun boerderij, Lindenlaan 1, anno 1973, destijds 
geïmproviseerde EHBO post voor die ‘geallieerde soldaat’.
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HBC’81 Bridge Herfst-
drive 2019

In de clubcompetitie spelen we 
in drie groepen (nivo’s) en kun 
je na vier avonden promoveren 
en degraderen. Dat betekent na-
tuurlijk dat leden die in de C spe-
len de spelers uit de A-groep niet 
aan de speeltafel tegenkomen. 
Bovendien spelen we op maan-
dag- en dinsdagavond.

Om zo nu en dan toch alle leden 
met elkaar in contact te brengen 
organiseren we onder andere de 
Herfstdrive. Daarbij worden alle 
leden ‘gemixt’: A, B, C en maan-
dag- en dinsdagspelers. Om er 
voor te zorgen dat ook ieder-
een een kans op de overwinning 
heeft, krijgen B-spelers 6 procent 

en C-spelers 14 procent voor-
sprong op A-spelers.

En zo hielden we dinsdag 15 
oktober onze Herfstdrive in een 
prima sfeer, aangekleed met 
koffie/thee en tussendoor een 
versnapering. Als prijs kregen de 
winnaars bloembollen mee naar 
huis. 
Het winnende paar was Con-
ny van Zutphen en Jacqueline 
van der Pol. Zij behaalden een 
percentage van 69,33 procent. 
Al met al was het een zeer ge-
slaagde avond en voor herha-
ling vatbaar. De volledige uitslag 
is te vinden op de website van 
HBC’81.

HEESCH - In de week van de herfstvakantie hebben nogal wat groot-
ouders een afwijkend programma. Daar houden we op de bridge-
club rekening mee door de lopende competitie te onderbreken en 
een op zichzelf staande drive te organiseren: de Herfstdrive.

Uitgaansavond voor mensen met
een beperking uit de hele regio
‘Een avond plezier beleven’

Aan DJ Olav zal het niet liggen, 
hij kent zijn vak. Binnen no time 
heeft hij het gezelschap op de 
dansvloer. De avond begint om 
19.00 uur en duurt tot 22.00 
uur. De toegangsprijs is € 5,- en 
daar zijn twee drankjes bij inbe-
grepen. 

Lunenburg Events & More wil 
voor mensen met een beper-
king graag iets betekenen. Want 
juist voor hen is zo’n avond dé 
kans om ook mee te doen. Een 
avondje uitgaan, een drankje, 
heerlijk dansen en anderen ont-
moeten is namelijk voor deze 

mensen niet vanzelfsprekend. Je 
vindt Lunenburg Events & More 
aan de Dorpsstraat 39 in Loos-
broek. 
Zorgorganisatie Cello onder-
steunt dit initiatief van harte 
en wenst iedereen dan ook een 
mooie avond.

BERNHEZE - Een avond vol muziek, dansen en ontmoeting. Dat biedt Lunenburg Events & More op don-
derdag 24 oktober opnieuw aan mensen met een beperking. Tot nu toe zijn deze avonden een geweldig 
succes, dus er is alle reden voor herhaling. Aanmelden is niet nodig. Uit de hele regio komen de gasten 
met hun vrienden naar Loosbroek om er een superleuke avond van te maken. 

HEESCH - In de zaal van De 
Waard werd 12 oktober een dis-
coavond georganiseerd voor de 
Heesche jongeren met een be-
perking. 

Ruim 85 gasten kwamen op 
deze gezellige avond af en wer-
den er ontvangen met friet en 
diverse snacks. 

Nadat de buiken gevuld waren 
maakte dj Kevin uit Oss zijn op-
wachting en ging het dak eraf. 
Toen de muziek begon vulde de 
dansvloer zich vanzelf en werd 
er uit volle borst meegezongen. 
Vooral Nederlandstalige mu-
ziek kwam voorbij, zoals die van 

Snollebollekes en Guus Meeu-
wis.

Vol enthousiasme gingen de 
voetjes van de vloer. Een aan-
tal van de aanwezigen liet zelfs 
zijn zangkwaliteiten live horen 
door de microfoon. Iedereen 
genoot op zijn eigen manier 
van dit feestje. Rond 21.00 uur 
werd iedereen verblijd met een 
lekker ijsje, waarna er nog even 
door werd gefeest. Om 22.00 
uur kwam er dan toch echt 
een einde aan deze geweldige 
avond. Moe maar voldaan keer-
de iedereen weer huiswaarts. De 
Horizon kijkt weer terug op een 
succesvolle discoavond!

Discoavond Horizon 

Jacqueline van der Pol en Conny van Zutphen
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Deze aanbiedingen
zijn geldig op vrijdag

25 oktober in Nistelrode
op de markt van

9.00 tot 12.30 uur.
En op 30 oktober in 

Vorstenbosch
en Loosbroek.

NIEUW OP VRIJDAG

WEER VISDAG IN NISTELRODE 

NIEUW OP DE MARKT

VISHANDEL SIL DE GRAAF 

EXTRA BELEGEN KAAS 1 kilo

10 scharreleieren

Kaashandel Cilius Duijster

6.95

Markt Nistelrode
Elke vrijdag tot 12.00 uur

1.60

Chiquita bananen 1 kg

Perssinaasappels 2 kg

BROOD VAN DE  WEEK
Meergranen brood 2 voor € 4,-
Nu 3e brood gratis

10 worstenbroodjes voor € 7,50
20 worstenbroodjes € 12,50
2 plakken roomboter amandel gevuld speculaas € 4,50
8 witte en/of bruine zachte puntjes € 1,-

Bij aankoop van € 5,- of meer,
1 zak afbak broodjes naar keuze GRATIS .

GROENTE EN FRUIT

Geldig op de markt in Nistelrode en de winkel in Heesch

€ 0,99

€ 1,99

Alleen geldig in Nuland, Rosmalen en 
Nistelrode tot en met vrijdag 25 oktober

Geldig van 
vrijdag 25  t/m 

donderdag 31 oktober

De aanwezigen waren verbaasd over de 
vele soorten aanhangwagens en het grote 
assortiment paardentrailers. Ook de eigen 
productie van de op maat gemaakte aan-
hangwagens, was voor velen verrassend. 
Tijdens de avond zorgde Van Gruijthuijsen 
Catering voor de inwendige mens en er 
was er ook voldoende tijd om elkaar bij te 
praten of beter te leren kennen.

Een bedrijfsbezoek aan één van haar leden

is een jaarlijks terugkerende activiteit van 
de Ondernemersvereniging Heesch.

Meer weten over de 
Ondernemersvereniging Heesch? Zie
www.ondernemersverenigingheesch.nl.

Bedrijfsbezoek
Peters Aanhangwagens

HEESCH - Leden van de Ondernemersvereniging Heesch zijn 
9 oktober bijzonder gastvrij ontvangen bij één van de leden; Peters 
Aanhangwagens. Na een hartelijk welkom namen Harm en Jurgen 
Peters de leden eerst mee in de historie van het bedrijf. Daarna volgde 
een mooie rondleiding met behulp van enthousiaste en gemotiveerde 
personeelsleden; bijna 80 mensen!

Bijpraten na de rondleiding
Drukke weken van verhuizing en wennen 
aan de nieuwe routing en vele nieuwe 
mogelijkheden. Ook de bezoekjes van 
vele trouwe klanten, collega’s, vrienden 
en familie zorgden ervoor dat de dagen 
omvlogen. De uitstraling is nog professi-
oneler dan hij al was; er is een aparte in-
gang voor de werkplaats en de ruimten 
zijn allemaal wat ruimer. Daarnaast is de 
locatie zelf goed bereikbaar en is er volop 
parkeermogelijkheid. 

Actiedag
Afgelopen zaterdag was een bijzondere 
actiedag als afsluiting van deze openings-
week. Er was gezorgd voor een spring-
kussen voor de jeugd en een poffertjes-
kraam, maar de meeste belangstelling 
ging toch uit naar de prijsuitreiking die 
om 16.00 uur plaatsvond. Er waren tallo-
ze lootjes ingeleverd voor de prijzen, die 
door FIETSplezier en door de winkels die 
in de buurt aan hetzelfde pleintje liggen, 

beschikbaar waren gesteld. Op de lootjes 
moest je je telefoonnummer invullen, dat 
door Michel gebeld werd, waarna je je 
dan binnen een halve minuut aan de balie 
diende te melden, om de gewonnen prijs 
in ontvangst te nemen.

Rond 16.10 uur steeg de spanning ten 
top, want toen werd het laatste lootje 
getrokken voor de fiets ter waarde van 
€ 799,- mét drie jaar verzekering. De win-
naar Klaas Broekema uit Heesch was met 
de nieuwe Cortina Common, en de drie-
jarige fietsverzekering van Enra, erg in zijn 
sas. 

Openingsweek
“Iedereen bedankt voor de aanwezigheid, 
felicitaties, bloemen, kaarten, planten, 
lekkers, hulp, complimenten et cetera. 
Het was overweldigend. Wij gaan er van-
af dinsdag weer volop tegenaan!”, beslui-
ten Ingrid en Michel.

Succesvolle afsluiting van
openingsweek bij FIETSplezier 
HEESCH - De nieuwe locatie van FIETSplezier Michel van de Wetering is in gebruik 
genomen op ‘t Dorp 22e en vele bekende gezichten kwamen Michel en Ingrid van de 
Wetering feliciteren. De bezoekers konden de prachtige winkel en werkplaats bewon-
deren én meteen de actiebon inleveren die twee weken geleden in DeMooiBernheze-
Krant stond. Zaterdag was de uitreiking van de prijzen, waaronder een prachtige fiets. 

Foto’s: Marcel van der Steen
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OKTOBER
WOONMAAND

Zoals ik al eerder heb vermeld vindt 
aankomend weekend (vrijdag, zaterdag 
en zondag) ons woonweekend plaats, 
met allerlei leuke activiteiten en 
specialisten bij ons in huis.
We doen dit samen met Liesette, van 
Van Haaren woningstoffering. Zij zal 
deze drie dagen bij ons in de winkel 
aanwezig zijn om je te voorzien van 
de nieuwste trends op het gebied van 
raam- en vloerbekleding. Ook voor al je 
interieurvragen kun je bij haar terecht.
Daarnaast hebben we drie leuke 
workshops waar je aan deel kunt 
nemen: Moodbord maken en twee 
keer interieurplan door Jeanine van 
IN.Interieur.
Zaterdag en zondag zijn er 
verschillende kookdemo’s en is de Firma 

Huiskes aanwezig met 
de mooiste en nieuwste 
modellen van Kia, 

Mitsubishi en Suzuki. 
Zondag wordt een extra 

gezellige dag met 
een pyjamaparty 
voor de kids, 
waarbij een echte 
verhalenverteller 
komt en voor alle 

kids een leuke verrassing klaar ligt!
Ook hebben we in samenwerking met 
de Foodloods uit Oss een wijnproeverij 
op zondagmiddag. En de Foodloods 
zorgt natuurlijk het hele weekend voor 
wat lekkers te eten en te drinken in 
onze winkel. 
Naast al dit leuks hebben we de 
nieuwste collecties in de winkel. Van 
Riviera Maison en PTMD hebben we 
zelfs al de mooie kerstcollectie binnen! 
Van Essenza, Vandijck en Kayori 
hebben we mooie dekbedovertrekken 
met stoffen, kleuren en dessins. En bij 
de keukens zijn de eerste noviteiten van 
2020 al in huis.

Dus kom gezellig langs om al het moois 
te bewonderen. Voor elke kopende klant 
hebben we een mooie goodiebag 
(op = op). Wil je deelnemen aan een 
van de workshops of bij Liesette een 
afspraak maken? Bel dan 0412-623698 of 
mail naar info@verbruggenoss.nl. Check 
ook onze website en social media voor 
meer informatie!

Column Albertine

Huiskes aanwezig met 
de mooiste en nieuwste 
modellen van Kia, 

Mitsubishi en Suzuki. 
Zondag wordt een extra 

gezellige dag met 
een pyjamaparty 
voor de kids, 
waarbij een echte 
verhalenverteller 
komt en voor alle 

Verbruggen Woonweekend

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

Nu 30% korting
op Sikkens buiten- en binnen 
lakken bij uw verfspeciaalzaak
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Koopmans HaardenService
‘zit er warmpjes bij’

Weijen 54 - Nistelrode
06-51438058
maikel@koopmanshaardenservice.nl www.koopmanshaardenservice.nl

Hoe kan ik mijn huis 
aanpassen zodat 
ik langer thuis kan 
blijven wonen?

Ben je een huiseigenaar op 
leeftijd en wil je zo lang mo-
gelijk zelfstandig thuis blijven 
wonen? Lees tegen welke 
problemen je kunt aanlopen 
en hoe je je woning toekomst-
bestendig kunt maken.

TOILET EN BADKAMER

De vloer van het toilet en  
de badkamer zijn niet vlak en 
anti-slip
Je kunt overwegen een anti- 
sliplaag op de vloer aan te 
brengen. Om uitglijden te 
voorkomen moet een vloer 
stroef zijn, ook als die nat is.

Er is geen thermostatische 
mengkraan in de badkamer
De thermostaat zorgt ervoor 
dat de watertemperatuur con-
stant blijft, ook als iemand 
anders in huis een kraan open-
draait. 
De ingestelde temperatuur is 
standaard 38 graden. Je kunt 
de temperatuur naar wens ho-
ger of lager instellen.

Tijd voor iets nieuws Voorbereiding op de
WINTERMAANDEN

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

Vrijdag koopavond tot 21.00 uur
Zondag 12.00-17.00 uur

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

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

Insecten als gaasvlieg, sluipwesp en 
sluipvlieg worden door deze bollen 
aangetrokken en doden vervolgens de 
eikenprocessierups in de bomen die in 
de nabijheid staan.

Twee vliegen in een klap: 
Een mooi kleurrijk voorjaar 
en bestrijding van de 
vervelende jeukrups.

Ilex mes.
Little Rascal
laag blijvend (tot 50 cm) 
ook zeer geschikt voor een 
kleine haag (volle plant pot 
17 cm € 7,50) 

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

Biologische bestrijding 
eikenprocessierups 
met Narcissen, Blauwe 
Drui� es en Krokus 

pot 17 cm
€ 7,50

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

Naam:

Straat:

Postcode:

Woonplaats:

E-mail:

Allemaal 
aan de ton

Aanbiedingen zijn geldig t/m 17 november en zolang de voorraad strekt, prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

RESERVEER DE DATUM:

3 dagen sf� rproeven v� r jong en oud 
15, 16 en 17 november
Diverse demonstraties:
• o.a. krans maken
• Sfeerstuk maken 
• Bloembollen mand/schaal maken
• Informatie over (najaars) bemesting enz.

• Ponyrijden voor de kinderen zaterdag 16 november
• Vogeltraktatie maken door de jeugd 
• Optreden van de Sluiszangers op
 zondag 17 november
• Gratis ko�  e/thee met iets
 lekkers
• Hele weekend 20% korting op
 alle sfeer- en kerstartikelen.

Ilex mes. 
‘Blue Maid’ 
opgaande plant als 
solitair of als haag
(kan tot 2 meter)
b.v. € 18,75

vanaf
€ 18,75

Hulst (Ilex)
een plant zeer divers te gebruiken

en altijd groenblijvend

Dwergconiferen 
wintergroen en veelzijdig in 
toepassingsmogelijkheden.
grote sortering vanaf € 4,50.

vanaf
€ 4,50

Herfst-
bemesting
voor uw gazon
Kalk + extra
fosfaat en Kali 
10 kg van € 24,95 
voor € 19,95

voor
€ 19,95
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Welk interieurtype ben jij? 
Basic
Bij deze stijl gaat het om een 
sereen, leefbaar en licht interieur 
zonder nonsens. Zachte zand-,
grijs- en wittinten voeren hier 
de boventoon, met hier en daar 
een zwart accent als spannend 
contrast. Om te voorkomen dat 
het geheel eentonig aanvoelt 
zijn verrassende materiaalcom-
binaties een must. Hierbij kun 
je denken aan grove breisels in 
combinatie met glad afgewerk-
te metalen oppervlakken, onre-
gelmatige accessoires van pa-
pier maché en een stoffen bank 
met een gemêleerde bekleding. 
Grote meubels staan centraal, 
maar dan wel opengewerkt of 

met ranke lijnen. Blond hout en 
XL planten maken de basic look 
warm en compleet.

Klassiek
Luxe is het codewoord bij de 
klassieke woonstijl. Met donke-
re kleurtinten en rijke materia-
len voelt de ruimte aan als een 
warme omhelzing. De meubels 
zijn tijdloos, elegant en een tik-
keltje statig. Velours, grof gewe-
ven stoffen en nonchalant leer 
vormen samen een spannend 
contrast en zorgen met hier en 
daar een contrasterende bies 
voor een luxueuze knipoog. 
Hoewel de details best een tik-
keltje glamour mogen, denk aan 

messing, gekleurd glas en mar-
mer, is het belangrijk de rust te 
bewaren. Hoe? Door decoratie 
te clusteren of te verzamelen in 
bijvoorbeeld vitrineboxen. Dit 

zorgt niet alleen voor rust, maar 
ook voor dat stukje allure dat zo 
goed past bij deze stijl.

Industrieel
Van alle woonstijlen is de indus-
triële de meest stoere. De basis 

bestaat uit spannende kleurcom-
binaties van jeansblauw, army-
green en cognacbruin. De ma-
terialen zijn robuust en de con-
trasten groot. Contrast in kleur, 
maar zeker ook in ronde en 
rechte vormen. Grote robuuste 
meubels maken plaats voor ele-
gantere designs met een rauw 
randje en onbewerkt hout wordt 
verruild voor donkere visgraat-
patronen, stoer beton en kera-
miek in aardetinten. Wat blijft is 
leer: favoriet voor de bank, nog 
altijd stoer en geschuurd, maar 
wel in een zachte camel tint.

Bohemian
Een tikkeltje excentriek kun je 

de bohemian woonstijl wel noe-
men. Wie van kleur houdt kan 
helemaal los in deze stijl: het 
kleurenpalet bestaat uit warme 
tinten als oranje, rood en ho-
ninggeel. Voeg daar grafische 
Aztec patronen en behang met 
wuivende bladmotieven aan toe 
en ga voor een goudgele velours 
bank en velvet eetkamerstoelen. 
Tot slot, mix and match met we-
reldse invloeden: van een kast 
met Japanse invloeden tot een 
dressoir voorzien van Balinees 
houtsnijwerk en fauteuils met 
een Oosters tintje maar met mi-
nimalistisch Scandinavisch ka-
rakter.

Bron: www.vtwonen.nl

BASIC - KLASSIEK
INDUSTRIEEL - 

BOHEMIAN
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Theo van Lith is al bijna elf jaar 
eigenaar van Humphrey’s. Iets 
wat hij heerlijk vindt, want: 
“Humphrey’s maakt onderdeel 
uit van een keten met zeven-
tien vestigingen in het hele land. 
Hiervoor was ik in een andere 
provincie werkzaam, maar met 
mijn Brabantse roots voelde het 

als thuiskomen. Uden is een leu-
ke en levendige plaats met volop 
Brabantse gemoedelijkheid en 
gastvrijheid. 
Dat sluit naadloos aan bij ons 
onderkomen, de sfeer die het 
uitstraalt en de manier waarop 
we het onze gasten naar hun zin 
maken”, stelt hij tevreden. 

Humphrey’s biedt binnen ruim-
te aan 160 gasten op zowel een 
mooi aangeklede beneden- als 
bovenverdieping. Daarbij is er in 
het voorjaar en de zomer volop 
ruimte op een enorm terras om 
ook heerlijk buiten te vertoeven. 
De in het groen verscholen boer-
derij ligt op een rustieke plek 

met gratis parkeerplekken voor 
200 auto’s en heeft geen naas-
te buren. “Dat maakt dat we elk 
feest, jubileum, verjaardag, be-
drijfsborrel of wat voor viering 
dan ook, hier echt goed kunnen 
vieren”, meldt Theo met een 
lachje. Naast ‘gewone’ feesten 
staat Humphrey’s ook te boek 
als officiële trouwlocatie. Alles 
kan daarmee op één plek geor-
ganiseerd worden. Van het ‘ja-
woord’, het glas heffen erna, tot 
diner en/of feest. “Zoals ook bij 
andere vieringen, richten we het 
dan zo in dat er ruimte is voor 
een dj of band en dat er met de 
beentjes van de vloer gegaan 
kan worden”, laat Theo weten. 
Afhankelijk van de grootte van 
het feest kan over de hele locatie 
beschikt worden. 

Naast genoemde feestelijkheden 
kan er het hele jaar door heerlijk 
én betaalbaar gegeten en ge-
dronken worden bij Humprey’s. 
“Wij bieden een seizoensge-
bonden driegangenmenu met 
vlees-, vis- of vegetarische ge-
rechten voor € 29,50. Er kan 
gekozen worden uit zes voor-, 
hoofd- en nagerechten. Er is ook 
een allergenenkaart en speciaal 
kindermenu. Tijdens het aperitief 

serveren we ambachtelijk brood 
met aioli. Frites, compote en sa-
lades worden bij het hoofdge-
recht onbeperkt aangevuld. Dat 
is beide kosteloos”, aldus Theo. 
Hij stelt: “Bij ons ga je nog écht 
uit eten. Je jas wordt bij binnen-
komst aangenomen en je wordt 
aan tafel bediend. Deze is alleen 
voor die gasten gereserveerd. 
We vinden het belangrijk dat 
onze gasten in alle rust kunnen 
genieten van een avondje uit.” 

Naast diner, huwelijksceremonie 
en feesten en partijen is iedereen 
vanaf november van dinsdag tot 
en met vrijdag vanaf 12.00 uur 
welkom voor een zakenlunch. 
Voor meer informatie of reser-
vering: www.humphreys.nl of 
0413-260101.

Humphrey’s Uden: Gastvrij en gemoedelijk!
Lekker en betaalbaar uit eten, maar ook voor feesten op een toplocatie

UDEN – Sfeervol, warm en gezellig. Dat zijn de eerste woorden die bij je opkomen bij het betreden van Humphrey’s; een restaurant en tevens feestlocatie, gevestigd in een 
karakteristieke langgevelboerderij aan de Boekelsedijk 17 in Uden. Een rustieke plek om lekker uit eten te gaan, maar ook een prachtige gelegenheid voor een huwelijkscere-
monie met receptie, diner en/of feest of bedrijfsborrel, jubileum, verjaardagsparty, babyshower en al het andere denkbare. Na een gesprek met eigenaar Theo van Lith kan er 
tot slot ‘Brabantse gastvrijheid’ aan het rijtje toegevoegd worden. 

Boekelsedijk 17, 5404 NK Uden
0413-260 101
www.humphreys.nl

Theo van Lith  Tekst en foto: Wendy van Lijssel
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Passie ontmoet muziek in Night of the Music

HoofdsponsorsEventsponsors

Hoornspelers Fanfare St. Lambertus Marga van den Broek Mick van Haaren Menno Pennings Slagwerkgroep

Een groot compliment aan de 
organisatie van Night of the Mu-
sic want alle avonden waren op 
voorhand uitverkocht. 
De verwachtingen waren hoog-
gespannen na de vorige editie, 
maar de artiesten, muzikanten 
en alle faciliteiten maakten alle 
beloften waar. 
Alle eerdere ervaringen werden 
door de organisatie serieus geno-
men en zorgden voor vele kleine 

verbeteringen. Dat en drie jaar 
meer ervaring sinds de vorige 
editie leidde naar ultieme samen-
werkingen en een magnifieke 
show. Wist je dat dit evenement 
mede mogelijk werd gemaakt 
door 3 comboleden, 65 blazers 
en slagwerkers, 8 zangers en 
zangeressen, 2 backing vocals, 
2 make-up artists, 2 dirigen-
ten, 1 regisseur, 25 danseressen,  
7 bouw- en sjouwteamleden en 

35 vrijwilligers = 150 mensen die 
allemaal een goede steun in de 
rug voelden van vele sponsoren.

Geen namen noemen dus, al is 
dat lastig als de artiesten en mu-
zikanten uit Nistelrode en om-
geving de eer wel verdienen om 
genoemd te worden. Het waren 
bijzondere en magnifieke avon-
den waar Nistelrode nog lang 
over na zal praten!

NISTELRODE – De ster van de avond was Fanfare St. Lambertus. Een vereniging die de organisatie van 
The Night of the Music in handen had. Daarmee bood ze vele artiesten de beste faciliteiten, zodat zij 
boven zichzelf uit konden stijgen. Het publiek zag in drie uitverkochte avonden een hoogwaardige show 
waarin passie de boventoon voerde. Muziek, zang, geluid, licht, aankleding, organisatie; het klopte 
allemaal, in muziektempel De Overbeek.

Kyra Haerkens Foto’s: Arjan Oldenkamp

Dirigent Jos de Kleijn

Muziek, zang, geluid, licht, aankleding, 
organisatie; het klopte allemaal

De show werd verzorgd door:

Fanfare St. Lambertus Nistelrode
Fanfare: onder leiding van Jos de Kleijn
Slagwerkgroep: onder leiding van Paul van Lokven
Combo: Pierre smits (gitaar), Arjen van der Mee (toetsen) en
 Gram van der Glind (basgitaar)
Zang: Marga van den Broek, Maurice de Greef, Mieke van der 

Pol, Nick Holleman, Kyra Haerkens, Mick van Haaren en 
 Marit van den Ouwenland
Backing vocals: Anisa Slegers en Marcel de Ridder
Dans: Balletstudio Hanneke van der Stappen
Regie: Astrid Radoes
Creatieve leiding: Jos de Kleijn

Fanfare St. Lambertus

150 mensen die allemaal een goede steun 
in de rug voelden van vele sponsoren



  
Woensdag 23 oktober 201932

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

1. Wie heeft tips gegeven om je auto herfstklaar te maken?

2. Welke huizen zijn volgens de SP een optie voor Bernheze?

3. Voor wie begint er een cursus bij Sterrenwacht Halley? 

4. Hoe heet het bedrijf waar Ondernemersvereniging Heesch op bedrijfsbezoek was?

5. Welke film draait donderdag 31 oktober in CC Nesterlé?

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 oktober 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie 
weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Bloemsierkunst Ari-Jenne.

Winnaar vorige week: 
Corry van Uden

Het antwoord was:
MERELS

6. Wat organiseert St. Pep in CC De Wis?
Weijen 7 - Nistelrode
0412-611397 - nistelrode@ari-jenne.nl
‘t Dorp 13 - Heesch
0412-451848 - heesch@ari-jenne.nl

Altior 5 krijgt nieuwe shirtjes

Spontaan kwam er een reactie 
van een paar trouwe, al jarenlan-
ge Vrienden van Altior dat zij wel 
de shirtjes van Altior 5 wilden 
gaan sponsoren. Altior was hier 
natuurlijk heel blij mee en ook de 
dames van het vijfde, die afgelo-
pen zondag de shirtjes uit han-
den van deze Vrienden van Altior 
kregen. Zo zie je maar weer dat 
iets soms uit een geheel andere 
hoek komt dan je zou verwach-
ten! Nogmaals bedankt en zoals 
ze wel eens zeggen: Echte Vrien-
den heb je voor het leven!

HEESWIJK-DINTHER - De sponsoring is op een bijzondere manier tot stand gekomen. Enkele weken 
terug, tijdens de sponsor/vrienden van Altior lunch die in de kantine werd gehouden, kwam ter sprake 
dat er dames bijliepen in oude shirtjes die echt aan vervanging toe waren.

Heeswijk pakt belangrijke punten

Na de rust was het Prinses Irene 
dat het betere van het spel had 
en via Aron van der Rijt waren de 
spelers dan ook al snel erg dicht-
bij een treffer. Aron omspeelde 
zijn directe tegenstander in de 
zestien meter en schoot vanaf 
de achterlijn net voorlangs. Ook 
inglijdende medespelers van Ire-
ne wisten de bal niet het doel 
in te werken. Ondanks dat de 
gasten de thuisploeg naar achte-
ren drongen, kwamen zij verder 
niet tot grote kansen. De Hees-
wijkse verdediging stond onder 
leiding van Sten van den Berg 
en aanvoerder Tom Sleddens 
goed in de organisatie. Aanval-
lend kwam de Heeswijkse ploeg 
niet echt meer aan voetballen 
toe door vastzetten van het uit-
team, maar een moment van 
goed druk zetten zorgde voor 

wat meer ademruimte. Centrale 
verdediger Koen Pittens speel-
de onder druk van Van Dijke de 
bal te kort terug op de doelman, 
deze werd vakkundig omspeeld, 
waarna de 2-0 een koud kunst-
je was. Prinses Irene probeerde 

vervolgens de thuisploeg nog 
verder terug te dringen en kwam 
nog een keer erg dichtbij. Een 
afgeslagen voorzet werd strak in 
de korte hoek geschoten; echter 
wist de goalie van Heeswijk we-
derom de bal te keren.

HEESWIJK-DINTHER/NISTELRODE - Beide ploegen gaven weinig weg en het was dan ook een stan-
daardsituatie die leidde tot de voorsprong van de Heeswijkse ploeg. Wouter van Dijke werd op 20 me-
ter van de goal gevloerd en schoot de vrije bal vervolgens met een venijnige stuit in de hoek van keeper 
Mathijs Pluk. Deze had onvoldoende antwoord op het harde schot: 1-0.

voetbalMike van 
Grinsven pakt podiumplaats

In de tweede manche pakte 
Mike opnieuw een goede start, 
maar ditmaal liet hij in de eerste 
twee ronden teveel liggen. Lang 
reed hij op een zesde plaats, 
maar met nog twee bochten te 
gaan tot aan de finish wist hij 
nog twee rijders te passeren en 
kwam als vierde over de finish.

In de finale slaagde Mike erin om 
kopstart te pakken, maar ook nu 
liet hij in de eerste twee ronden 
teveel liggen. Wel had hij een 
mooie strijd om de plaatsen drie 

tot en met zes, totdat een rijder 
hem tot drie keer toe expres de 
baan uit probeerde te rijden. 
Dit had tot gevolg dat ze elkaar 
raakten en samen in elkaar vast 
kwamen te staan. Mike viel hier-
door helemaal terug tot buiten 
de top tien. Na deze tegenslag 
ging het rijden gelukkig weer 
lekker en dit zorgde ervoor dat 
Mike nog helemaal terug wist 
te komen naar een vijfde plaats, 
waarmee hij de derde plaats in 
het dagklassement veilig wist te 
stellen.

BERCK SUR MER/HEESCH - De start van de eerste manche was goed 
en Mike kon goed meedoen in de top drie. Even moest hij een plaats 
afstaan, maar deze wist hij later in de wedstrijd weer goed te maken. 
In de laatste ronde reed Mike wiel aan wiel met de tweede man en 
gaf hij alles om deze positie nog over te kunnen nemen. Dit lukte 
op het laatste gedeelte voor de finish, waardoor hij op een mooie 
tweede plaats over de finish kwam.

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl

quad
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BERNHEZE SPORTIEF

HEESWIJK-DINTHER - Frank van den Bogaart, Erik Heesakkers, 
Anita van Hasselt, Arjan Heesakkers en Bert Smulders zijn op de 
zaterdagmorgen niet alleen fanatieke sporters bij MTC-Bernheze, 
maar vanaf 11.00 uur ook altijd te vinden aan de bar voor een 
‘bekske koffie en wa buurt’. 

“Het is net alsof je krant openslaat”, vertelt Erik. “Je weet meteen 
al het nieuws van de week én wat er binnenkort voor nieuws 
komt”, lacht hij. Het vijftal geniet van een intensieve en serieuze 
fitness bij MTC-Bernheze in Heeswijk-Dinther, maar even zozeer 
van de ontspannen afsluiting. “Ik had rugklachten”, vertelt Frank, 
“daarom ben ik in 2008 gaan fitnessen. Op de zaterdagmorgen zijn 
we dus gewoon altijd bij MTC, da’s vaste prik. Ik begon samen 
met mijn kameraad Erik die ik al ken van de kleuterschool in 
Vorstenbosch. We werken ons anderhalf uur in het zweet en na de 
douche puffen we samen even uit aan de bar met een koffietje. Dat 
maakt het een sportief, maar ook ontspannen uitje. Zo blijven we 
fit en hebben we ook de kans om even wat bij te praten. Daarom 
zijn we nooit meer weggegaan. Er moet wel iets geks zijn willen 
we dit overslaan.” 

Wijboschenaar Bert gaat wat vaker. Hij kreeg een auto-ongeluk in 
2003, moest gaan revalideren bij MTC en bleef sindsdien hangen. 
“Ik ga drie keer per week, waaronder dus de zaterdagmorgen, 
vooral omdat het een gezellig clubke is. Zo gaan we met carnaval 
verkleed en zorgt de eigenaar voor een kratje bier, dat is toch 
prachtig! Dat maakt het sportief ontspannen. Natuurlijk gaan we 
eind van het jaar met z’n allen ook mee naar de nieuwe locatie. 
Alles wordt mooier en beter. De bar gaat mee, dus wij ook!”

Column

H. Stokstraat 4 - 5473 GL Heeswijk-Dinther
0413-228509 - info@mtc-bernheze.nl – www.mtc-bernheze.nl 

Het is alsof je de krant 
openslaat...

De koffi eclub op zaterdagochtend

Altior verliest belangrijk duel
HEESWIJK-DINTHER - Voor Al-
tior stond afgelopen zondag de 
laatste veldwedstrijd van dit 
jaar op het programma. 

Een belangrijk duel tegen ODC 
dat ervoor moest zorgen dat de 
afstand tot de onderste regionen 
wat groter wordt. Al snel in de 
eerste helft bleek dat beide ploe-
gen moeite hadden om tot goe-
de aanvallen te komen. 

Ondanks het goede verdedigen-
de werk, lukte het Altior niet om 
afstand te nemen. De pupil van 
de week, Sille Verkuijlen, zag dat 
de ruststand 3-4 in het voordeel 

van ODC was. Ook in de twee-
de helft lukte het de thuisploeg 
niet om een vuist te maken met 
als eindresultaat 4-7 op het sco-
rebord. Altior kan zich nu gaan 

opmaken voor de zaalcompetitie 
waar ze moet gaan bewijzen dat 
ze zeker niet in de overgangs-
klasse hoort! 

Altior 2 - Stormvogels 2: 6-5
Altior 3 - Stormvogels 3: 9-9
Altior 4 - BMC 3: 9-10
Altior 5 - Diosa 3: 11-7
Altior A1 - Oranje Wit A1: 12-5
De Horst A1 - Altior A2: 6-5
Altior B1 - De Peelkorf B1: 11-5
Altior C1 - De Peelkorf C1: 3-7
Altior C2 - DAW Schaijk C1: 2-8
Altior D1 - Corridor D1: 2-3
Flamingo’s D1 - Altior D2: 12-1
Altior E1 - Prinses Irene E1: 4-3
BMC E2 - Altior E2: 2-3.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Sille Verkuijlen

Korfbalsters Prinses Irene 
maatje te groot voor Swift
NISTELRODE - Prinses Irene 
speelde een uitstekende eerste 
helft waarin ze direct al het ver-
schil maakte. Na vijf minuten 
stonden de korfbalsters uit Nis-
telrode al met 0-5 voor. 

Daarna kon Swift wat terugdoen, 
maar ook Prinses Irene scoorde 
weer twee keer op rij. Met een 
doorloopbal en afstandsschot 
wist Swift haar achterstand wat 
te verkleinen. Echter was het 
daarna weer aan Prinses Irene 
om maar liefst zes keer op rij te 
scoren waardoor het 3-14 was. 
Swift kon voor rust nog de 4-13 
binnengooien. 
Na rust scoorde Prinses Irene 
weer, Swift maakte een kleine in-
haalslag en scoorde vier keer op 

rij. De winst kwam voor Prinses 
Irene nooit in gevaar en de korf-
balsters speelden de wedstrijd 
tactisch uit. Er werd door beide 
ploegen nog meerdere keren ge-
scoord en uiteindelijk eindigde 
de wedstrijd in het voordeel van 
Prinses Irene op 11-20. 

Voor de korfbalsters is hiermee 
de eerste helft van het veldsei-
zoen ten einde. Een seizoens-
helft waarin Linda van Tilburg 
haar 250ste wedstrijd in het 
eerste speelde en de korfbalsters 
goede resultaten hebben neer-
gezet. De korfbalsters staan nu 
op een tweede plek en hervatten 
in het voorjaar de veldcompetitie 
weer. Op 17 november zal voor 
het eerste team de zaalcompeti-

tie op het hoogste niveau weer 
van start gaan.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Linda van Tilburg

Korloo verliest van Diosa
LOOSBROEK - Afgelopen zon-
dag stond Diosa op het pro-
gramma van Korloo 1. 

Dit team staat eerste, dus het 
beloofde een spannende wed-
strijd te worden. Nadat de 
scheidsrechter floot was het Kor-
loo dat de eerste tien minuten 
de kansen creëerde, maar helaas 
zonder resultaat. Na vele kansen 

was het toch Korloo dat de score 
opende. Diosa had snel een ant-

woord, waardoor het weer gelijk 
kwam te staan. Het ging gelijk op 
tot de 3-3. Uiteindelijk werd de 

rust ingegaan met een 3-5 ach-
terstand. Met goede moed be-
trad Korloo weer het veld, maar 
dit werd niet beloond. Diosa liep 
uit tot 3-7. Toch liet Korloo het 
hoofd niet hangen en vocht zich 
knap terug tot 6-7, waardoor 
de spanning terug was. Helaas 
scoorde Diosa in de laatste mi-
nuten nog een keer, wat leidde 
tot een eindstand van 6-8.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Het beloofde een 
spannende wedstrijd
te worden

HEESCH - Het 15e van HVCH 
heeft een aantal sponsoren aan 
zich weten te binden. 

HVCH bedankt de onderstaan-
de sponsoren heel hartelijk voor 
hun bijdragen aan de shirts, tas-
sen én trainingspakken voor dit 
nieuwe team. Het team bestaat 
uit vrienden die dit seizoen uit 
de jeugd zijn gekomen. Het is 
dan een hele uitdaging om in 
een HVCH-tenue op het veld te 
kunnen verschijnen en represen-

tatief op pad te gaan met tassen 
en trainingspakken. Dus sponso-
ren, bedankt! 

Shirtsponsors: NOBRA cars 
BMW Uden (Gerard Gielis)
Tassen: Willy Kappen Grond-
werken Heesch
Trainingspakken: Van Bakel 
Electro, Robert van de Akker 
Lijmwerken, Marcel Bonte 
Fotografie.

HVCH 15 bedankt haar nieuwe sponsoren

Foto: Irma Bonte

Het team bestaat uit vrienden die dit 
seizoen uit de jeugd zijn gekomen
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DE OPLOSSING

Dit doel is gekozen omdat Paul 
Scholte - werknemer bij Van Til-
burg Mode & Sport op de goe-
derenafdeling - de spierziekte 
Myotone dystrofie heeft. Paul 
heeft pas zijn 12,5-jarig jubileum 
gevierd bij deze werkgever en 
hij heeft het er naar zijn zin. Hij 
werkt 3 uur per dag en het gaat 
goed met hem. Paul vertelt: “Ik 
probeer de balans te vinden in 
mijn activiteiten. Als ik ’s avonds 
een feest heb en wil dansen, dan 
moet ik overdag rusten.”

Afgelopen vrijdag overhandig-
den Peter van Tilburg en Erik de 
Groot de cheque ter waarde van 
€ 2.000,- aan Chantal Luijendijk 
van het Prinses Beatrix Spier-

fonds. Een mooi bedrag, waar 
weer onderzoek mee gedaan 
kan worden naar spierziekten.

Cheque ter waarde van
€ 2.000,- voor Prinses 
Beatrix Spierfonds

NISTELRODE – Het is alweer zeven weken geleden, zondag 1 sep-
tember, dat De Tilburg Ten Miles plaatsvond. Dit jaar hadden zich 
75 lopers opgegeven via Van Tilburg Mode & Sport. Allen kregen 
een herkenbaar geel shirt en per inschrijver ging er een bedrag naar 
een goed doel. Dit jaar werd er gelopen voor het Prinses Beatrix 
Spierfonds. Met dit geld kan het fonds onderzoek naar genezing en 
kwaliteit van leven voor mensen met een spierziekte op dit moment 
financieren en stimuleren.

V.l.n.r: Paul Scholte, Peter van Tilburg, Chantal Luijendijk en Erik de Groot

Martin van der Moosdijk
biljartkampioen Libre in Bernheze

BERNHEZE - Tijdens de herfst-
vakantie zijn 75 deelnemers de 
strijd met elkaar aangegaan wie 
zich (biljart-) kampioen mag 
noemen in de spelsoort libre 
van 2019.

Na zeven dagen van voorrondes 
bleven 32 deelnemers over. De 
beste 8 mochten afgelopen za-
terdag aantreden voor de finale-
ronde.
Diverse eerdere kampioenen be-
ten in het stof met de opkomst 

van enkele sterke spelers, die 
nog nooit tot de finaleronde wa-
ren doorgedrongen. De laatste 
16 waren al snel bekend en de 
druk nam zienderogen toe. Na 
nog een rondje bleven over Ge-
rard Gabriëls, Henk v.d. Broek, 
Henk Jonkers en Martin van der 
Moosdijk. Henk v.d. Broek en 
Martien van der Moosdijk be-
haalden de finale. De derde en 
vierde plaats werd een uitput-
tingsslag. Na 2 keer gelijk besliste 
de shoot-out dat Gerard Gabriëls 

derde en Henk v.d. Broek vierde 
werd. Zeer spannend allemaal.
Dan de finale! Martien van der 
Moosdijk was te sterk voor Henk 
v.d. Broek en nam dus de beker 
mee naar huis. 
We kunnen terugkijken op een 
bijzonder geslaagd en gezellig 
toernooi.

Volgend jaar tijdens de herfst-
vakantie wordt het 11de Open 
Bernheze Kampioenschap Libre 
wederom georganiseerd door 
biljartvereniging Royal Events 
Palace.

Het toernooi werd dit jaar ge-
houden op de locatie van de 
KBO in Heeswijk-Dinther. Leden 
van de NAL hebben hun beste 
beentje voorgezet om het toer-
nooi te doen slagen. 

Uitslagen:
Martien van der Moosdijk
Henk Jonkers
Gerard Gabriëls
Henk v.d. Broek 
Theo van der Heyden
Herman Kweens.

biljarten

Negen districtskampioenen judo 
GILZE/BERNHEZE - Afgelopen 
zondag is er in Gilze gestreden 
om de medailles tijdens het dis-
trictskampioenschap judo voor 
judoka’s onder 12 jaar; voor 
deze leeftijdsgroep het hoogst 
haalbare.

De judoka’s van Van Buel Sports 
lieten spectaculair judo zien en 
gingen met maar liefst veertien 
podiumplaatsen aan de haal.

Goud was er voor Jadey Van 
Buel, Saar Schoenmakers, Noa 
Ackermans, Bente van Vugt, Lola 
Kemps, Nick Thonissen, Bruce 
Tomasouw, Joep Schoenmakers 
en Senn van Buel. Deze laatste 
pakte zijn zesde titel op rij!
Zilver was er voor Daan van ‘t 
Veer en Ziggy Tomasouw en 
het brons werd omgehangen bij 
Boyd van Dinther, Tobias van der 
Leest en Joruan van Es.

budo

Senn van Buel

Verlies voor Vorstenbossche Boys 

Vorstenbosch kwam maar niet in 
de wedstrijd, verloor de meeste 
duels en kwam zo op een 0-1 
achterstand in de 27ste minuut. 
Na rust bracht Vorstenbosch 
goed voetbal op de mat vanuit 
goed positiespel. 
In de 59ste minuut wist Jordy 
van Kessel een goede voorzet te 
geven op Kay van de Ven die de 
bal tegen de keeper tikte. In de 
61ste minuut wist Kay van de 
Ven wederom een bal gevaarlijk 
op goal te krijgen na een vrije 
trap van Daan de Wit. De bal 
werd echter geblokkeerd op de 
lijn. Ontzettend veel pech voor 
een dominerend en goed spe-
lend Vorstenbosch.

In de 80ste minuut was Rick 
Dortmans weer gevaarlijk voor 
de goal maar zijn bal miste kracht 

om over de lijn te rollen. In de 
84ste minuut wederom een ge-
vaarlijke voorzet van Jordy van 
Kessel op Guus van de Ven die 
met een mooie hakbal de bal net 

langs de paal zag rollen. Er werd 
echter niet meer gescoord met 
als gevolg een eindstand van 
0-1 en wederom verlies voor de 
GeelZwarten.

VORSTENBOSCH - In de 11de minuut kwam Vorstenbossche Boys, dat speelde tegen RKKSV uit Kruis-
straat, een aantal minuten met 10 man te staan nadat van Stef van den Tillaart het veld moest verlaten 
vanwege een bloedlip. In de 12de minuut wist Rick Dortmans de eerste bal op doel te koppen na een 
voorzet van Jordy van Kessel. Vorstenbosch bleef onzeker spelen en maakte het zich in het eigen 16 
meter gebied vaak onnodig moeilijk. Toch wist Jordy van Kessel voorin goed door te breken, maar zijn 
actie werd ten onrechte afgevlagd voor buitenspel.

voetbal

 Guus van de Ven

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant
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Veel belangstelling voor eerste Van Den Akker 
Aqua Service veldrit in Heeswijk-Dinther

“Het wordt een afwisselend cross-
parcours met stroken los zand, 
bos, balken, een stuk over de 
crossbaan en grasland. De deel-
nemers kunnen zich hier volop 
uitleven”, vertelt Van Heugten. 

De afgelopen 25 jaar organiseer-
de Stichting Wielerevenementen 
Bernheze, die gelieerd is aan de 
Wielersupportersclub Bernheze, 
jaarlijks een mountainbikewed-
strijd, maar de belangstelling 
voor deze werd steeds geringer. 
Van den Akker: “Daarom hebben 
we besloten om dit jaar voor de 
eerste keer een veldrit te gaan 
organiseren. Dat lijkt een schot in 
de roos, want inmiddels hebben 
we al zo’n 175 voorinschrijvingen 
van renners binnen.” Van Zand-

beek vult aan: “Doordat veldrij-
ders als Mathieu van der Poel en 
Wout van Aert op de weg even-
eens goed presteren, zie je dat 
steeds meer renners ervoor kiezen 
om in de wintermaanden ook te 

gaan veldrijden.” Een blik op de 
deelnemerslijst laat zien dat on-
der andere oud-prof Erik Dekker 
in Heeswijk-Dinther van start zal 
gaan. Verder hebben ook Michel 
Groenendaal uit Sint-Michielsge-
stel (wereldkampioen bij de mas-
ters 55+) en Lambert van de Wiel 

uit Berlicum (Europees kampioen 
75+) zich ingeschreven.

Nieuwelingen Tijn van Zandbeek 
en Sieb van der Pas rijden een 
thuiswedstrijd. Zij worden bei-
den ook ondersteund door de 
Wielersupportersclub Bernheze. 
Van Zandbeek: “De wielersup-
portersclub heeft ongeveer tien 
actieve leden. Als stichting pro-
beren wij zoveel mogelijk evene-
menten te organiseren waar deze 
renners aan kunnen deelnemen. 
In het voorjaar organiseren wij 
altijd een wegcriterium in Hees-
wijk en nu dus voor de eerste 
keer ook een veldrit.” Naast de 
KNWU-wedstrijden voor mas-
ters, nieuwelingen, junioren, 
vrouwen en elite/beloften en 

amateurs/sportklasse, wordt in 
de ochtend ook een funklasse-
wedstrijd voor mountainbikers en 
veldrijders gehouden. 
“Deze wedstrijd is bedoeld voor 
mannen en vrouwen die graag 
eens een wedstrijd willen rijden 
maar geen KNWU-licentie heb-
ben”, zegt Van Zandbeek. 
“Iedereen met een mountainbike 
of crossfiets kan meedoen. Op 

die manier willen we iedereen de 
kans geven om op een laagdrem-
pelige manier kennis te maken 
met het veldrijden.” 

De funklasse wedstrijd start op 
27 oktober om 9.00 uur (inschrij-
ven kan via wscbernheze.nl of op 
de dag zelf ter plekke). Daarna 
komen de KNWU-categorieën in 
actie.

HEESWIJK-DINTHER - Nabij Café-Zaal Stanserhorn aan de Heibloemsedijk houdt Stichting Wie-
lerevenementen Bernheze op 27 oktober voor de eerste keer een nationale veldrit. “Mede door 
de goede prestaties van Mathieu van der Poel in het veld en op de weg, kiezen steeds meer jonge 
renners ervoor om weer te gaan veldrijden”, zegt voorzitter Mart van Zandbeek van Stichting Wieler-
evenementen Bernheze. “De sport begint weer steeds meer te leven.” Samen met Merlin van Heugten 
van Stanserhorn en trouwe sponsor Fred van den Akker loopt Van Zandbeek een rondje over het par-
cours waarop de eerste nationale veldrit van Heeswijk-Dinther wordt verreden.

Tekst: Gerben van den Broek Foto: Nathalie van ZoggelRenners kiezen ervoor 
om in de wintermaanden 
te veldrijden

WHV deelt de punten met Fiducia

In de tweede helft gebeurde er 
niet veel. Fiducia probeerde via 
dode spelmomenten iets te creë-
ren, maar met weinig succes. 

Uiteindelijk kwam de thuisploeg 
op voorsprong via Roel Lunen-
burg die de bal onder de goalie 
van De Rips schoof. WHV kreeg 
ook een aantal mogelijkheden 
om de wedstrijd definitief op slot 
te gooien. 

Uiteindelijk kreeg Fiducia 5 mi-
nuten voor tijd een cruciale en 
onterechte penalty. Dit beteken-
de een 2-2 eindstand.

LOOSBROEK - Fiducia begon sterk aan de wedstrijd. Door goed druk zetten kwam WHV er niet uit. Dit 
resulteerde in de 0-1 na 15 minuten spelen. WHV werd hierdoor wakker geschud en probeerde iets te 
forceren. Na wat mogelijkheden kwam WHV na ruim een half uur op 1-1. Gino Bosch kwam er door, en 
zijn voorzet verdween via de tegenstander in de goal, wat ook de ruststand betekende.

voetbal Kampioenen

Loosbroek - Korfbal - Korloo E2

Loosbroek - Korfbal - Korloo F1

Prinses Irene onderuit in Bernhezer derby
HEESWIJK-DINTHER/NISTEL-
RODE - Voor de 25ste keer deze 
eeuw werd de derby tussen 
Heeswijk en Prinses Irene ge-
speeld. 

Na een 1-0 ruststand werd het 
uiteindelijk 2-0. Beide keren was 
het de weer teruggekeerde Wou-
ter van Dijke die scoorde. Prinses 
Irene was de best voetballende 
ploeg en had misschien wel meer 
verdiend, maar de hardwerken-
de Heeswijkers sleepten de over-
winning in de wacht.

Al met al een onnodige neder-
laag voor Prinses Irene. Als je 
zelf niet scoort en de tegenstan-
der dat wel doet op de juiste mo-
menten, dan is dat een gegeven.

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

www.mooibernheze.nl

DONDERDAG 24 OKTOBER
Workshop Njoeng Nee
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Koffieochtend: 
Jagers en Wildbeheer
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Uitgaansavond voor mensen 
met een beperking
Lunenburg Events & 
More Loosbroek
PAGINA 24

Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Ton Bons, Helderziende 
waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

VRIJDAG 25 OKTOBER
Feel good friday
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode

Proms of Liberty
Sint-Willibrorduskerk
Heeswijk-Dinther
PAGINA 16

Spiritueel cabaret ‘Rugzak’
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Band: RockSok
De Zwaan Heeswijk-Dinther
PAGINA 10

Opruimspreekuur
Bibliotheek Heesch
PAGINA 20

Verbruggen Woonweekend
Frankenweg 27 Oss
PAGINA 26

ZATERDAG 26 OKTOBER
Bernheze Vroeg wandeling
Start: Berktstraat 7 Heesch

Start: Fairtrade week
Bernheze
PAGINA 7

Alpacafarm open
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode

Workshop Beidehandjes
Klasse-RT Nistelrode

Boekenmarkt Stg. Pep
CC De Wis Loosbroek
PAGINA 12

Herfst bridgedrive
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Proms of Liberty
Sint-Willibrorduskerk
Heeswijk-Dinther
PAGINA 16

FNV eert jubilarissen
‘t Tunneke Heesch
PAGINA 20

Aurora Ontmoet
CC De Pas Heesch
PAGINA 16

Nacht van de Nacht
Sterrenwacht Halley Heesch
PAGINA 3

Verbruggen Woonweekend
Frankenweg 27 Oss
PAGINA 26

ZONDAG 27 OKTOBER
Wintertijd

Herfstwandeltocht
Start: Bar de Ketel Vorstenbosch
PAGINA 12

Van den Akker Aqua Service 
veldrit
Heeswijk-Dinther
PAGINA 35

Alpacafarm open
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Boekenmarkt Stg. Pep
CC De Wis Loosbroek
PAGINA 12

Kinderkleding- en
speelgoedbeurs
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Open dag: Duurzaam
Landleven Bernheze
Nieuwe Steeg 2 Heeswijk-Dinther
PAGINA 1

Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Verbruggen Woonweekend
Frankenweg 27 Oss
PAGINA 26

Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode
PAGINA 29

Heemschuur opengesteld
Schoonstraat 35 Heesch

Film: The White Crow
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 12

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAG 28 OKTOBER
Computer- en smartphone 
inloop
De la Sallestraat 3 Heesch

Bijeenkomst natuur-
ontwikkeling Beekdal de Aa
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 3

Autismecafé
PieterBrueghelHuis Veghel
PAGINA 4

Film: Eddie the Eagle
Filmhuis De Pas Heesch

Poedja-visualisaties-meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 29 OKTOBER
Health Workshop
DIO/The Read Shop Sparkling 
Nistelrode

Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Jongeren helpen mee
Kerkhof, Kapelstraat Vorstenbosch
PAGINA 8

Bijeenkomst dierbaren verloren
Kerkstraat 2 Heesch
PAGINA 8

Vieren geboortedag Báb
Broekhoek 35 Heesch
PAGINA 8

WOENSDAG 30 OKTOBER
Moedergroep
De la Sallestraat 3 Heesch

Sponsordiner stichting 
Friends of Kurland
Restaurant Bomenpark Heesch

Gerrit Jansen, Numerologie
Centrum MAIA Nistelrode

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Lezing: winterfeesten
Heemschuur Heesch
PAGINA 10

Jongeren helpen mee
Kerkhof, Kapelstraat Vorstenbosch
PAGINA 8

DONDERDAG 31 OKTOBER
Peuteruurtje
Bibliotheek Heesch, Heeswijk-
Dinther en Nistelrode

Studiegroep Nagarjuna
Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Zonnebloem kaartavond
CC De Wis Loosbroek
PAGINA 10

Film: The Favourite
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 10

VRIJDAG 1 NOVEMBER
Start: inschrijving Hisse Kwis
www.dehissekwis.nl

Wandelen dementie-
vriendelijk Bernheze
Parkeerplaats Bomenpark Heesch

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Ontdekhoek
Bibliotheken Bernheze

Keeztoernooi Villa Pardoes
‘t Tramstation Nistelrode

Kaartavond
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch

ZATERDAG 2 NOVEMBER
Alpacafarm open
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Koningschieten
Schuttershof Heeswijk-Dinther

11-11 bal
‘t Tramstation Nistelrode
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Fotograaf: 
Ton Vrijsen - Herfst




