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Een eerste golfwedstrijd Nistelrode
versus Heeswijk-Dinther is een feit
NISTELRODE/HEESWIJKDINTHER - De aftrap van
de allereerste editie van
een mooie wedstrijd tussen
een twintigtal golfspelers
uit Nistelrode en HeeswijkDinther vond zaterdag
10 oktober plaats.
Frank Dielissen, initiatiefnemer
en medeorganisator: “Het leek
ons leuk om eens een wedstrijd
te organiseren tegen golfers uit
Heeswijk-Dinther. In eerdere jaren werd er al vaker gespeeld
tegen onder andere Vinkel en
Vorstenbosch. Met ‘ons’ doel ik
op een redelijk hecht clubje van
golfspelers uit Nistelrode die elkaar één of meerdere keren per
jaar tegenkomen op een golfbaan. Voor de fun uiteraard!”
Afgelopen zaterdag was het dan
uiteindelijk zover en stond er een
zeer gemêleerd maar erg leuk
gezelschap te popelen om elkaar
de loef af te steken. Het team uit
Heeswijk-Dinther onder leiding
van teamcaptain Ton Dielissen
- de broer van Frank - had zelfs
teamshirts laten bedrukken.
Om 7.45 uur werd iedereen welkom geheten bij golfbaan The
Duke in het mooie Nistelrode.
Er werd gestart met een heerlijk
bakje koffie en iedereen kreeg
nog snel even een korte speluit-
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De golfspelers hadden naast een sportieve competitie een gezellige dag

leg. Er werden drie wedstrijdrondes gespeeld, verdeeld over de
gehele dag. Om 8.30 uur was
de aanvang van de wedstrijd
een feit waarbij gestart werd onder mooie zonnige condities. Na
negen holes gespeeld te hebben
kwam iedereen kort binnen voor
een heerlijke lunch.
Hier werd snel de balans opgemaakt van de tussenstand.
Nistelrode had een voorsprong
genomen, maar er waren zeker
nog mogelijkheden en voldoende punten te winnen in het verdere verloop van de wedstrijd,
om deze weer te laten kantelen in het voordeel van Heeswijk-Dinther.

Beide teamcaptains: Frank Dielissen heeft namens team Nistelrode
‘The glitter jacket’ zojuist uitgereikt aan team Heeswijk-Dinther,
vertegenwoordigd door zijn broer Ton

Na de middag was er nog even
een korte, maar verfrissende regenbui die gelukkig weer snel
verdween en zelfs zo af en toe
plaatsmaakte voor een heerlijk zonnetje. Rond de klok van
17.00 uur waren dan toch alle
wedstrijden gestreden op het
scherpst van de snede, maar...
in een uitermate gezellige en gemoedelijke sfeer. De balans kon
opgemaakt worden!

De verliezer
krijgt het
afgrijselijkste
glitterjasje
Op het terras en tijdens het diner
werd er uiteraard nog uitvoerig
nagepraat over het vertoonde
spel, waarbij door iedereen, zowel gasten als ook de bediening,
de RIVM-regels in acht genomen moesten worden. Dit werd
dan ook op een nette en correcte
manier door iedereen nageleefd,
zoals onder andere zitten aan
tafeltjes van maximaal vier personen en het opdoen van mondkapjes bij loopbewegingen.

Om klokslag 18.30 uur werd de
uitslag en bijbehorende prijsuitreiking bekendgemaakt. Eerst
werden Heerkens Openhaarden,
OOvB adviseurs en accountants, IVS Dosing Technology
en Marya Beheer nog hartelijk
bedankt voor het beschikbaar
stellen van de baan deze golfdag. De ludieke prijzen varieerden van chocoladerepen, een
doos graszaad, paracetamols en
een T-shirt tot aan enkele flessen
wijn. Deze werden gelukkig ook
mooi verdeeld onder de spelers
van beide teams. Maar het ging
toch om de uiteindelijke winst
van het gehele team. Welk dorp
zou dit jaar de felbegeerde winst
meenemen?
Met klinkende cijfers werd Nistelrode tot glorieuze winnaar uitgeroepen! In Amerika krijgt de
winnaar van het ‘Masters’ golftoernooi als symbool een groen
jasje (‘the green jacket’) uitgereikt. “Wij doen dit net andersom”, vertelt Frank. “De verliezer
krijgt het afgrijselijkste glitterjasje uitgereikt dat we maar konden
vinden en diegene dient dit jasje
het gehele jaar te dragen!”
Nog voor de klok van 22.00 uur
werd deze golfeditie beëindigd
en was iedereen daarmee mooi
op tijd thuis. Al met al was dit
een zeer geslaagde eerste editie
die volgend jaar vast en zeker
vervolg gaat krijgen!
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WONING VERKOPEN?

SpecialiSt in:
- Slopen van gebouwen / stallen
en openbaar groen
- Grondwerken woningen utiliteitsbouw

Onze kracht:
- Circulair denken en handelen
Nodig ons eens uit een offerte voor
u te maken. U zult versteld staan!

Heideweg
06-13386411 --info@cvanderven.nl
www.cvanderven.nl
Heideweg33--5472
5472 LC
LC Loosbroek
Loosbroek -- 06-613386411
info@cvanderven.nl -- www.cvanderven.nl

Zie pagina 15
Cereslaan 12A - 06-22692338
Info@vanderheijdendakkapellen.nl
www.vanderheijdendakkapellen.nl

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

WWW.KOM-WONEN.NL

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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Spruijt en Opperman
meesterlijk in de kunst
van het shockeren,
amuseren en emotioneel raken
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AFHAAL
MENUKAART
VOORGERECHT KEUZES
Tomatensoep
Pompoensoep
Carpaccio
Crostini met geitenkaas
HOOFDGERECHT KEUZES
Spareribs
Saté van de haas
Stoofpotje van Nisserois Brandrode rund
Schnitzel (champignonsaus)
Zalmfilet
Pasta vega
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en gegrilde groenten

NISTELRODE - Te gast in CC Nesterlé op 7 november: Spruijt en
Opperman. Maar... wie zijn die gekke meiden nou eigenlijk? Carlie
is de krullenbol in pak en Eva is die blonde in de jurk, met tatoeages.
Op de Dutch Academy of Performing Arts liepen deze dames elkaar
tegen het lijf. Het was een ‘instant connection’ tussen hen, en dan
vooral op gebied van muziek en humor.
‘Heimweeën’ is na het succesvolle ‘Zij en ik’ het tweede avondvullende muzikale cabaretprogramma van Spruijt en Opperman.
De twintigers bezingen hun
heimwee naar de tijd dat de verwondering nog de touwtjes in
handen had. Ze snakken naar
een beetje kinderlijke magie. Ze
hebben het over al die mooie
momenten in je leven waar je altijd naar uit kon kijken, een dagje
naar de dierentuin, de grote vakantie, de vorm van je lichaam.
Waar zijn we al die kleine verlangens kwijtgeraakt?

BIJGERECHTEN
Portie brood met kruidenboter (+ 4,50)

Ondanks hun schattige uiterlijk
nemen de dames geen enkel blad
voor de mond. Dat maakt hun
voorstelling boeiend en krachtig.
Het duo tart de zintuigen van het
publiek gedurende de hele voorstelling. Een keiharde komische
scène kan gevolgd worden door
een schitterend klein intiem liedje.

Afhalen van woensdag tot en met zondag
Bestellen kan dezelfde dag tot 18.00 uur.
Ophalen kan van 17.00 tot 19.30 uur.
Voor bestellingen bel 0412-612956

Kom samen met dit duo heimweeën en laat je verrassen!
Tickets à € 12,50 zijn verkrijgbaar
via www.nesterle.nl.

NAGERECHT KEUZES (+ 3,75)
Bastogne parfait
Chocoladebrownie

(met chocolademousse en slagroom)

Wil je vooraf een lekker hapje
eten? Reserveer via
info@eetcafetpumpke.nl het
Diner+theaterarrangement.
Voor slechts € 32,50 geniet je
van een driegangentheatermenu en ontvang je een ticket
voor deze voorstelling.

Raadhuisplein 7 Nistelrode - 0412-612956
info@eetcafetpumpke.nl - www.eetcafetpumpke.nl

Klassieke pianoklanken in de Wapenzaal
van Kasteel Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - De klassieke pianoklanken van Jakub
Kitowski zijn zondag 18 oktober
te beluisteren in de Wapenzaal
van het kasteel. Elke melodie van
Chopin komt vanuit zijn ziel.
Al op 8-jarige leeftijd begon de
Poolse pianist Jakub Kitowski zijn
pianostudie, in de klas van Karine
Owsepian aan het 1st Degree

State Music School in Ostrowiec
Świętokrzyski, en vervolgde zijn
studie Ludomir Różycki 2nd degree State Music School in Kielce
in de klas van Artur Jaroń. In 2017
studeerde Jakub af in de klas van
professor Edward Wolanin and
Radoslw Sobczak, eveneens in de
kamermuziekklas van professor
Maja Nosowska aan de Frederic
Chopin Universiteit in Warsaw.

Reserveren
De opstelling in de Wapenzaal
is conform de richtlijnen van het
RIVM. Het gebruik van mondkapjes wordt geadviseerd. Het
aantal plaatsen is gelimiteerd,
reserveer vooraf dus online via
de website.
Het concert inclusief entree voor
Kasteel Heeswijk is € 11,- voor
volwassenen.

Cabaretvoorstelling en een workshop fingerfood
THEATERVOORSTELLING: EMIEL VAN DER LOGT - SERIEUS?!
Het nieuwe theaterseizoen van CC De Pas gaat vrijdag 16 oktober van start met de theatervoorstelling
‘Serieus?!’ van Emiel van der Logt. Winstmaximalisatie, liquiditeitsinjecties en politieke correctheid. Serieus?!
Stuk voor stuk dingen waar Emiel van der Logt enorme jeuk van krijgt. In zijn tweede avondvullende
programma komen zijn onnavolgbare logica en hersenspinsels samen om het te hebben over de dingen die
echt belangrijk zijn: liefde, vrijheid en doen waar je zin in hebt. En waar Emiel zin in heeft, is keihard lachen!
Lachen om paardenpoep, clickfarms, hybride vrouwen, lijstje.nl, toverdrank en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Want... nemen we het leven niet veel te Serieus?!
Kaarten kosten € 15,- en zijn te koop www.de-pas.nl of via de infobalie die elke werkdag
is geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

www.eijnderic.nl

WORKSHOP FINGERFOOD
We gaan bijzondere kleine gerechtjes maken, zowel hartig als zoet, die leuk zijn om te presenteren tijdens een
speciale gelegenheid. Dorien Langenhuizen zorgt weer voor heerlijke recepten die we gaan bereiden en daarna
natuurlijk gezellig samen proeven. De recepten gaan mee naar huis voor nog een gezellig borrelmoment bij je
thuis!
Heesch | woensdag 4 november 2020 | 19.00 tot 22.00 uur | € 39,50

www.de-pas.nl
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Omdat ik van je rouw
HEESWIJK-DINTHER - Ieder mens maakt van alles mee in dit kostbare leven. Je mag leren, jezelf ontwikkelen, liefhebben. Maar ook loslaten. En dat loslaten is vaak het moeilijkste stuk. Anderhalf jaar geleden fietste Nadja van Driel, zoals altijd, door het dorp. Ineens kreeg ze de gedachte over het schrijven
van een boek. Dat kwam omdat de titel in haar hoofd sprong. ‘Omdat ik van je rouw’. Met haar eigen
bagage en invoelend in het verdriet van anderen, begon ze te schrijven.
Ze kon niet vermoeden dat ze
een jaar later voor Berne Media
zou werken. Ook kon ze niet
weten dat de nieuwe directeur,
Roland Pelle, haar een kans
zou geven het boekje, wat zich
vormde, uit te brengen.

Elk
boekje
wordt
uniek

Berne Media steunde haar met
vertrouwen, een redacteur en
een vormgever. Van Driel: “Echt
bijzonder hoe de vormgever de
teksten heeft geïnterpreteerd!
Hij heeft het stoer gemaakt.”
In het boekje staan teksten die
over allerlei vormen van rouw
gaan. Hiermee hoopt Nadja

eenieder te ondersteunen die, in
welke vorm dan ook, rouw kent.
Daarnaast daagt ze de lezer
ook uit om eigen gedachten,
mijmeringen en kronkels op te
schrijven. Er zijn lege bladzijdes
om zelf te vullen. Zo wordt elk
boekje uniek.

LEZERSACTIE
Wil je een exemplaar winnen?
Mail vóór 20 oktober waarom naar info@demooibernhezekrant.nl. Het boekje is verkrijgbaar bij
Berne Boek- en Abdijwinkel of via www.berneboek.com.

Column Wendy
Wendy van Lijssel beschrijft op eigen wijze
haar herkenbare belevenissen.

Hij/zij of zullie
Zijn, haar of hun (dat laatste denk ik zelf) binnenkomst was om te
beginnen nogal stilletjes. ’s Nachts vermoed ik. Wanneer precies
weet ik niet, maar plots hingen er links en rechts wat posters op
leegstaande winkelpanden met de mededeling dat het goed zou
zijn als er weer leven in die brouwerij kwam. Dat ontketende nog
niet zo veul, om het maar eens in termen te houden. Hij, zij of zullie
noemde(n) zichzelf onafhankelijk, sociaal en liefdevol.
Tis soms moeilijk bescheiden te blijven, maar de mededeling wordt
inmiddels wel omarmd door inwoners. De Nachtburgemeester
van HaDee en toch ook een bietje EL rammelde uiteindelijk wat
harder met zun ambtsketen en uiteindelijk wist hij/zij of zullie
zich weergaloos op de dorpskaart te nestelen met een eerste
lintjesregen. Daarbij werden uitbaters van horecagelegenheden of
organisatoren van plaatselijke evenementen in het zonnetje gezet
met een lintje in de ‘Orde voor het Koninklijke Nachtleven’.
Iets wat de mondjes in beweging zette want de medaille
werd niet aan de deur afgegeven met een bos bloemen.
Het was dus onduidelijk uit welke hoek die aardige geste kwam.
Er hangen banners bij binnenkomst des dorps die erop wijzen dat
De Nachtburgemeester waakt over het dorp, en zomaar uit
het niets bij een activiteit of evenement met een welgemeende
felicitatie. De door hem/haar of hullie gehouden VriMiBo was geen
hit, maar de letters I AM HADEE zéker wel. Intussen
zijn er, tot hun grote plezier, wederom een
aantal organisaties onderscheiden door de
Nachtburgemeester. Eentje die ge niet aan de
ketting legt en hoewel er zijn die claimen het
te weten, is het nog steeds voor veruit de
meesten gissen wie het is of zijn. Het laat
mensen echter wel lachen, spreekt tot de
verbeelding en is soms krek een sprookje.
Met dit verschil; Sprookjes bestaan niet en
hij/zij of zullie wel...
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Support WIJ, HEESCH
door te stemmen via
Rabobank ClubSupport

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

WIJ, HEESCH neemt deel aan Rabo ClubSupport

Geen spoed
Brandweer 0900-0904
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860

HEESCH - Hoe werkt dat? Iedereen die een bankrekening heeft bij
én lid is van Rabobank, kan via clubsupport op WIJ, HEESCH stemmen. Voor iedere stem ontvangt WIJ, HEESCH dan geld. Geld dat
ingezet kan worden om eenzaamheid te bestrijden, mensen samen
te brengen, een kaartje te sturen, even op te bellen of zo maar een
aardigheidje te geven. Zeker nu corona weer huishoudt en steeds
meer mensen noodgedwongen thuiszitten.

ONS WELZIJN
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
www.thuiszorgpantein.nl
BRABANTZORG
www.brabantzorg.eu
LAVERHOF
www.laverhof.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vorssel
Cereslaan 2A, Heesch
0412-453798
Spoed overdag: 0412-453798
toets 1
Huisartsenpraktijk De Zwaan en
van Sonsbeek
Cereslaan 2X, Heesch
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
toets 1
Huisartsenpraktijk van Cruchten
Cereslaan 2C, Heesch
0412-451355
Spoed overdag: 0412-451355
toets 1
Mw. N.A.M. Hiemstra
Gildestraat 1, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 10.00 - 11.00 uur
Hoogstraat 53, 0412-451971
Gildestraat 1a, 0412-253158
Apotheek Ceres
Cereslaan 2B, Heesch
Open maandag t/m vrijdag
8.00-18.00 uur
0412-744227
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vorssel
Beekgraaf 58a, 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
Open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11.00-12.00 uur.
0412-614035
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
APOTHEKEN BERNHEZE
BUITEN OPENINGSTIJDEN
Voor spoedeisende recepten
bij de Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.

koffie of een presentje? Het lijkt
iets heel simpels, maar kan heel
veel betekenen! Kleinigheidjes
qua tijd, maar die ook geld kosten.
Geld is niet het belangrijkste om
aandacht voor de medemens
te hebben, maar maakt het wel
makkelijker om gericht bezig te
zijn.

Daarom… iedere stem die wij
ontvangen draagt bij aan een
geluksmomentje voor een medeburger in nood. Help jij mee
door te stemmen? Samen kunnen WIJ veel bereiken!

De feestdagen komen er weer
aan. Dagen waarop veel mensen
extra geconfronteerd worden
met eenzaamheid. WIJ, HEESCH
wil aandacht besteden aan deze
mensen. Een kaartje, een kopje

Wil jij iets betekenen voor een
ander of heb je een hulpvraag?
Mail WIJ, HEESCH dan via
info@wijheesch.nl. Bellen mag
natuurlijk ook, 06-12997409.
www.wijheesch.nl

‘Het lijkt iets simpels,
maar kan heel veel betekenen!’

Heesche Goede Doelen
Week: extra inlevermogelijkheid

€ 1.000,- voor Stichting
Vrienden van Bernhoven
21.347 kilo documenten ingeleverd
bij Nationale Snipperdag

HEESCH - Vorige week hebben al veel inwoners ruimhartig een bijdrage gedaan aan de eerste Goede Doelen Week in Heesch. De tussenstand staat op circa € 5.000 (online donaties) en 400 enveloppen
die deze week geopend worden. Het wordt spannend wat het eindbedrag zal worden. Hartelijk dank aan alle bewoners, vrijwilligers
en sponsoren.

Nog geen gelegenheid gehad
om te doneren?
Vorige week werkte het weer
niet echt mee, het regende flink.
Daarom kun je deze week ook
nog je envelop inleveren. Dat
kan bij de Rabobank aan de
Schoonstraat op donderdag 15
en vrijdag 16 oktober tijdens de
openingstijden. Er liggen ook
extra enveloppen klaar. Digitaal
doneren is natuurlijk ook nog
mogelijk.
Het is dit jaar voor het eerst dat
zestien goede doelen niet apart
maar gezamenlijk een inzame-

lingsactie in Heesch houden. Bij
ruim 6.000 voordeuren is een
envelop bezorgd, waarop inwoners kunnen aangeven hoeveel
zij willen schenken en aan welk
goed doel. Ook online doneren is mogelijk en daarvan is al
veel gebruik gemaakt. De komende jaren wil Goede Doelen
Week Heesch zeker doorgaan
met deze mogelijkheid. Maar de
huis-aan-huiscollecte kunnen we
toch niet missen en dus komen
de collectanten volgend jaar ook
weer bij je langs om de brieven
op te halen.
Deze week is dus de laatste mogelijkheid om te doneren. Gebruik deze extra mogelijkheid
om de fondsen een hart onder
de riem te steken. Zij kunnen
jouw steun goed gebruiken.
Meer info vind je op
www.goededoelenweekheesch.nl.

Ron van Nistelrooij en Thijs Vonk

HEESCH - Mensen hebben klaarblijkelijk veel opgeruimd de laatste
maanden. Dat konden ze bij Reisswolf in Heesch goed merken tijdens de Nationale Snipperdag op 7 oktober. Maar liefst 198 mensen
kwamen naar Heesch om hun vertrouwelijke documenten en archieven veilig en kosteloos te laten vernietigen. Zelfs door de regen liet
men zich niet afschrikken.
In totaal is er 21.347 kilo aan papier in Heesch ingeleverd. Dit papier is inmiddels volgens strenge
veiligheidseisen door Reisswolf
vernietigd, en zal worden gerecycled in een nieuw type papier.
Goed doel
Dit jaar heeft elke locatie van
Reisswolf een eigen regionaal
goed doel gekozen gericht op
zorg. Reisswolf Heesch laat haar
donatie gaan naar het project
‘Beweeg je Beter’ van Stichting
Vrienden van Bernhoven. De
cheque ter waarde van € 1.000,-

is door Ron van Nistelrooij uitgereikt aan Thijs Vonk, bestuurslid
van Vrienden van Bernhoven.
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‘De waardering en dankbaarheid
die je krijgt zijn ongekend groot’
Na 21 jaar draagt Jan van der Leest de voorzittershamer van De Horizon Heesch over aan Gerrit-Jan Leeijen
HEESCH - Jan kent
Ziekenvereniging
De Horizon Heesch als zijn
broekzak. Hij loopt dan
ook al heel wat jaartjes
mee. 33 jaar in totaal,
als vrijwilliger en al
21 jaar als voorzitter. Dat
de inwoners van Heesch
De Horizon een warm hart
toedragen, bewijst wel
het feit dat de vereniging
vijf jaar op rij de meeste
stemmen behaalde bij
de Rabo ClubSupportverkiezingen.
Ook het donateursaantal van
ruim 1.500 zegt wel iets. Jan:
“Het is een heel mooie, zinvolle
organisatie die echt iets bijdraagt
binnen onze gemeenschap. Er
staan maar liefst 450 mensen
op onze doelgroeplijst, en daarnaast nog eens 100 mensen met
een beperking in tehuizen en 40
thuiswonend.
Voor die grote groep organiseren we allerlei activiteiten en
momenten van aandacht. Daarvoor zetten zich 116 vrijwilligers
belangeloos in, daar zijn we bijzonder trots op! Dat maakt het
mogelijk om zieke of minder
mobiele mensen uit hun isolement te halen. De dankbaarheid
en waardering die we krijgen
is ongekend groot, zowel van

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

Jan van der Leest en Gerrit-Jan Leeijen

donateurs als van de doelgroep.
Dat is zó mooi!”
Gerrit-Jan Leeijen neemt het
stokje over. Ook Gerrit-Jan is
geen vreemde eend in de bijt
wat betreft het Heesche verenigingsleven. Hij zat elf jaar in het
bestuur van Stichting Carnaval,
waarvan zes jaar als voorzitter, en was tien jaar lang artiest
van De Rooie Tèsneuzik. Gerrit-Jan draait nog volop mee
in het arbeidsproces, als hoofd
werkplaats bij Heijmans Materi-

Eigenlijk
verdienen ze
gewoon stuk
voor stuk
een lintje

eelbeheer. Hij gaat deze nieuwe
uitdaging graag aan, want ook
hij draagt De Horizon een heel
warm hart toe. Als voorzitter sluit
hij aan bij alle commissies. Gerrit-Jan: “Deze coronatijd geeft
me de kans me goed in te lezen.
En straks, als het weer kan, wil
ik vooral zichtbaar meedoen. Ik
vind het belangrijk om die menselijke kant achter de organisatie
te laten zien. Want dat is toch
vooral wat we zijn: een vereniging door en voor de mens. Dat
maakt het ook zo waardevol.”

Mijlpaal
Ook Jan blijft als erelid actief binnen de vereniging, in drie werkgroepen. Volgend jaar bestaat
De Horizon 45 jaar. Een mijlpaal
waar heel Heesch trots op mag
zijn.
Net als op deze twee en al die
anderen die zich met hart en ziel
voor de vereniging inzetten. Eigenlijk verdienen ze gewoon stuk
voor stuk een lintje.
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Kort nieuws

KBO HEESCH

KBO Bernheze
Creativiteit
te kijk

HEESCH - In 2005 werd het
50-jarig bestaan gevierd van de
KBO Heesch. De feestcommissie
had ter gelegenheid van dit jubileum een tentoonstelling georganiseerd met allerlei creatieve
uitingen.
Mede naar aanleiding daarvan
ontstond later het idee hiervoor
een commissie op te richten. Belangstellende KBO-leden konden
hierbij aansluiten om hun werken
tentoon te stellen. Het idee was
te laten zien hoe de leden zich
creatief bezighielden op allerlei
gebied. Er kwam geen beoordeling aan te pas, iedereen die creatief bezig was, kon meedoen.
Al snel bleek er voldoende animo
te bestaan zodat er gestart kon
worden. CC De Pas werd allereerst benaderd om de gangen,
zalen en vitrines te verfraaien
met schilderijen, quilts en dergelijke. Daarna volgde Heelwijk. De
vitrines konden gevuld worden
met keramiek, glaswerk, sieraden
et cetera.
In 2015, bij het 60-jarig bestaan
van de KBO Heesch, volgde een
prachtige overzichtstentoonstelling. Door de grote beschikbare

ruimtes in CC De Pas kon veel
en ook vrij groot werk geplaatst
worden.
Er is ook deelgenomen aan een
activiteit in het Provinciehuis, samen met andere KBO-afdelingen
uit Brabant. De commissie heeft
toen laten zien hoe leden gemotiveerd werden om hun creaties
tentoon te stellen in de gemeenschapshuizen van het dorp. Het
inspireerde andere afdelingen
ook initiatieven in die richting te
nemen. Tussentijds werd ook nog
een vitrine geplaatst in de Rabobank en de bibliotheek.
Inmiddels viert de commissie
haar 15-jarig bestaan en krijgt
nog steeds nieuwe aanwas. De
gangen en zalen kunnen zelfs op
een gekozen thema worden ingevuld.
Commissie Creativiteit
te Kijk KBO Heesch
www.kbo-heesch.nl/
creativiteit-te-kijk
creativiteit@kboheesch.nl

Kluscafé weer
van start
LOOSBROEK - Na een half jaar
afwezigheid door het coronavirus zijn de vrijwilligers van
het kluscafé weer aanwezig bij
Harrie en Rien van Zoggel in de
Achterdonksestraat op zaterdag
17 oktober.
Kluscafé Loosbroek vraagt voor
jouw veiligheid en die van haar
medewerkers graag om je medewerking!

Tentoonstellen
- Houd anderhalve meter afstand en volg de aanwijzingen
op van de medewerkers
- Kom op tijd met datgene wat je
wilt laten repareren
- Je mag er op wachten, maar
het is ook mogelijk om het om
11.30 uur weer op te halen
- Laten we samenwerken om op
een veilige manier te kunnen
blijven werken!
Van 9.30 tot 11.30 uur staan de
mensen van het kluscafé weer
voor je klaar om de aangeboden
spullen te repareren. Als er nieuwe onderdelen nodig zijn helpen
ze hierbij. De vrijwilligers kunnen
je tuingereedschap slijpen, maar
denk ook eens aan speelgoed dat
nog gerepareerd kan worden.
Problemen met je fiets proberen
de vrijwilligers ook op te lossen.
Weggooien is zonde voor het milieu én voor je portemonnee!
Het kluscafé is voor alle inwoners
van Bernheze. Zorg dat je op tijd
aanwezig bent, zodat de vrijwilligers ook de tijd krijgen voor de
reparatie. Elke derde zaterdag
van de maand staat het Kluscafé
Loosbroek voor je klaar. Alle data
van het kluscafé voor 2020 worden vermeld op de evenementenkalender op de achterzijde
van deze krant en op
www.kbo-loosbroek.nl.
Voor meer informatie of vragen
kun je altijd terecht bij Henk de
Mol (0413-229619), Jan van
Eerd (0412-480658) of bij Betsie
van Zutphen (0413-229692).
Geef je apparaten een tweede
kans, weggooien kan altijd nog!

Activiteiten
KBO-Dinther
HEESWIJK-DINTHER - Corona
heeft al eerder geleid tot verschuivingen en tijdelijke afgelasting van de activiteiten van
KBO-Dinther en zorgt ook nu
voor aanpassingen in het oktoberprogramma. Op dit moment
en met de wetenschap van nu
meldt het bestuur het volgende.
Dankviering 21 oktober
In het licht van de aanscherping
van de coronamaatregelen rond
het kerkbezoek heeft het bestuur

‘Wij willen de viering
verplaatsen naar een
nader te bepalen datum’
van KBO-Dinther helaas moeten
besluiten de dank- en herdenkingsviering van 21 oktober te
laten vervallen. Wij willen de viering verplaatsen naar een nader
te bepalen datum in 2021.
Algemene Ledenvergadering
21 oktober
Zoals het er nu naar uitziet kan
21 oktober om 15.00 uur de Algemene Ledenvergadering met
30 personen wel doorgaan.
Het is natuurlijk mogelijk dat de
Rijksoverheid voor die tijd weer
komt met nieuwe aangescherpte
maatregelen om de verspreiding
van het virus terug te dringen.
Als dat het geval is, dan neemt
het bestuur contact op met de
leden, die zich voor deze vergadering hebben aangemeld.

Bibliotheken
gesloten

BERNHEZE - Vanwege automatiseringswerkzaamheden
zijn alle Noord Oost Brabantse Bibliotheken gesloten van
zaterdag 17 oktober 17.00
uur tot en met woensdagochtend 21 oktober. Dus ook
de bibliotheken in Heesch,
Heeswijk-Dinther en Nistelrode.
Dit betekent ook dat de bieb
dan digitaal niet bereikbaar
is, dus zowel de website als
de (online) bibliotheek-app is
dan niet te raadplegen. Kom
dus op tijd naar de bibliotheek
om je leesvoorraad voor het
begin van de herfstvakantie
te lenen. In deze dagen hoeft
er geen ‘telaatgeld’ betaald
te worden. Woensdagmiddag 21 oktober zijn de bibliotheken weer open.
Let op! Voor de bibliotheek-app moet je eenmalig
je gebruikersnaam en wachtwoord opnieuw invoeren, om
met de juiste server verbonden te worden. De onlinebibliotheek-app voor de landelijke e-books en luisterboeken is weer vanaf maandag
26 oktober te gebruiken.
Als er vragen zijn helpen de
bibliotheekmedewerkers je
graag.

Alzheimercafé: Wat te regelen
bij notaris en bank?
BERNHEZE - Het komt vaak voor dat iemand met dementie steeds meer een beroep moet doen op partner, familie of naasten. Ook is er kans dat deze persoon afhankelijk wordt van anderen voor beslissingen wat betreft huishoudelijk werk, verzorging of financiële zaken. Als dit moeilijk wordt of niet meer
lukt, wie behartigt dan de belangen van diegene met dementie? Op welke manier kun je wensen en
behoeften laten vastleggen? Wat zijn de mogelijkheden en bij wie kun je terecht met deze vragen? Wat
houden volmacht, levenstestament, bewindvoering en mentorschap in?
Zoek je een antwoord op een
van deze vragen of heb je andere
vragen over juridische of financiële zaken rondom dementie? Wil
je contact met lotgenoten, ervaringsdeskundigen,
mantelzorgers of gewoon kennis maken in
een ongedwongen sfeer?
Kom dan op dinsdag 20 oktober

naar het Alzheimercafé! Hier zal
een notaris te gast zijn om de
aanwezigen wegwijs te maken
in juridische en financiële aspecten.
Locatie: Eigen Herd,
Rooijsestraat 32 in Uden
Het programma begint om 19.30
uur en eindigt om 21.30 uur.

De toegang is gratis. Volgens de
richtlijnen van het RIVM kunnen 30 deelnemers elkaar veilig
ontmoeten in het Alzheimercafé.
Aanmelden is noodzakelijk en
kan tot 20 oktober door te bellen
naar ONS welzijn, 088-3742525
of te mailen naar
noordoostbrabant@
alzheimer-nederland.nl.

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

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk

06-22066338
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Weet wat je eet!
Aanbiedingen geldig van
15 tot en met 21 oktober
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

NISTELRODE/VORSTENBOSCH Sinds kort verkoopt Slagerij van
den Tillart het heerlijke en eerlijke rundvlees van de Weivlees
boerderij van de familie Van
Rooij uit Cromvoirt.
Het vlees is fijn van draad, dus
botermals en heeft een mooie
vetbedekking, wat zorgt voor
een volle smaak. De vrouwelijke
runderen die afgemest worden
voor Ambachtelijke Slagerij van
den Tillart grazen in de prachtige weiden in de omgeving van
Cromvoirt. In de winter verblijven de runderen in diervriendelijke ruime stallen op stro. De
runderen krijgen uitgebalanceerd voer op natuurlijke basis.
Het grootste deel van het voer
wordt geteeld op eigen land. Dat

zorgt ervoor dat het hele jaar dezelfde kwaliteit geleverd wordt.
Alle runderen worden in alle rust
geslacht in een kleine slachterij in Druten en Mark Willems
zorgt ervoor dat alles onder de
juiste omstandigheden en op
een humane manier gebeurt.
Na het slachtproces blijven de
karkassen een paar dagen in de
koelcel hangen, dit noemen ze
besterven. Het vlees wordt daarna uitgebeend en bij Slagerij van
den Tillart afgeleverd. Dan is het
de taak aan deze slagerij om de
grote delen vlees te portioneren
en er van alles van te maken zoals de klanten gewend zijn. Denk
daarbij aan biefstuk, riblappen,
entrecote, rosbief en natuurlijk
de runderhaas.

Komende week brengt Slagerij
van den Tillart het rundvlees van
familie Van Rooij extra onder de
aandacht omdat zij de herkomst
van hun producten belangrijk
vindt.
Kom het proberen
en weet wat je eet!

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Weivlees Rundvleesweken

Entrecôte met
gratis kruidenboter 100 gr € 2,50
Gebraden
Rundergehakt
rosbief
100 gr.

€ 2,50

100 gr.

Tramstraat 17, Nistelrode
0412-611282
Kerkstraat 9, Vorstenbosch
0413-363645
www.slagerijvdtillart.nl

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

Aanvraagperiode definitieve
vaststelling NOW 1.0 gestart
Werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de NOW 1.0-regeling konden
vanaf 7 oktober een aanvraag voor een definitieve berekening van de NOW 1.0
indienen bij het UWV.
De definitieve vaststelling van NOW 1.0-subsidie kan leiden tot een nabetaling,
maar ook tot een terugvordering als blijkt dat de werkgever te veel voorschot
heeft gehad. Dat is bijvoorbeeld aan de orde als het omzetverlies kleiner is dan de
Anita Fransen
werkgever had verwacht bij de voorschotaanvraag of als de loonsom is gedaald.
Het UWV stelt de NOW-subsidie vast 52 weken na indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling.
Vanwege het grote aantal aanvragen is gekozen voor deze lange beslistermijn.
Let op!
De subsidieverlening wordt ingetrokken als niet binnen de gestelde termijn een aanvraag voor vaststelling van de NOW 1.0-subsidie wordt
gedaan. Dit heeft tot gevolg dat het subsidievoorschot onverschuldigd
is betaald en volledig wordt teruggevorderd. Voor meer informatie
over de benodigde controleverklaringen kunt u bij ons terecht.

VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES OP MAAT

€ 0,95

SPRUITEN 500 gram € 0.69
KANZI APPELS 1 kg € 2.49
BLAUWE BESSEN 125 gram € 1.95
Verse zuivel van de Ambachtshoeve

Fransen

ACCOUNTANCY
& ADVI E S

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

Benedictuslaan 8 - 5343 NB Oss
06-28636086
info@faara.nl - www.faara.nl

Nieuw!

Havermoutbrood 2,85
Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

Kokosmakronen
nu 4+2 GRATIS
Weekendknaller!

Appelflappen
3+1 GRATIS
Alleen geldig op
vrijdag en zaterdag

Van Mook

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

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

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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tfoto
Stran a
de week
va

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

Een woord van de kerken in coronatijd
HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - De coronatijd duurt nu ruim een half jaar. Er lijkt geen eind
aan te komen. Wanneer komt er een veilig vaccin en wanneer is het beschikbaar? Ons samenleven
ondergaat grote veranderingen. Zwakten en tekorten van onze ‘normale’ leefstijl komen aan het licht.
Eenzaamheid, vooral in verpleeghuizen. Overbelasting van en tekort aan het zorgpersoneel. Armoede
wordt schrijnend zichtbaar. Voedselbanken komen zelfs in de knel. De situatie van ouderen, jongeren
en van ZZP-ers blijkt heel kwetsbaar.
Gelukkig zijn er ook mooie dingen aan het licht gekomen. Hulpvaardigheid en vriendelijkheid in
buurten en straten. Gebruik van
digitale mogelijkheden.
Tijd voor bezinning en voor bezigheden waar je nooit aan toe
kwam. Mensen bleken ineens
minder langs elkaar heen te leven en letten op elkaar. Volgens
De Raad van Kerken Oss en omgeving is het van belang dat de

spontane reacties, de zorg voor
kwetsbare mensen, de vriendelijkheid, saamhorigheid en hulpvaardigheid niet wegebben.
Een lockdown brengt beperkingen, maar ook positieve kanten
met zich mee. Belangrijk is dat
lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg niet in concurrentie staan met de economie, die
een dienende functie heeft. De
kern is niet het ‘hebben’ maar

het ‘mens zijn met elkaar’. Hopelijk zal deze nieuwe menselijke
maat de oude economie van het
halen en hebben gaan vervangen.
De Raad van Kerken Oss en
omgeving - waar Parochie de
Goede Herder ook bij hoort - wil
bijdragen aan een waardevol
nieuw normaal.
Via www.raadvankerken.org tippen we nog meer aan.

Lotgenotengroepen Rouw en Verlies
bij ONS welzijn
BERNHEZE - In november starten er weer lotgenotengroepen
voor volwassenen die hun partner zijn verloren. Op donderdagochtend in Oss en donderdagmiddag in Uden/Veghel.

Zonder tips of vastomlijnde ideeën ging ik deze week naar Loosbroek. Het was nat en winderig op deze doordeweekse dag. Ik
maakte mijn rondje door Loosbroek. Eerst probeerde ik bij het
wijkcentrum of de deur open was. Maar die was op slot. Daarna
ben ik naar de Sint Antonius van Paduakerk gegaan. Ook daar
was de deur op slot. Binnen foto’s maken ging dus even niet. Ik
maakte foto’s van de kerk met een flink stuk boom in beeld, de
boom nog vol in blad. En van het stenen standbeeld met daarachter de kerktoren.
Daarna ging ik weer huiswaarts en besloot ik contact op te nemen met de parochie Heilige Augustinus. Ik werd via via teruggebeld door Cor Gloudemans, de locatievoorzitter. Ik vroeg of
hij misschien een korte inspirerende tekst had uit de bijbel die
toepasselijk is in deze coronatijd.
Hij was voorbereid op de vraag en zei: “Uit Johannes… Geloof,
Hoop en Liefde”, en vervolgde met de uitleg: “Geloof kan een
enorme steun zijn voor mensen in slechte omstandigheden. Hoop
geeft ons levensmoed en de kracht om door te gaan. Laat ons
aan beter werken en laat ons inzien dat de mogelijkheid er is om
beter te worden. En liefde is de belangrijkste van allemaal. Samen
leven, en elkaar helpen. Dat doen we o.a. met onze diaconie via
Lichtpunt en MOV-groep. We zijn ook via een speciale groep
mensen in Loosbroek bereikbaar voor hulpvragen van kwetsbaren in alle leeftijden en we gaan via de ziekenbezoekgroep in
samenwerking met De Zonnebloem op bezoek bij eenzamen,
ouderen en zieken. We organiseren ook met een groep van ongeveer 150 mensen de verzameling, het opknappen en verkopen
van tweedehands fietsen, inzameling van kleding en een jaarlijkse rommelmarkt. Nodig voor de financiën en geweldig voor de
betrokkenheid van de mensen. En we hebben bijvoorbeeld in
oktober al jaren een goed bezochte discussieavond voor jong en
oud rondom het begrip spiritualiteit. Actuele onderwerpen met
een gespreksleider en panel met bekende en/of Loosbroekse
mensen. Belangrijk is dat mensen elkaar steunen in plaats van
afvallen. We hebben elkaar hard nodig. Vooral in tijden zoals
deze.

Enige tijd na het overlijden van
een partner is het voor veel
mensen helpend om deel te nemen aan een lotgenotengroep.
Hoe ga je om met het ingrijpend
verlies van een partner? Een gebeurtenis die je het gevoel kan
geven dat niets er meer toe
doet. Toch moet of wil je verder
met je leven. Veel mensen die
hun partner zijn verloren kunnen
steun gebruiken in deze periode.
Wie rouwt, doet dat op zijn eigen
manier en in zijn eigen tempo.

Maar iedereen heeft te maken
met verdriet en pijn. In tien ontmoetingen staan zulke gevoelens centraal: afscheid (kunnen)
nemen, emoties, reacties van de
omgeving, lichamelijke klachten
en persoonlijke ervaringen. De
herkenning, erkenning en steun
die juist lotgenoten elkaar kunnen geven, helpen je stap voor
stap de weg vooruit te vinden.
Ben je een inwoner van de gemeente Bernheze en wil je je
aanmelden? Dat kan via Toegang Zorg & Welzijn: 14 0412
(keuze 1), zorgenwelzijn@oss.nl
en www.ons-welzijn.nl.
ONS welzijn is er voor iedereen
met een vraag op het gebied van
meedoen, opvoeden en opgroei-

en, wonen, financiën of zorg die
deze niet alleen kan beantwoorden. Ook is ONS welzijn er voor
mensen die hun talent willen
ontdekken en inzetten voor hun
omgeving. ONS welzijn werkt in
de gemeenten Bernheze, Boekel,
Landerd, Oss, Uden en Meierijstad.

Missiezondag in de Augustinusparochie
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Wereldwijd wordt op zondag 18 oktober Missiezondag gevierd,
onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’. Ook in de Augustinusparochie wordt hierbij stilgestaan
in de vorm van een extra collecte in de kerken van Loosbroek en Dinther. Dit jaar wordt de aandacht
gevraagd voor twee bijzondere projecten. Een project van zuster Marie Catherine Kingbo in Niger en
een project van bisschop Stephen Mamza in Nigeria.
Hulp voor vrouwen
in Maradi, Niger
In Niger lijden mensen al lange
tijd onder armoede, droogte en
islamitische terreur. Zuster Marie
Catherine Kingbo heeft zich met
haar kleine gemeenschap van
zusters gewijd aan het ondersteunen van vrouwen en meisjes
in de dorpen van de Sahel. Ook
jij kunt helpen!

Yola in het noorden van Nigeria
heeft de terreur van Boko Haram zelf meegemaakt. Zijn broer
werd vermoord, zijn dorp verwoest.

Thuis voor vluchtelingen
in Yola, Nigeria
Bisschop Stephen Mamza uit

Missio, Den Haag,
IBAN: NL93 INGB 0000 0087 25.
www.missio.nl

Sindsdien zet hij zich in voor de
slachtoffers van deze islamitische
terreurbeweging. Je kunt de
vluchtelingen die hij heeft opgevangen helpen!
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Leer Frans bij taleninstituut Cours de
français en petits groupes in Vinkel
Uitstekende taallessen voor zowel bedrijven als particulieren
VINKEL - Evelyne van Uden werd in 1993 gevraagd als vrijwilliger
in Vught om taallessen Frans aan senioren te geven. Vier jaar later
breidde ze op eigen kracht haar activiteiten in Waalwijk uit en zo is
taalschool Cours de français en petits groupes geboren. Daarnaast
heeft zij zestien jaar als docente Frans en Nederlands in het voortgezet onderwijs in ’s-Hertogenbosch gewerkt. Zo’n anderhalf jaar
geleden is zij naar Vinkel verhuisd waar zij vanuit een mooie lesruimte bij haar woning gemotiveerde cursisten graag de Franse taal
machtig maakt.
Franse les voor bedrijven
Als uw bedrijf regelmatig zaken
doet met Franstalige landen is het
prettig als tenminste één werknemer, maar liever natuurlijk meerdere mensen op de werkvloer,
de Franse taal beheersen. Voor
bedrijven maakt Evelyne een op
maat gesneden lespakket waarbij
zij de cursisten Franse woorden,
zinnen en uiteindelijk conversaties leert, die betrekking hebben
op de branche waarin het bedrijf
werkzaam is.
“Ik werk met groepen tot maximaal vier personen die allen ongeveer hetzelfde kennisniveau
van de Franse taal hebben. In tien
klokuren kunnen de deelnemers,
afhankelijk van het startniveau,
een aardig mondje Frans leren
spreken. Tijdens een vrijblijvend
kennismakingsgesprek
wordt
de parate kennis getoetst en de
verwachtingen van de cursist(en)
besproken.” Evelyne heeft in veel

verschillende sectoren werknemers in de Franse taal opgeleid.
Het afstemmen van een passend
lesprogramma wordt op enthousiaste manier uitgevoerd.
Franse les voor particulieren
Naast taallessen voor bedrijven
geeft de bevlogen Evelyne ook
les aan mensen die hun kennis
van de Franse taal willen opfrissen. Bent u het Frans nog helemaal niet machtig? Ook dan bent
u bij taalschool Cours de français
en petits groupes aan het juiste
adres.
“Ik heb ervaring met alle leeftijden, van 8-jarigen tot 80-plussers. Het lesmateriaal is vaak
door mijzelf ontwikkeld en afgestemd op de vraag van de cursist.
Het doel van de lessen is gericht
op spreek- en luistervaardigheid.
Aan de hand van actualiteiten,
filmrecensies en aankondigingen
van Frans georiënteerde exposities, neem ik de cursist tevens

Evelyne van Uden

mee in wat er leeft aan Franse
cultuur in ons eigen land.”
A bientôt? Tot binnenkort?
www.ikspreekfrans.nl
Ondersteuning Nederlands
Onder de naam Nederlands op
maat verzorgt Evelyne ook series van vijf bijeenkomsten à één
uur. Deze zijn met name bedoeld

Tekst: Milène Putters Foto: Marcel van der Steen

voor studenten in de afrondingsfase van hun studie of werknemers van een bedrijf of kantoor
die hun mails niet goed kunnen
opstellen.
Het lijkt zo eenvoudig, maar duidelijk iets verwoorden is niet gemakkelijk. Maak gebruik van de
hulp van Evelyne!
www.nederlandsopmaat.nl

Cours de français en petits
groupes / Nederlands op maat
Evelyne van Uden
Vinkelse Bunderstraat 4
5383 KD Vinkel
06-53975676

Van Herpen Haar & Bijoux wordt Van Herpen Kappers
HEESCH - “Het is altijd al ons
doel geweest om onze gasten
steeds weer te verrassen met
een mooie coupe, styling of
kleur”, vertelt Hetty.
“Maar ook zeker met de beleving tijdens een salonbezoek”,
voegt Robin toe. Mark legt uit:
“Deze tijd vraagt om letterlijk
meer ruimte, dus is het ook als
bedrijf belangrijk om daar op
in te springen. Plannen om de
kapsalon uit te bereiden en te
stoppen met de sieradenwinkel
waren er al langer. In de tijd dat
we gesloten waren in verband
met corona, hebben we deze
plannen kunnen uitwerken en
hierdoor is onze wens voor een

nieuw concept, Van Herpen
Kappers, sneller werkelijkheid
geworden. Een huiselijke sfeer
waar iedereen zich thuis voelt,
een kapsalon waar kwaliteit en
aandacht voor de gast voorop

huis, voor dames en heren. Wij
houden elkaar scherp, dagen
elkaar uit om steeds weer vol
passie onze gasten te ontvangen
en voor hen ook de beste coupe
of kleur te realiseren. Dus maak

‘Een huiselijke sfeer waar iedereen zich thuis voelt’
staan; dat is onze visie. Juist in
deze tijd vinden wij het belangrijk om te blijven vernieuwen en
ons te onderscheiden. De extra
ruimte en het nieuwe interieur
biedt ons deze mogelijkheid.
Met een enthousiast team van
elf kappers hebben we alle specialiteiten op ons vakgebied in

een afspraak (kan 24/7 via de
website) voor een perfecte coupe, mooie totale kleur, prachtige
highlights of balayage, Curlsysbehandeling, styling en up-do’s
of extentions.
De koffie staat altijd klaar
en uiteraard werken wij met
mondkapjes en volgens alle
RIVM-voorschriften.”

Mark, Robin en Hetty van Herpen

Openingstijden:

Maak een afspraak, dit kan 24/7 via www.vanherpenkappers.nl
of bel tijdens openingstijden 0412-451332
De koffie staat altijd klaar en uiteraard werken wij met mondkapjes
en volgens alle RIVM-voorschriften.
‘t Dorp 68, 5384 MC Heesch - 0412 - 45 13 32 - www.vanherpenkappers.nl

MAANDAG
13:00 - 18:00

VRIJDAG
08:00 - 20:00

DINSDAG
08:30 - 18:00

ZATERDAG
08:00 - 16:00

WOENSDAG
08:30 - 18:00

ZONDAG
Gesloten

DONDERDAG
08:30 - 20:00
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FILMHUIS DE PAS:
Kruimeltje en de strijd
om de goudmijn

Huldiging jubilarissen

V.l.n.r.: Dhr. van Zutphen uit Heeswijk-Dinther, Dhr. Timmermans uit Oss, Dhr. van Nistelrooij (postuum) uit
Geffen, Dhr. Sosef uit Oss en Dhr. Steinvoort uit Oss. Op de stoel hangt de stropdas van het overleden lid met
zijn postuum ontvangen speld.

Kruimeltje is weer verenigd met
zijn ouders. Hij is niet meer het
arme straatjongetje, maar woont
samen met zijn ouders in een
mooie villa op het platteland.
Hoe fijn het ook is om weer met
zijn ouders samen te zijn, het
is ook saai op zo’n landgoed.
Kruimeltje mist het spannende
stadsleven. Hij besluit om weg
te lopen, samen met zijn trouwe
hond Moor. Maar wanneer hij
onderweg naar de stad wordt tegengehouden door Anna en aan
haar probeert te ontsnappen,
worden zij allebei ontvoerd!
Een oude bekende slechterik
duikt op en heeft het op hen
gemunt in de strijd om de goudmijn.

BERNHEZE - Net als voorgaande jaren had Lokaal FNV Maasland weer een groot aantal jubilarissen.
Echter door corona was het onmogelijk om de jubilarissen te huldigen. Zij hebben hun FNV-speld thuis
ontvangen, via de post, met een schrijven van het hoofdbestuur. Als in het komend jaar de gezondheidssituatie beter is, zullen zij alsnog voor een feestelijke bijeenkomst worden uitgenodigd.

Woensdag 21 en
donderdag 22 oktober om
13.30 uur € 5,2020 | 78 minuten |
Kinderfilm
Kaarten zijn te bestellen via
www.de-pas.nl of aan de infobalie. Deze is iedere werkdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

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

Goede Doelen Week
Heeswijk-Dinther ondanks
corona een succes!

HEESWIJK-DINTHER - Gelukkig
kon de Goede Doelen Week dit
jaar ondanks alles toch doorgaan. De opzet was wel anders
dan voorgaande jaren.
Goede Doelen Week Heeswijk-Dinther wil dan ook iedereen van harte bedanken voor
het nemen van de moeite om de
retourenvelop in te komen leveren en is erg blij met de uiteindelijke opbrengst.
In totaal is er € 14.958,- opgehaald en dit is op jullie verzoek
als volgt verdeeld:
Hersenstichting Nederland:
€ 1.311,61
Hartstichting: € 1.454,60
KWF Kanker Bestrijding:
€ 1.826,78
Alzheimer Nederland:
€ 1.244,46
Maag Darm Lever Stichting:
€ 971,95
HandicapNL: € 620,89
Diabetes Fonds: € 788,27

Het gehandicapte kind
(voorheen NSGK: € 819,91
Rode Kruis: € 935,18
Amnesty International:
€ 590,19
Reuma Nederland: € 921,28
Nederlandse Brandwondenstichting: € 709,16
Nierstichting Nederland:
€ 1.069,02
Stichting Nationaal Fonds
Kinderhulp: € 898,69
Nationaal MS Fonds: € 796,02
Goede Doelen Week Heeswijk-Dinther bedankt alle inwoners van Heeswijk-Dinther voor
hun financiële bijdrage. In 2021
hopen we weer een Goede Doelenweek Heeswijk-Dinther te
kunnen organiseren en hopelijk
is het dan weer mogelijk de enveloppen aan huis op te komen
halen zoals je gewend bent.
Wil je volgend jaar ook graag als
collectant meehelpen? Dan kun
je contact opnemen met Ardith
Manders, 06-51263021.

Het bestuur van Lokaal FNV
Maasland constateerde ook dat
er een vijftal leden was die een
groot aantal jaren lid is en die
daarnaast ook op zeer hoge leeftijd verkeert. Het uitstellen van
hun bijzondere huldiging kon
wel eens leiden tot een afgelasting. Dit was ook helaas het geval voor een van de jubilarissen.

De vijf leden die reeds 70 tot
zelfs 75 jaar lid zijn, zijn daarom
apart gehuldigd. Daarbij werden
zij vergezeld door hun partner of
dochters.
De dochters van het helaas
reeds in juni overleden lid, waren natuurlijk ook uitgenodigd,
zodat dit overleden lid postuum
de speld en de oorkonde heeft

ontvangen. De jubilarissen zijn
woonachtig in Oss en Heeswijk-Dinther, terwijl het overleden lid in Geffen woonde.
De huldiging vond plaats binnen de geldende coronaregels,
dus jubilaris met partner aan een
eigen tafel en anderen op minimaal anderhalve meter afstand.
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Raadhuys Makelaars zet Heesch op stelten

HEESCH - Maandag 12 oktober ging de tweede vestiging van NVM-kantoor Raadhuys Makelaars open. De zaterdag daaraan voorafgaand wilde Raadhuys Makelaars dit de
Heeschenaren laten weten door Heesch ‘op stelten’ te zetten. Heb je verkoopplannen? Loop gerust eens binnen bij Raadhuys Makelaars of bel voor een vrijblijvend gesprek bij
je thuis. Ontdek de voordelen van een groot zoekersbestand in een brede regio. De koffie staat voor je klaar!
Foto’s: Marcel van der Steen

Schrijfadvies met Annelies
HEESCH - Op zaterdag 17 oktober zit Annelies Cuijpers, schrijfdocente van creatief centrum De Eijnderic, in Bibliotheek Heesch tussen 9.30 en 11.30 uur klaar voor al je schrijfvragen. Heb je vragen over
een tekst die je geschreven hebt of wil je graag beginnen met schrijven maar weet je niet hoe? Annelies
geeft je graag advies.
Mensen kunnen met schrijven
hun ervaringen, gedachten en
fantasie kwijt op papier. Met het
advies van Annelies kun je het
plezier in het schrijven verhogen.
Ook kun je van je eigen tekst een
mooi verhaal of gedicht maken”,
zegt Caroline Huibers, bibliothecaris van Bibliotheek Heesch.

Vragen over
taal vind ik
interessant

Iedereen is van harte welkom
met hun vraag
“Vragen over taal vind ik interessant. Zelf schrijf en lees ik graag.
Daarbij vind ik het enorm leuk
om mensen verder te helpen met
hun eigen schrijfvaardigheid”,
vertelt Annelies. Ze benadrukt

dat Schrijfadvies met Annelies
voor iedereen is. ”Ik houd van
alle soorten tekst en taal.”
Schrijfplezier
“In maart zijn we enthousiast
gestart met het schrijfadvies.
Nu gaan we dit weer oppakken.

Aanmelden noodzakelijk
Om de richtlijnen van het RIVM
te kunnen waarborgen is aanmelden voor het advies verplicht.
Annelies kan per zaterdag drie
mensen advies geven. Je kunt
een tijdslot aangeven bij de aanmelding op de website nobb.nl/
home/bernheze of aan de balie.
Wegens deze beperkte aanmeldingen zal Annelies éénmaal per
twee weken in de bibliotheek
aanwezig zijn om alsnog zoveel
mogelijk mensen van advies te
kunnen voorzien.

Wist je dat!
- We bij MG Service nu mondkapjes direct leverbaar hebben.
- Onze mondkapjes zijn goedgekeurd conform EN 14683,
Type IIR. Dit is de niet-vochtdoorlatende variant. Het is
bedoeld ter bescherming van
de neus en mondslijmvliezen
tegen spatten van lichaamsvloeistoffen.
- De mondkapjes zijn 3-laags
en beschikken over elastische
oorlussen.
- Het product is voor eenmalig
gebruik en heeft een houdbaarheid tot twee jaar vanaf

Was je handen
voor gebruik.

Plaats de elastische
oorlussen achter de
oren.

de productiedatum.
- Na maximaal drie uur dient
het mondkapje te worden
vervangen. Ook als deze nat
of vies is geworden. Hoe je
het masker opzet, bepaalt of
deze zijn werk doet.
- Een mondkapje is nooit
ter vervanging van andere
maatregelen.
- Belangrijk is dat u afstand
houdt en drukke plekken
vermijdt.
- Deze richtlijnen gelden voor
alle mondkapjes type IIR.
Hoe te gebruiken:

Houd het masker vast aan de
bovenkant van het masker met
de verstelbare neusbrug aan de
bovenkant. Het witte gedeelte
naar je toegericht.

Zorg ervoor dat het masker
strak rondom de neus en
kin zit.

Plaats het masker met
de neusbrug op de
neus en lijn het masker
vervolgens uit.

‘Kwaliteit
zie je niet,
daar werk
je mee!’

PROPAAN | LPG | INDUSTRIËLE GASSEN | FLESSEN | TANKS

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

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

MG Service Canadabaan 2 - 5388 RT Nistelrode
0412-617299 - info@mgservice.nl - www.mgservice.nl
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Kinderspaarweken RegioBank
Financieel Centrum Heesch maakt van sparen een feest!
Kinderspaarweken van 19 tot en met 23 oktober
HEESCH - Het is belangrijk om kinderen
al vroeg te leren omgaan met geld. Daarom beloont RegioBank kinderen die gaan
sparen tijdens de jaarlijkse Kinderspaarweken.
Stort het kind geld op de bestaande rekening van RegioBank, dan mag het kind
een leuk cadeautje uitkiezen. Ook kinderen die nog geen rekening hebben, zijn
van harte welkom. We vertellen ouders
en kinderen dan graag over het bekende

‘Een spaar- en
betaalrekening mét jaarlijks
leuke geldtips en weetjes’
Zilvervloot Sparen. En JongWijs, het
jeugdpakket speciaal voor kinderen zelf.
U bent van harte welkom op ons kantoor.
Belt u ons eerst even om een afspraak te
maken?
Leer uw kind wat verstandig sparen
en betalen is
JongWijs is een financieel pakket voor
kinderen van 0 tot 18 jaar. Een spaar- en
betaalrekening mét jaarlijks leuke geldtips
en weetjes. Bij JongWijs krijgen ook de
ouders jaarlijks interessante informatie en
praktische tips. Gewoon via de post, op
het huisadres. En uiteraard staan wij als
Zelfstandig Adviseur ook klaar.

JongWijs begint met een spaarrekening.
Vanaf 8 jaar komt daar een betaalrekening bij. En met toestemming van de ouders ook een Jeugdpas mét weeklimiet en
Internet Bankieren en Mobiel Bankieren.
“Dit kan, maar hoeft dus niet. Ouders
mogen dit bij bij ons aanvragen als hun
kind hieraan toe is.” vertelt Esther van
FCH.
Voor meer informatie en de actievoorwaarden zie www.regiobank.nl.

‘t Dorp 9, Heesch
0412-453727
www.regiobank.nl
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Stichting Opkikker viert 25-jarig bestaan
Ambassadeur Rachel van Hoek en familie blijven zich onverminderd inzetten

Rachel (ook wel
bekend als
‘Miss Mobiel’) met haar
ouders en de opkikker
bij weer een aantal
ingeleverde
mobieltjes

Foto: Marcel van der Steen

Familie Van Hoek, met een paar van de vele ingezamelde mobieltjes

HEESCH – Wie kent haar niet, de 23-jarige Rachel van Hoek die samen met haar gezin al jarenlang oude
mobieltjes inzamelt voor Stichting Opkikker, een stichting die kinderen die langdurig ziek zijn onder andere
verwendagen aanbiedt. Twaalf jaar geleden heeft Rachel samen met haar ouders en twee zussen kunnen genieten van zo’n dag en een jaar later besloot zij zelf ambassadeur van Stichting Opkikker te worden. 20.000
ingezamelde mobieltjes verder blijft het gezin Van Hoek zich nog steeds inzetten voor deze stichting.
Eind oktober zou er eigenlijk
weer een Ambassadeursdag
plaatsvinden. Eigenlijk, want corona gooit ook hierbij helaas roet
in het eten. Een Ambassadeursdag is een dag die speciaal voor
de ambassadeurs georganiseerd
wordt, om iets terug te doen

voor hun belangeloze inzet voor
Stichting Opkikker die al 25 jaar
haar eigen broek ophoudt en
zonder overheidssteun overeind
kan blijven.
Geef en Neem-weekend
Anita van Hoek: “ En daarom is

het belangrijk dat er zoveel mogelijk particulieren en bedrijven
bekend raken met deze stichting, die dus afhankelijk is van
donateurs en sponsors. Gelukkig
heeft het weekend van 2 oktober wel door kunnen gaan, dit
is het jaarlijks terugkerend ‘Geef

en Neem-weekend’, waarin je
een huisje kunt reserveren op
Center Parcs De Eemhof waarbij
de opbrengst volledig ten goede
komt aan Stichting Opkikker.“
De familie Van Hoek is speciaal
voor dat weekend naar de Eemhof gereden om daar de 3.700
mobieltjes in te leveren die zij
dit jaar, dankzij alle mensen, ingezameld heeft. “Dit deden we
omdat de jaarlijkse Ambassadeursdag niet doorging”, zeggen Anita en Rachel.

brengen, vinden door corona nu
voorlopig ook niet meer plaats.
Rachel was 5 jaar toen bleek dat
zij een agressieve hersentumor
heeft. Dit had natuurlijk veel
impact op haar, haar ouders en
zussen. Operaties in Nijmegen,
bestralingen en chemokuren
volgden. Het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam, waar
Rachel lag voor diverse stembandoperaties, verbond de familie Van Hoek uiteindelijk in 2008
met Stichting Opkikker.

Koffie Morning
“Ook de Koffie Morning is erg
leuk en brengt geld op voor de
stichting. Op een Koffie Morning
kun je genieten van een zelfgebakken stukje taart en een kopje
koffie of thee. Mensen kunnen
dan daarna zelf bepalen welk
bedrag zij doneren aan de stichting”, legt Rachel uit. Anita: “De
Koffie Morning hebben we tot
nu toe twee keer georganiseerd
bij BijZONder talent bij tennisvereniging de Broekhoek in Heesch,
waarbij geheel belangeloos vele
taarten zijn gebakken. Een goede vriendin van mij heeft voor
Koffie Morning speciale ‘opkikkertaarten’ gebakken.”
Ook deze gezellige bijeenkomsten, die bovendien geld in het
laatje van Stichting Opkikker

“Wij vinden dat als je ambassadeur bent van Stichting Opkikker,
je deze stichting ook bekendheid
moet geven, sowieso in je eigen
regio. Daar zijn wij denk ik wel in
geslaagd!”
Heesch
- Tuincentrum Meijs
- Van Herpen Haar & Bijoux
- BijZONder talent (via tennisvereniging De Broekhoek)
- Kringloop Bernheze
- Familie van Hoek, Bunderstraat 1
Heeswijk-Dinther
- Milieustraat
Oss
- Kringloop Oss
Nistelrode
- ’t Mediahuys

WIL JE OOK JE STEENTJE BIJDRAGEN AAN STICHTING OPKIKKER?
Lever dan je oude, kapotte mobieltjes in bij één van de vele
inzamelpunten in de buurt.

Plant nu bloemboen
Groot assortiment

25 stuks

Speciale aanbieding:
Tulpen 10 stuks € 1,-

€ 1,95

Choisya
groenblijvende heester
bloei wit

Calluna

Vanaf

€ 5,50

Diverse kleuren
Vanaf

€ 1,65
Breng sfr in huis met kamerplanten
Leucothé

€ 6,50

Groot assortiment

Groenblijvende heester
prachtige herfstkleur

TUINCENTRUM

✿

MEIJS

Aanbiedingen zijn geldig t/m 31 oktober en zolang de voorraad strekt, prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

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

Vrijwilligers Vluchtelingenwerk
Bernheze stellen zich voor

Heeswijk-Dinther op zoek
naar verloren films
HEESWIJK-DINTHER - Heemkundekring De Wojstap beschikt over een flink aantal oude, historische
films. Enkele films zijn reeds gedigitaliseerd en vertoond. In de nabije toekomst zullen er meer films
gedigitaliseerd worden en meer vertoningen volgen.
kundekring de Wojstap wil deze
films opnieuw laten digitaliseren,
maar dat kan alleen als de originele 8mm-films teruggevonden
kunnen worden.

Harry Faassen

VOOR- EN ACHTERNAAM: HARRY FAASSEN
WOONPLAATS: OSS
FUNCTIE BIJ VLUCHTELINGENWERK: TAALCOACH
Hoelang werk je al bij Vluchtelingenwerk?
“Ik werk zo’n drieënhalf jaar bij VluchtelingenWerk.”
Waarom bij je begonnen?
“Ik ben begonnen omdat ik iets voor andere mensen wilde doen
die hier in veel moeilijkere omstandigheden leven dan ik.”
Wat houdt je werk in, globaal in enkele zinnen?
“Bij VluchtelingenWerk probeer ik de taalvaardigheid van
vluchtelingen naar een wat hoger plan te brengen.”
Wat vind je leuk aan het werk?
“Ik vind het directe contact met mensen uit andere culturen erg
leuk. Ook vind ik het leuk om op deze manier meer inzicht te
krijgen in onze eigen taal.”
Wat vind je minder leuk aan het werk?
“Ik vond het jammer dat mijn vorige taalmaatje zijn afspraken
soms niet na kwam. Dan stond ik bijvoorbeeld tevergeefs bij hem
aan de deur. Maar met mijn huidige maatje gaat het prima!”
Hoeveel tijd per week/maand ben je hiermee bezig?
“Ik ben er anderhalf uur per week mee bezig.”
Kun je iets vertellen over een bijzondere ervaring die je hebt
gehad?
“Mijn zoon ging verhuizen en had daardoor een aantal Ikeakasten over. Mijn taalmaatje kon die kasten wel gebruiken.
De hele lading planken en panelen is naar Heesch gebracht en
alle kasten zijn door mijn taalmaatje, met hulp van een andere
vluchteling, weer in elkaar gezet en daarmee was zijn huis mooi
opgevuld.”
Welke karaktereigenschappen zou iemand moeten hebben om
deze functie te bekleden?
“Begrip en geduld zijn erg belangrijk.”
Waarom zou iemand deze functie moet bekleden?
“Wat mij betreft gewoon om anderen te helpen.”
Wil je zelf nog iets kwijt?
“Ik ben best tevreden met hoe het nu gaat, zelfs digitaal gaat
het erg goed.”
VluchtelingenWerk is altijd op zoek naar vrijwilligers,
maatschappelijke begeleiders en taalmaatjes. Wil jij ook een steentje
bijdragen? Neem dan contact op met Marianka Finke
via 0412-456909 of bernheze@vluchtelingenwerk.nl.

Voor Bernheze ontwikkeld:
www.hulpwijzer-bernheze.nl
Voor vragen op maatschappelijk, educatief terrein, zorg en welzijn
www.samsambernheze.nl
Gratis diensten voor en door dorpsgenoten

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

Finovion Accountancy Bernheze
Jan Timmers Korenstraat 5 5388 CR Nistelrode Tel. 0412 700509

WWW.FINOVION.NL

Nu is Heemkundekring de
Wojstap op zoek naar twee verdwenen 8mm-films. Zowel van
Heeswijk als van Dinther is halverwege de vorige eeuw een
8mm-film gemaakt. Deze zijn
reeds gedigitaliseerd maar helaas van slechte kwaliteit. Heem-

In 1956 is in Dinther een film gemaakt door de firma Adolfs. Dit
is een unieke film waar allerlei
plekken en mensen uit Dinther
in voorkomen. De film werd gemaakt in opdracht van Harmonie
Sint Servaes en is ook lang in het
bezit geweest van de harmonie.
In 2006 is de film uitgeleend om
er een dvd van te maken, maarwaar de film daarna naartoe is
gegaan is onduidelijk. De film
zit in een bruine kartonnen doos
van 20 x 20 centimeter waarop
staat geschreven ‘Dinther 1956’.

In Heeswijk werd al in 1939 een
korte film gemaakt door een
Norbertijn van het Abdij van
Berne. In de jaren daarna is nog
een drietal films gemaakt door
de Norbertijnen en deze zijn
samengebracht op een 8mmfilm. Deze korte films bevatten
prachtige beelden van de kerk,
de molen van Schreppers en
de Kersouwe. De titel van de
hoofdfilm is ‘Lustwarande in het
hart van Brabant, Heeswijk’.
De Wojstap zou beide films
graag een tijd willen lenen om er
een nieuwe digitale versie van te
maken. Heb je informatie waar
deze films zich bevinden? Neem
dan contact met de heemkundekring op via 06-14862967 of
secretariaat@dewojstap.nl.

Reacties ‘Wa’n Skôn foto’
Vele reacties zijn er binnengekomen op de laatstgeplaatste foto. Op
de foto staan achter de bar v.l.n.r. Mia van Dijk-van der Velden, Theo
van der Velden en Josepha van der Velden-Hendriks. Voor de bar
zit links Piet van der Wijst en helemaal rechts Jan van den Hurk. De
twee andere mannen zijn nog onbekend. De foto is gemaakt in Café
Van der Velden, later Piet Vissers.
De volgende mensen hebben hier telefonisch, per mail of mondeling op gereageerd: Jo van den Hanenberg, William van der Velden, Gerrit Smits, Maria Reizevoort, Harrie van Grinsven, Broer van Erp, Theo
Tonies en wat heel bijzonder was, de 92 jaar jonge Mia van Dijk zelf! Enkele wisten een paar namen en
anderen weer meer namen te benoemen.
Ook opvallend was het telefoontje van Theo Neggers uit Heeswijk-Dinther. Hij meende zichzelf en een
paar vrienden uit Gemert te herkennen. Jan Timmers dacht dat het zijn opa was in Café Van den Heuvel.
Allen bedankt voor de reacties. Rien van de Graaf

Nistelrode en Vorstenbosch

Wie, wat, waar
en wanneer

NISTELRODE - Met regelmaat verschijnt in DeMooiBernhezeKrant een foto, waarvan de
Heemkunde Nistelvorst geen informatie heeft.
Heb jij gegevens over deze foto, dan stelt de Heemkundekring het op prijs als je dat laat weten. Je
kunt informatie sturen aan hkknistelvorst@gmail.com of bellen met 06-33587468.
Als er juiste informatie ontvangen wordt, zullen we het via deze krant weer laten weten.

Woensdag 14 oktober 2020
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Onderzoek naar veiligheid en De CoronaMelder-app
leefbaarheid in het buitenVanaf nu voor iedereen beschikbaar
gebied van Bernheze
Voorkom dat je onbewust een
Leven in een veilige omgeving is belangrijk. De gemeente Bernheze
onderzoekt daarom regelmatig hoe veilig onze inwoners zich voelen
in onze gemeente. In maart hebben we een onderzoek laten doen
onder inwoners van het buitengebied. Wat vinden zij van de leefbaarheid en veiligheid? Het volledige rapport vindt u op de website
van de gemeente www.bernheze.org.
De uitkomsten van het onderzoek gebruiken we om het beleid over veiligheid en leefbaarheid beter af te stemmen op de
beleving van de inwoners van
het buitengebied. We gebruiken
de uitkomsten ook voor het Actieplan aanpak ondermijnende
criminaliteit in het buitengebied.
Melden illegale activiteiten
Uit het onderzoek blijkt ook dat
veel mensen geen aangifte of
melding willen doen van verdachte of illegale activiteiten.
Dat is omdat zij het niet nodig
vinden, of denken dat het niets
uithaalt of denken dat iemand
anders wel meldt. Meldingen
van inwoners, hoe klein ook,

kunnen voor de gemeente en de
politie van groot belang zijn om
zicht te krijgen op ondermijnende activiteiten. Meld het daarom
wel als u iets verdachts ziet.
Melden kan op verschillende
manieren:
- bel de politie,
telefoon 0800-8844
- meld anoniem via Meld Misdaad Anoniem,
telefoon 0800-7000.
- meld bij de gemeente via
www.bernheze.org/
meldcriminaliteit.

Het coronavirus is er nog. Daarom kan vanaf nu iedereen de
CoronaMelder-app gebruiken.
De app informeert je als je mogelijk bent besmet. Zo kun je
voorkomen dat je onbewust een
ander besmet. Elke download
helpt om de verspreiding van corona te stoppen. In de App Store en de Google Play Store staat
CoronaMelder voor je klaar. Het
downloaden van de app is altijd
vrijwillig.

Vanaf maandag beschikt de brandweer over een nieuw landelijk
nummer voor alle meldingen zonder spoed: 0900-0904. Op die
manier blijft het noodnummer 112 vrij voor alle levensbedreigende
situaties. Het nummer is 24 uur per dag bereikbaar.
Er zijn veel situaties denkbaar
waar de brandweer niet met
spoed naartoe hoeft. Denk bijvoorbeeld aan een vermoeid
paard dat niet meer zelf uit de
sloot kan komen, een boom die
over de openbare weg ligt en
voor verkeershinder zorgt of een
waterlekkage waardoor straten
blank komen te staan.

Kijk op www.brandweer.nl/
geenspoed voor meer informatie.

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, dinsdag, donderdag en
vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 13.30-19.00 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

Bladafval

AGENDA
1 t/m 31 oktober 2020
Regentonactie

Bij spoed geldt altijd: bel 112.
Zie de infographic voor een duidelijk overzicht op pagina 16.

Geen spoed, wel brandweer

Het gaat dus om situaties die op
dat moment niet gevaarlijk of levensbedreigend zijn. Voor zulke
situaties belt u voortaan 09000904.

ander besmet
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29 oktober 2020
Raadsvergadering
Online via www.bernheze.org
Bladeren zijn natuurlijke compost voor uw tuin en zorgen
ervoor dat de grond minder
verdroogt. Ons advies is om de
bladeren zoveel mogelijk in uw
borders te harken.

ophalen tijdens de eerste ophaalronde na de melding (dat geldt
ook voor het buitengebied).

Wilt u toch van uw bladafval
af, dan kunt u het gratis in de
gft-container doen of naar een
van de twee groendepots brengen.
- Firma Van Schaijk, Berghemseweg 13, Nistelrode
- Firma Dijkhoff, Lariestraat 25,
Heeswijk-Dinther

Ophaalrondes
De eerstvolgende ophaalronde
is in november. We beginnen op
2 november. We hopen dat we
de bladhopen binnen een week
kunnen ophalen, maar het kan
zijn dat de ronde twee weken
duurt. Dat is afhankelijk van het
aantal aanmeldingen. Als u uw
bladhoop voor 29 oktober aanmeld, nemen we hem begin november mee.

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

U vindt een aanmeld-button op
onze website (zoekterm: bladafval). Na uw aanmelding ontvangt u een e-mail met een bevestiging en een indicatie van de
ophaaldagen.

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens

persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben. Het formele besluit tot uitschrijving wordt gepubliceerd op de gemeentepagina’s
in deze krant.
- Bârnat, Claudiu Lucian,
geboortedatum: 21-03-1999
- Podlasiński, Krystian Wiktor,
geboortedatum: 05-09-1991
- Skoczylas, Robert Damian,
geboortedatum: 08-08-1995
- Pochłopień, Paulina Gabriela,
geboortedatum: 12-04-1998
- Nikartas, Robertas,
geboortedatum: 18-02-1992

31 oktober 2020
Duurzame Huizen Route
7 november 2020
Duurzame Huizen Route
t/m december 2020
Aanmelden mantelzorgwaardering

Naar de gemeente?

Maak altijd een afspraak
0412-45 88 88

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

Uit onderzoek is gebleken dat
de volgende personen niet meer
wonen op het adres in de gemeente Bernheze waar zij volgens de Wet basisregistratie
personen staan ingeschreven.
Het onderzoek van de afdeling
Burgerzaken leverde geen resultaat op. Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Bernheze is van plan
het bijhouden van hun persoonsgegevens ambtshalve te beëindigen. Dit kan voor hen grote

- Opriţa, Mariana,
geboortedatum: 31-03-1973
Heeft u informatie over de verblijfplaats van deze personen of
heeft u vragen, neem dan contact op met het de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze via 0412-45 88 88 of
gemeente@bernheze.org.

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens

De volgende personen wonen
niet meer op het adres waar zij
volgens de Wet basisregistratie

18

GEMEENTEBERICHTEN

personen staan ingeschreven.
Dit blijkt uit het adresonderzoek
van de afdeling Burgerzaken.
Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Bernheze heeft daarom besloten
om hun persoonsgegevens niet
meer bij te houden en hen uit te
schrijven uit Nederland. Hierop
volgt een inschrijving in het RNI
(Registratie Niet Ingezetenen)
met onbekende verblijfplaats.
- Exerescu, Bogdan Ştefan,
Geboren op: 10-07-1986
Besluitdatum: 07-09-2020
- Dimitrova, Vera Konstantinova,
Geboren op: 03-01-1982
Besluitdatum: 07-09-2020
- Fîntînaru, Marius Costel,
Geboren op:03-08-1983
Besluitdatum: 07-09-2020
- Givulescu, Iulian Eugen,
Geboren op: 08-06-1968
Besluitdatum: 07-09-2020
- Boshamer, Benjamin Albert
Johannes
Geboren op 28-11-1994
Besluitdatum: 10 september
2020
- Ciacîru, Bogdan,
Geboren 16-12-1986
Besluit: 10 september 2020
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing.
Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze,
telefoon 0412-45 88 88 of gemeente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Melding maken uitweg
Er is melding gemaakt op grond
van artikel 2:12 lid 1 onder a van
de APV Bernheze 2018, voor:
- Het maken van een 2de uitweg
aan het Rukven 6 in HeeswijkDinther
- Het maken van een uitweg aan
de Hoofdstraat 27 in HeeswijkDinther
- Het maken van een 2de uitweg aan
de Bosschebaan 62 in Heesch,
waarbij de 2de uitrit wordt gerealiseerd aan de Runstraat
Deze meldingen zijn geaccepteerd en verzonden op 6 oktober
2020.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Verleende standplaatsvergunning
Het college van burgemeester
en wethouders heeft op 12 oktober 2020 besloten een standplaatsvergunning te verlenen aan
C. Boon voor het verkopen van
Viswaren op de donderdagen
van 09.00 tot 18.00 uur op het
Raadhuisplein in Nistelrode. De
vergunning is verleend op 12 oktober 2020.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening
Vastgesteld bestemmingsplan
‘Uitbreiding Huisartsenpraktijk
Heilaren’ Heilarensestraat 64
Heeswijk-Dinther
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad in
de vergadering van 24 september 2020 het bestemmingsplan
’Uitbreiding Huisartsenpraktijk
Heilaren Heeswijk-Dinther’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het
plan is te raadplegen op www.
ruimteljikeplannen.nl onder code
NL.IMRO.1721.BPHeilarense64HD-vg01. Tevens besloot de
raad geen exploitatieplan voor
het bestemmingsplan vast te
stellen.
Inhoud: Het plan betreft het uitbreiden van de bestaande Huisartsenpraktijk Heilaren op het
naastgelegen perceel aan de Abdijstraat te Heeswijk-Dinther.
Inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in
werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing
Vaststelling bestemmingsplan
en besluit hogere waarden
Laag-Beugt ong. (naast 3c)
Heeswijk-Dinther
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat de
gemeenteraad in de vergadering
van 24 september 2020 het bestemmingsplan ‘Laag Beugt ong.
(naast 3c), Heeswijk-Dinther’
gewijzigd heeft vastgesteld. Het
plan is te raadplegen op www.
ruimteljikeplannen.nl
onder
code
NL.IMRO.1721.BPLaagBeugtHD-vg01. Verder besloot
het college van Burgemeester en
wethouders op grond van artikel
110c van de Wet geluidhinder in
haar vergadering van 4 augustus
2020 tot het vaststellen van een
hogere grenswaarde.
Inhoud: Het plan betreft het bouwen van een ruimte-voor-ruimtewoning aan de Laag-Beugt
(tussen 3b en 3c) in Heeswijk-Dinther.
Inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in
werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing
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Vastgesteld bestemmingsplan
Nieuwe Erven ong. Heesch
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat
de gemeenteraad in de vergadering van 24 september 2020 het
bestemmingsplan ‘Nieuwe Erven
ong. (naast 53) Heesch’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Het
plan is te raadplegen op www.
ruimteljikeplannen.nl onder code
NL.IMRO.1721.BPNieuweErvenon-vg01.
Inhoud: Het plan behelst het
toevoegen van een ruimte-voor-ruimtewoning met een
bijgebouw.
Inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in
werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing

Wet milieubeheer
Milieueffectrapportage,
kennisgeving ex. art. 7.8b
Burgemeester en wethouders
van Bernheze maken als bevoegd
gezag, gelet op artikel 7.17, lid 5
onder a., van de Wet milieubeheer, het volgende bekend.
Op 20 mei 2020 heeft Gijsbers –
van Schaijk V.O.F. medegedeeld
dat hij voornemens is om het
varkensstallen op te richten en te
wijzigen aan Nistelrodensedijk 1a
in Loosbroek. Deze activiteiten
zijn onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordeling
ingevolge het Besluit milieueffectrapportage 1994 jo. artikel 7.2,
lid 4 van de Wet milieubeheer.
Burgemeester en wethouders
van Bernheze hebben besloten
dat door Gijsbers – Van Schaijk
V.O.F. géén milieueffectrapport
behoeft te worden opgesteld, alvorens een definitieve beslissing
wordt genomen op een aanvraag
om een vergunning ingevolge de
Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) voor de voorgenomen activiteit.
Naar de mening van burgemeester en wethouders van Bernheze
leiden de voorgenomen activiteiten, gezien de omstandigheden
waaronder zij worden ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.
U kunt de stukken gedurende zes
weken tijdens openingstijden op
afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Het besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3
van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. Dit
kan in het kader van de vergunningverlening in het kader van
de Wabo aan de orde worden
gesteld.
Bezwaar kan alleen worden ingediend door de initiatiefnemer.
Eventuele bedenkingen van derden kunnen later worden ingebracht in het kader van de omgevingsvergunningsprocedure.
Dit is een voorbereidingsbesluit
op de vergunningverlening voor
de activiteit milieu.
Procedure 1a is van toepassing
Algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 10.52 van de Wet
milieubeheer zijn ingekomen:
- Van der Heijden Nistelrode B.V.
heeft een melding op grond
van het Besluit mobiel breken
ingediend. De melding richt
zich op het breken van in totaal
1.000 ton steenachtige materialen op het adres Nobisweg
15, 5473 RD Heeswijk-Dinther.
De melding is geldig vanaf 16
oktober 2020 tot uiterlijk 15 januari 2021 en geldt in deze periode maximaal 2 aaneengesloten werkdagen. De verwachte
startdatum 16 oktober 2020.
Bronsterkte mobiele breker is
116,5 dB(A).
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
- Donkeren Dijk 7
Oprichten zorgwoning
Datum ontvangst: 01-10-2020
- Hoge Broekstraat 11
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening tbv tijdelijke vergunning voor gebruik
loods voor niet-agrarische nevenactiviteiten
Datum ontvangst: 05-11-2020
Nistelrode
- Korenstraat 1
Plaatsen mantelzorgwoning
Datum ontvangst: 01-10-2020
- Loosbroekseweg 60
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening tbv realisatie Bed & Breakfast
Datum ontvangst: 05-10-2020
Heesch
- Achterstraat 9
Slopen op grond van ruimtelijke regels
Datum ontvangst: 05-10-2020
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Loosbroek
- Dorpsstraat 65
Bouw bijgebouw
Verzenddatum: 05-10-2020
Nistelrode
- Loosbroekseweg 49
De op 28 juli 2016 verleende
veranderingsvergunning
krachtens de Wet milieubeheer, thans OBM geheel in te
trekken
Verzenddatum: 08-10-2020
- Centrumplan Achterstraat
(nabij Hazenveld)
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening en oprichten 14 woningen
Verzenddatum: 06-10-2020
Heesch
- Kruishoekstraat 13
Beperkte milieutoets
Verzenddatum: 07-10-2020
- ’t Dorp 94
Realisatie studio boven restaurant
Verzenddatum: 08-10-2020
Heeswijk-Dinther
- Donkeren Dijk 3
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening ivm realisatie aanbouw
Verzenddatum: 08-10-2020
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn niet verleend. Deze
besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heesch
- Achterstraat 9
Niet in behandeling nemen van
aanvraag voor omgevingsvergunning mbt slopen bestaande
schuur plus bijgebouw
Verzenddatum: 07-10-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden
gepubliceerd. De bekendmaking
van deze aanvragen vindt plaats
via publicatie van een ontwerpbesluit.
Ontwerpbesluiten
Het college van burgemeester
en wethouders wil toestemming
verlenen voor:
Heeswijk-Dinther
- Krommertsweg 1
Handelingen met gevolgen
voor beschermde natuurgebieden en beperkte milieutoets
mbt wijzigen melkrundvee-
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houderij
Verzenddatum: 06-10-2020
Procedures 1a en 3b zijn van
toepassing.
Besluit Verdagen beslistermijn
Voor onderstaande omgevings-

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

vergunning is de beslistermijn
verlengd met 6 weken. Dit besluit zal daags na verzending in
werking treden.
Nistelrode
- Raadhuisplein 7
Realisatie 2 appartementen en

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

aanpassen gevels ‘t Pumpke
Verzenddatum: 07-10-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing
Tijdelijke vergunning
Onderstaande tijdelijke vergunningen zijn verleend. Deze tij-

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na verzenddatum van dit besluit
bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit
beroep indienen bij de sector bestuurs-
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delijke besluiten zullen daags na
verzending in werking treden.
Heesch
- Van Uden-erf 16
Tijdelijk plaatsen woonunit
Verzenddatum: 08-10-2020

Heeswijk-Dinther
- Nobisweg 24
Tijdelijk plaatsen woonunit
Verzenddatum: 08-10-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing

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

met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de
rechtbank verzoeken om een voorlopige
voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

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

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

WWW.BERNHEZE.ORG

NIEUW IN HEESCH!
Openingsactie: gratis vermelding op Funda
We gaan graag aan de slag in Heesch en daar proﬁteer je van!
Wanneer je ons de verkoop van jouw woning toevertrouwt, dan
plaatsen we je woning GRATIS OP FUNDA! Bel ons en maak gebruik
van onze openingsactie!
R

DHUYS
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ELAA

R
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AK

PAY!

FUNDA

R

R

O
NO CURE N

GRATIS OP

M
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Opent de deur naar
jouw nieuwe (t)huis!
Schoonstraat 2D (tegenover de fontein)
0412 - 782556
heesch@raadhuysmakelaars.nl
www.raadhuysmakelaars.nl

Loop gerust ons nieuwe kantoor binnen aan de Schoonstraat
2D (tegenover de fontein). We maken graag kennis en leggen je
haarﬁjn uit wat we voor je kunnen betekenen. Zien we je snel?
Angelique Vos, Bram Backx en Hêrold Kapteijns
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Column Rebecca Latupeirissa

gemeentedichter

Als iets van lief leeft
Dan was lief overal om je te helpen met een kopje thee
en een omhelzing,
Als lief kracht had
Dan was het gebrul van de sterkste leeuwen
voor je gaan staan wanneer je werd bedreigd.
Als iets van lief de kracht had om te zoeken
naar een verloren schat
Wat waren dan de fakkels die zijn achtergelaten?
Het vuur van lief
geeft geen probleem het helpt
misschien men er doorheen
Je bent zo lief
Het houdt alles vast
geen last
is dan teveel.

DNI, de huiskamer
van Heesch
Bas van der Heijden, raadslid Lokaal
In de commissievergadering van dinsdag
13 oktober is De Nieuwe Instelling (DNI),
zoals het project van CC De Pas nu wordt
genoemd, uitvoerig besproken. Er gaan inmiddels veel verhalen de ronde en die komen uit alle hoeken.

Zo wil men in de ideale situatie
een theaterfunctie behouden
met een aanvullende exploitatiesubsidie van de gemeente van
€ 131.000,-. Ook in het tweede
scenario spreekt men van een
aanvullende subsidie van de
gemeente voor € 106.000,-.
De totale verbouwingskosten
bedragen voor scenario één:
€ 5,37 miljoen en voor scenario
twee: € 4,34 miljoen.
Echter is in het verleden de subsidie niet verleend voor de exploi-

tatie, maar voor de theaterprogrammering. Doordat CC De Pas
niet in staat is om de exploitatie
rond te krijgen door diverse oorzaken, met name veel te hoge
kosten van personeel, is de subsidie gebruikt om de exploitatie
rond te krijgen. Het is belangrijk
dat er een realistisch beeld geschetst wordt aan de inwoners,
er wordt nu wel veel gevraagd
van de gemeente. Maar we
moeten hierover wel een beslissing nemen, want ook Heesch
verdient een eigen huiskamer.

Bas: ‘Er wordt nu wel veel gevraagd
van de gemeente’

hypotheken - verzekeren
vermogen - pensioenen

Omdenken 2020 is
(ondernemers)kansen creëren!
Alina van Marsbergen, commissielid Ruimtelijke Zaken D66
COVID-19 zette afgelopen voorjaar de wereld op z’n kop. Voor mij als moeder
waar de keukentafel ineens 24/7 weer gevuld is met gezelligheid, maar ook
als ondernemer/ZZP’er waar de agenda met fysieke afspraken veranderde in
een soort callcenter van Zoom en Teams. Creatief ondernemerschap kwam als
paddenstoelen uit de grond nadat voor velen, volgens de richtlijnen van de
veiligheidsregio, de deur tijdelijk op slot moest. Van moederdagbrunchbox
aan huis tot het volgen van een tutorial om mijn haar weer in model te krijgen
of de online pubquiz, ik deed er aan mee, maar eigenlijk wilde ik dit niet.
Een crisis waarin bijna iedereen
zoekt naar nieuwe kansen en je
aan het omdenken gaat.
Momenteel vreest ruim eenvierde van ondernemend Nederland
dat het einde oefening is en hebben verschillende brancheorganisatie de noodklok geluid.

Wat als omdenken noodzakelijk
wordt? Op de website van de
gemeente staat ‘Ondernemen
in Bernheze kenmerkt zich door
diversiteit, kleinschaligheid en
samenwerking’. Laten we vooral
die samenwerking benutten, kijken naar kansen en mogelijkhe-

den voor een gezond ondernemersklimaat, hen ondersteunen
bij omscholing of bij wijziging
van de bestemming. Ik hoop het
zo! In onze economie hoort de
mens centraal te staan! Blijf gezond en optimistisch en denk altijd in kansen voor iedereen.

CC De Pas behouden als
huiskamer van Heesch
Jan Raaimakers, SP Bernheze
CC De Pas blijft de huiskamer van Heesch. Dat is waar de SP zich altijd al 100
procent voor inzet. Geen twijfel mogelijk! Dit voor alle inwoners van Heesch.
Het is niet makkelijk. Zoals het de afgelopen jaren ging, kan het niet verder.
Dat is voor iedereen duidelijk. Steeds verliezen en het ontstaan van schulden.
Dat kan niet langer. Helder! CC De Pas heeft een nieuw organisatiemodel
nodig. De gebruikers van CC De Pas komen, wat de SP betreft, aan het roer.
Denk bijvoorbeeld aan de KBO, Stichting Carnaval Heesch en de Bridgeclub.
Zij gaan, wat de SP betreft, de dienst uitmaken.
Gebruikersraad CC De Pas
CC De Pas heeft vanaf 2004 een
roerige geschiedenis achter de
rug. In 2007 was ingrijpen noodzakelijk. Het theaterdeel zorgde
voor oplopende schulden. De
schulden werden weggewerkt
door een eenmalige donatie vanuit de gemeente. Plus aanvullend
een structurele subsidie voor het
theaterdeel. Nu, dertien jaar later,

blijkt deze situatie niet houdbaar.
Jaarlijks ontstaan verliezen en CC
De Pas klopt opnieuw aan bij de
gemeente. De SP wil dat CC De
Pas geholpen wordt.
Maar de organisatiestructuur zal
anders moeten. Een gebruikersraad gaat het bestuur vormen.
CC De Pas wordt zo echt 100 procent van de mensen in Heesch.

Met meer vrijwilligers wordt de
organisatie gerund. Zoals dat ook
in de andere kernen van Bernheze gaat. De SP kent de kracht
van de clubs en verenigingen
in Heesch. Zij zijn uitstekend in
staat een gemeenschapshuis te
runnen. De SP gaat ervan uit de
huidige bestuurders van CC De
Pas dit inzien en volledige medewerking verlenen.

Geef ons de sleutel maar
Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco
Het was in 1987 toen carnavalsduo De Deurzakkers de hitlijsten bestormden
met hun kraker ‘Geef ons de sleutel maar’. In dit lied stelden ze voor dat de
kroegeigenaar de sleutels van zijn pand in zou leveren bij hen, dan zouden zij
wel zorgen het goed voor elkaar kwam. Nu, 3x11 jaar later, hebben we onze
eigen Bernhezer Deurzakker in de persoon van wethouder Van Moorselaar.
De wethouder stelt voor dat het
bestuur van gemeenschapshuis
De Pas de sleutels van het pand
maar bij hem inlevert.
Dan zorgt hij dat alle vrijwilligers, die blijkbaar al in polonaise bij hem in de rij staan, de tent
in korte tijd om zouden bouwen
tot een gezellige en goedlopende
huiskamer van Heesch, als in een
andere hit van De Deurzakkers:

Het feest kan beginnen, want wij
zijn binnen.
Bij Politieke Partij Blanco gaan de
handjes nog niet direct de lucht
in. Het loopt al lange tijd niet lekker in de samenwerking tussen
het bestuur van De Pas en de gemeente.
Het is nu tijd om tot een goed besluit te komen waarmee De Pas,
De Eijnderic en de bibliotheek

echt vooruit kunnen. Hiervoor is
een visie nodig en een goed plan
dat daarbij aansluit. Daar zullen
we dan ook de portemonnee
voor moeten trekken. Anders
blijft het gaan zoals De Deurzakkers zongen: We doen een stapje
naar voren, en een stapje terug.
En dan komen we dus nergens.
Reageren via info@ppblanco.nl
of 06-11311713.

INFORMATIE VOOR DE KERNEN
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Golven
Paul Kremers, commissie Bestuur & Strategie VVD
Dit stukje gaat niet over de uitbreidingsplannen van Golfclub The Duke, hoewel die op dit moment ook actueel zijn. Dit gaat over de golven, waar we nu
midden in zitten of die op ons af dreigen te komen: de tweede coronagolf, de
schuldengolf en de vluchtelingengolf.
De eerste coronagolf kreeg vooral
de wind mee door wintersporters,
die terugkwamen uit Noord-Italië en Oostenrijk en werd nog
eens versterkt door carnavalvierende Brabanders. De tweede
golf ontstond door jongeren, die
gingen feesten in Zuid-Frankrijk
en Spanje. De VVD-Bernheze is
blij dat het kabinet inmiddels de
regels heeft aangescherpt, maar
is minder te spreken over rebellerende ‘influencers’ en psalmen
zingende ‘hersteld hervormden’.
Als ‘maatje’ bij SchuldHulpMaatje

ben ik gewaarschuwd voor een
nieuwe golf van hulpvragers,
die door de coronacrisis dreigt
te ontstaan. Dat klinkt heel logisch, maar op dit moment is het
juist opvallend rustig en zitten er
nieuwe maatjes te wachten op
hun eerste cliënten.
De VVD-Bernheze hoopt dat
mensen die in de problemen
(dreigen te) komen zich zo spoedig mogelijk melden bij SchuldHulpMaatje, want problematische schulden leiden maar al te
vaak tot andere, psychische en/
of fysieke, problemen.

WIJKAGENTEN
CYBERCRIME NEEMT TOE

Ook dreigt er een nieuwe golf
van vluchtelingen naar Europa
te komen. De VVD-Bernheze is
groot voorstander van het opvangen van ‘echte’ vluchtelingen, maar dan graag gelijkmatig
verdeeld over Europa.
Op gelukzoekers uit Marokko of
Algerije en Oegandezen die liegen over hun geaardheid, zitten
we natuurlijk niet te wachten.
Evenmin als op mensen die naar
Lesbos vliegen om vluchtelingen
te gaan halen.

Esther: ‘Denk aan het landschap, de mobiliteit,
onze manier van wonen, eten en consuminderen’

Doe eens even
klimaatneutraal

V.l.n.r.: Anton Verstraten, Mieke Bode, Martijn Verberne en Bernice Hendriks

Dat je geen fiets mag stelen, dat weet iedereen wel. Maar de meeste
jongeren hebben vaak geen idee wat er online precies strafbaar is.
Helaas heeft het plegen van strafbare feiten via internet de laatste
jaren een grote vlucht genomen. Lastige en onbekende termen zoals ransomware, DDOS-aanvallen en malware, komen regelmatig in
het nieuws. Steeds meer criminaliteit speelt zich af in deze online
wereld en ook de klassieke delicten laten vaker digitale sporen na.
De offline en online wereld lopen meer en meer in elkaar over en het
aantal jonge cybercrime-daders stijgt.
Vanzelfsprekend zijn wij als
Wijkagenten Bernheze bereid
om vragen te beantwoorden.

Esther van Voorden, commissielid Progressief Bernheze
Eindeloze gesprekken over windturbines, zonneweides, groene energie, isolatie, warmtepompen en ga zo maar door. Allen even noodzakelijk, prachtig
en belangrijk, maar wat ik echt mis zijn twee dingen.
Allereerst de inzet op het informeren van de burger; er is immers
geen mens die niet geraakt zal
worden door de ingezette transitie. Denk aan het landschap, de
mobiliteit, onze manier van wonen, eten en consuminderen.
Als men zich niet verantwoordelijk of meegenomen voelt, komt
er ook geen draagvlak en dat
remt en bemoeilijkt de te nemen
maatregelen. Dus verduidelijk
dat alles wat gaat komen ons
allen raakt en ten goede komt.

We willen toch allemaal een fijn,
gezond leven met schone lucht,
groen en toekomst?
Ten tweede mis ik de inzet op
duurzaamheid en besparen: wat
we niet gebruiken hoeven we
niet op te wekken. Maar vooral
besparen op de energie die je niet
ziet. Zoals het transport van ons
voedsel. De enorme hoeveelheden kunstmest, chemicaliën en
water voor een plak kaas of een
bosje bloemen. De verwoestende
kledingindustrie met elke twee

maanden een nieuwe wegwerpcollectie. En uiteraard het onnodig eten van vlees; de hoeveelheden water (duizenden liters),
uitstoot, veevoer, leed en transport per kilo vlees is ongelofelijk.
Al met al kost ons dagelijks leven
schandalig veel meer dan nodig.
Door hier eerst te veranderen, besparen we uiteindelijk het meest.
En dat is goed voor ons allemaal.
Reageren?
reactie@progressiefbernheze.nl

Een eenzame coronatijd?
Mart Smits, fractievoorzitter CDA Bernheze
Eerder dienden wij al voorstellen in om maatregelen te nemen tegen
eenzaamheid. We hielden er vorig jaar ook een CDA thema-avond
over, maar dat helpt nog niet direct. Eenzaamheid pak je namelijk
samen aan.
Het begint bij bewustwording,
mensen die nooit eenzaamheid
hebben ervaren weten vaak ook
niet dat het er is en hoe het is.
Maar waarschijnlijk kennen we
allemaal wel íemand die er dagelijks mee te maken heeft.
In Bernheze en omgeving ontstaan intussen initiatieven om
iets tegen eenzaamheid te doen.
De stichting ‘Join us’ met de focus op jongeren en bijvoorbeeld
Stichting WIJ, Heesch. Na de
oprichting van Stichting WIJ,
Heesch had zij meteen héél veel
werk want vanwege het virus
zijn veel mensen, nu nog steeds,

Help elkaar waar het kan en
neem zelf verantwoordelijkheid. Dat vinden we bij het CDA
Bernheze belangrijk. Zo gaan
we eenzaamheid samen tegen,

Voor ons als politie is het belangrijk dat wij over up-do-date
digitale kennis en vaardigheden
beschikken. Dat is nodig om cybercrime effectief aan te kunnen
pakken. Daarnaast spelen burgers een belangrijke rol in de preventieve aanpak van cybercrime.

‘Burgers spelen een
belangrijke rol in de
preventie van cybercrime’
Daarbij moet u niet alleen denken aan het goed beveiligen van
uw eigen online systemen, maar
ook het alert zijn op uw puber
die dagelijks urenlang achter zijn
laptop of telefoon te vinden is.
De meeste ouders weten wel bij
welk buurtvriendje hun zoon of
dochter aan het spelen is, maar
niet wat zij in de digitale wereld
doen.
Tevens is de bewustwording onder kinderen en jongeren van de
risico’s op het internet van groot
belang. Afgelopen week deelden wij, als Wijkagenten Bernheze, op onze online kanalen een
aantal hulpmiddelen waar kinderen en jongeren spelenderwijs
bewust gemaakt worden van
online risico’s voor zowel daderschap als slachtofferschap.

aan huis gekluisterd.
Zelfs een eenvoudige boodschap, dat zorgt voor een praatje
bij de bakker of slager en zo de
eenzaamheid kort doorbreekt,
is voor sommigen niet of nauwelijks meer mogelijk. Ondanks
dat zijn we elkaar door corona
wel meer gaan helpen en zijn we
ons meer bewust geworden van
eenzaamheid.
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maar ook het virus. Want alleen
samen zorgen we voor een veilige samenleving.

CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

- Hackshield
(doelgroep: 8-12 jarigen)
- Gamechangers
(doelgroep: 12-18 jarigen)
- Cyber24
(doelgroep 12-21 jaar). Dit
is geen online spel, maar een
soort escaperoom die u thuisgestuurd krijgt in een koffer.

Mieke Bode, Nistelrode en Vorstenbosch
mieke.bode@politie.nl,
Martijn Verberne,
Heeswijk-Dinther en Loosbroek
martijn.verberne@politie.nl,
Anton Verstraten, Heesch
anton.verstraten@politie.nl
Bernice Hendriks, Heesch
bernice.hendriks@politie.nl
Diederick Zwartkruis
Daarnaast hebben we sinds kort
in het Basisteam Maasland een
Wijkagent Digitaal in de persoon
van Diederick Zwartkruis. Diederick is als digitale wijkagent eigenlijk een wijkagent op het internet. Het internet is zijn ‘wijk’.
Hij controleert het internet of
mensen melding doen, wat er
speelt in de wijk en zorgt ervoor
dat daarop wordt geanticipeerd.
Daarnaast draagt hij ook bij aan
kennisvergroting bij collega’s en
zorgt hij dat we als politie verbonden zijn met Wijk, Web en
Wereld.
Bent u benieuwd wat hij zal gaan
doen? Houd dan vooral zijn
Instagram in de gaten;
@wijkagentdigitaal_Maasland.

Diederick Zwartkruis
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OOGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
5x 1/5 staatsloten

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

SUDOKU
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TE HUUR
BEDRIJFSUNITS
IN NISTELRODE
50/100/150/170 en 250 m2
Voorzien van overhead deur en
loopdeur. Terrein afgesloten met
hekwerk en poort.
informatie 06-46111667 of kijk
op www.bedrijfsunit.eu.
OPSLAGUNITS
IN NISTELRODE
Afmeting 24/40 of 48 m2
Geïsoleerd & verwarmd
Eigen toegang door batch
Informatie 06-46111667 of
www.opslagunit.eu
.

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

Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode.
Steun hiermee het goede doel
Hulphond.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.
KERKELIJKE BEELDEN,
ROZENKRANSEN EN
DEVOTIEPRENTJES ENZ.
Albert Dominicus, Vorstenbosch
0413-362343.
OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES

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

GEVRAAGD

BIDPRENTJES
H. Leeijen, John F.
Kennedystraat 90 Heesch.
0412-451357.
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik haal
ze graag bij u thuis op.
ANSICHTKAARTEN VAN
HEESWIJK-DINTHER EN
LOOSBROEK
Dick van de Leest 06-55325484
.

5

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

Zilver metaalkleur.
90x200 cm.
In goede staat, niet beschadigd.
Prijs: € 75,-.
Voor informatie:
06-11450588.

WIL JE EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?

8

7

4

Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer. Geboorteadvertentie € 10,-.
info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Puzzle #284017

Fijne herfstvakantieactiviteiten
More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

mooiste activiteiten te gaan beleven. Heb je enige overredingskracht nodig om je kinderen mee

Vitaminen happen
in de buitenlucht

De herfstvakantie in Brabant
gaat komende week van start en
het lijkt mooi weer gaan te worden voor alle buitenactiviteiten.
Nooit eerder waren er zoveel
redenen om ook naar buiten te
gaan. Een dagje vitaminen happen in de buitenlucht. En in ons
mooie groene Bernheze hoeven
we niet ver weg te gaan om de

LEGE TONERS

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

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Irma van Bakel
uit Vorstenbosch

3

AANGEBODEN

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

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

n
le
e
e

MOOIBERNHEZERTJES

naar buiten te krijgen? Er zijn
leuke manieren om het naar buiten gaan tot een feest te maken.
Een speurtocht met leuke opdrachten, boselementen verzamelen voor de herfsttafel en
afsluiten met de picknickmand,
je kan overal een leuke activiteit
van maken.
Op www.mooibernheze.nl staan
herfsttips voor een actieve herfstdag in de herfstvakantie.

HIEP HIEP HERFST
Tekst?

Zie oplossing pagina 30
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OKTOBER

WOONMAAND
Met Coppens maak je
je huis aangenaam en gezellig
VOLKEL - Maak het gezellig in huis en kijk eens naar de aanbiedingen van Coppens Warenhuis. Zoals
elk jaar houdt Coppens weer de 10-daagse. Dit jaar van 15 tot en met 25 oktober. Coppens heeft een
online folder, gevuld met tal van goede aanbiedingen. Op www.coppenswarenhuis.nl is deze folder te
vinden.
Vooral op de eerste etage van
het warenhuis is naar het jaarlijks
terugkerend evenement toegewerkt. De meubelafdeling is
gedeeltelijk vernieuwd en heeft
heel veel nieuwe artikelen.
Happy@Home is een nieuwe
moderne lijn die je hier kunt
vinden. Voor moderne woonaccessoires is veel ruimte gemaakt. Kussens, kunstbloemen
en -planten, allerlei ornamenten,
vazen en beelden.

accesoires
verlichting &

feel good

In ons warenhuis wordt veilig
gewinkeld en houden we ons
aan de regels en adviezen van de
overheid. Handen kunnen bij de
ingang gedesinfecteerd worden.
Het is weer vroeger donker, de
avonden worden langer. Hier
kun je op inspelen met de juiste verlichting en andere woonaccessoires. Ook zijn we door

corona zoveel mogelijk thuis.
Daarom is het goed om het thuis
aangenaam en gezellig te maken. Dit kan met een leuke inrichting zodat het fijn is om thuis
te komen. Om je thuis goed te
kunnen vermaken staan er leuke

spellen en puzzels in de folder.
Blader door de folder en/of kom
veilig winkelen in ons warenhuis.
Bij Coppens Warenhuis ervaar je
een warm dorpsgevoel en wordt
kwaliteit geleverd tegen eerlijke
goede prijzen.

24

Woensdag 14 oktober 2020

OKTOBER

WOONMAAND
Wegens
verhuizing

OP
UIT VERKO MSHOWROOS
KEUKEN

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

weg!
Alles moet

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

Nieuwe
Erven
• Heesch
06-53208815
u •T:
Nieuwe
Erven
21 u21Heesch
0412 45 61 98

Een frisse tint
op de muur
Bij Erveza is er veel keus
- Muurverf voor binnen
- Muurverf voor buiten
- Speciale muurverf
De meeste muurverven hebben
speciale producteigenschappen.
Het ene merk dekt snel en het
andere heeft een lijn die geschikt
is voor het verven van vochtige
ruimtes, zoals badkamers en kelders.
Welke verfsoort is geschikt voor
het oppervlak dat u gaat schilderen? Wij adviseren u er graag
over. We hebben zeer goed afwasbare, schimmelwerende, oplosarme en geurarme verf.
Als u in huis last heeft van roet
of schimmel op de muur en een
verfsoort zoekt die makkelijk
schoon te houden is, dan hebben
wij hiervoor de juiste merken.

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

25

Woensdag 14 oktober 2020

WAANZINNIGE woonweken

Leef je uit!

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 19 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.

1. Wie heeft het boek ‘Omdat ik van je rouw’ geschreven?

2. Hoe heet de badmintonclub van Heeswijk-Dinther?

Bos bloemen
t.w.v. € 15,-

Winnaar vorige week:
Jan v.d. Wetering
Het antwoord was:
HERFST

3. Wat gaat 17 oktober weer van start in Loosbroek?

4. Wat is de naam van de parochie van Heeswijk-Dinther en Loosbroek?

Weijen 7 - Nistelrode
0412-611397 - nistelrode@ari-jenne.nl
‘t Dorp 13 - Heesch
0412-451848 - heesch@ari-jenne.nl

5. Welke taal kun je leren bij taleninstituut Cours de français en petits groupes?

stijlvol
geurarme verf

Een ander interieur
door een nieuwe kleur
Keukens, kasten, binnendeuren en meubels
bijna alles is mogelijk.
Neem eens een kijkje op www.siis.nl

Van Leeuwenhoekweg 13 | 5482 TK Schijndel
T 073-54 70 128 | E info@siis.nl

juiste merken
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BERNHEZE BOUWT
Hoe kan ik
mijn huis
isoleren?

PIETBOON by
DOUGLAS
& JONES

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord
T 0413 - 27 01 10
E info@vanschijndeltegels.nl
www.vanschijndeltegels.nl

Regelmatig te zien bij RTL 4

Met vloerisolatie, gevelisolatie, dakisolatie of dubbel glas
kun je je huis isoleren. Voor
sommige maatregelen geldt
een lager btw-tarief of kun je
een goedkope lening aanvragen.
Eenvoudig zelf isoleren
Met een kleine investering
kun je al snel winst behalen.
Bijvoorbeeld door:
• naden en kieren te dichten;
• cv-leidingen in onverwarmde ruimten te isoleren;
• folie achter je radiatoren te
plakken.

Meer info:
info@beeten.nl
www.beeten.nl

Bedrijvenweg 16
5388 PN Nistelrode
0412 612594

Grotere isolatiemaatregelen
Je kunt ook je spouwmuur,
gevel, vloer of dak laten isoleren. Of dubbel glas nemen.
Dat zijn de grotere investeringen. Isolatie van de spouwmuren van een hoekwoning kost bijvoorbeeld zo’n
€ 2.000,- De jaarlijkse besparing op de energierekening is
dan € 550,-.
Milieu Centraal heeft meer informatie over isoleren en besparen.

PLAFONDS VAN
TOPKWALITEIT
PLAFONDSYSTEMEN
Runstraat 5 - 5384 VH Heesch
0412-456502
info@verhoeven-montage.nl

www.verhoeven-montage.nl

Bron: rijksoverheid.nl

Kerkstraat 26a - Vorstenbosch
06-53899928
info@vanzogelbouwbedrijf.nl
www.vanzoggelbouwbedrijf.nl

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

Bouwplannen? Bestemmingsplan nodig? Planschade?

n
Voor particulieren
en bedrijVen
VOOR
PARTICULIEREN
BEDRIJVEN
VOOR
PARTICULIEREN
ENEN
BEDRIJVEN

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

Vorstenbosch
www.hansvandervelden
Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101
aannemersbedrijf.nl
E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

Graafsebaan 31 Heesch
onno@roconnect.nl

06-2909 9005
www.roconnect.nl

27

Woensdag 14 oktober 2020

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

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

Is een warmtepomp inherent duurzaam?

Vinkelsestraat 22 - 5384 SG Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

BERNHEZE – Op de vraag of een warmtepomp inherent duurzaam is, staat ons een verrassing te wachten. Een voorbeeld verheldert het beeld.
We nemen een 118 m2 nieuwbouw hoekwoning, ontworpen
volgens de minimumeisen van
het bouwbesluit 2015. De woning is voorzien van drievoudig
glas en mechanische ventilatie
met CO2-besturing. We rekenen
met een bezetting van 2,5 personen volgens de Nederlandse
normering. Zou deze woning op
aardgas worden verwarmd en koken de bewoners op aardgas, dan
vergt dat gemiddeld per jaar zo’n
860 m3 aardgas, waarvan 30 procent voor warm water. Zou deze
woning ‘all-electric’ worden uitgevoerd met een A-merk lucht/
water warmtepomp en inductief
kooktoestel, dan is er gemiddeld
3.700 kWh elektriciteit per jaar
nodig. De helft daarvan wordt
gebruikt voor warm tapwater.

Het stroometiket volgens Wise
Nederland van grijze NUONstroom geeft aan dat een kWh
zo’n 404 gr CO2-emissie vergde in 2014. Dat is een gangbare waarde voor de totale

gas gestookte HR-ketel. Dat is
even schrikken, want met grijze
stroom is er zo nauwelijks milieuvoordeel met de warmtepomp,
hoe duurzaam zijn imago ook
mag zijn. Zonnepanelen voor

De cirkel rond zonder uitstoot van CO2
Nederlandse stroommix. Met
aardgas-warmtevoorziening
is
de CO2-emissie 1,78 kg CO2/m3
aardgas en komt uit op ongeveer 1.530 kg/jaar. De warmtepomp met grijze stroom geeft
een CO2-emissie van ongeveer
1.495 kg/jaar.
De ‘duurzame’ warmtepomp
heeft in dit voorbeeld een
CO2-emissie die slechts 2,3
procent lager ligt dan de aard-

eigen opwek duurzame stroom
lijkt ons een prima oplossing,
want dan gebruik je zo’n 40 tot
50 procent van de stroom direct
zelf. Met 100 procent duurzaam
opgewekte stroom van BECO
is de cirkel rond zonder uitstoot
van CO2.

Schildersbedrijf Theo Wijnen

Meer info of aanmelden op
www.onsbeco.nl

Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken

GROEP BV

Haal de
zon in
huis

■

BETONBOREN EN ZAGEN

■

RENOVATIE SLOOPWERK

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

Al sinds
1973 het vertrouwde
Al sinds 1973
het vertrouwde
adres voor adres
het vakkundig
voor het
vakkundig
leveren
plaatsen
en leveren
van plaatsen
tegels en en
natuursteen!
van tegels en natuursteen!

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

:
Ontzorgen
g,
in
r
e
Uw waard
ie
t
a
iv
onze mot
Heideweg 4
5472 LC Loosbroek
T +31 (0)413 291747
E info@rw-groep.nl

Geen btw voor particulieren

WWW.RW-GROEP.NL

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Breng eens een bezoek aan onze showroom

Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther • tel. 0413-291249 • fax 0413-293952

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291249
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beugelen

boksen

badminton

zwemmen

waterpolo

handboogschieten

tafeltennis
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voetbal

korfbal
Prinses Irene
Altior hard gewerkt, maar geen punten
in slotfase langszij
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

darten

golf

HEESWIJK-DINTHER - Altior
reedt zondag 11 oktober naar
Ysselsteyn voor de wedstrijd tegen De Peelkorf.
biljarten

Foto: T. Bevers

NISTELRODE - Zonder publiek
maar via YouTube te zien speelden Prinses Irene en Heeswijk
met 2-2 gelijk.
De supporters, die de wedstrijd
op die manier rechtstreeks volgden, zullen zich regelmatig achter de oren hebben gekrabd
want het was weinig verheffend
wat beide teams op de kunstgrasmat legden. De doelpunten
die ontstonden kwamen ook
op bijzondere wijze tot stand.
Beide ploegen scoorden vanaf de elfmeterstip hun eerste
doelpunten. Voor Heeswijk was
dat Max Sluiter na 40 minuten
in de eerste helft. Aron van de
Rijt deed hetzelfde voor Prinses
Irene in de 78ste minuut van de
tweede helft bij een 0-2 stand.
Bij die stand zag Tim van den

Brand eerder zijn strafschop gestopt worden door doelman De
Schouwer. Beide tweede goals
kwamen gelukkig tot stand. Die
van Heeswijk was in de 51ste
minuut een intikker van opnieuw Sluiter nadat een ongevaarlijk schot van richting werd
veranderd. In de absolute slotfase werd een lage voorzet van
Tom Berendsen door Jan en alleman gemist, inclusief de verder
uitstekend keepende Sebastiaan
de Schouwer. Hierdoor kwam
Prinses Irene in de slotfase nog
knap terug na een 0-2 achterstand. Met de uitslag mochten
de mannen van Van Tilburg
Mode & Sport zeker niet klagen.
Gezien de strijd die de ploeg in
de tweede helft leverde, kan ook
weer niet gezegd worden dat
het onverdiend was.

duivensport

judo

Door een goede voorbereiding
waren de dames klaar om de
wedstrijd vol vertrouwen te beginnen. Maar De Peelkorf opende de wedstrijd sterk en Altior
kwam als snel op een 5-1 achterschaken
dammen De dames hadden
stand.
moeite
met de druk die De Peelkorf gaf
en daardoor kwam Altior moeilijk tot scoren. Altior begon sterk
1cm b helft en kwam
aan de tweede
zelfs terug tot op één doelpunt
verschil. Helaas konden de dacm b
mes dit niet 1,2
doortrekken
en verloor Altior ondanks het harde
werken de wedstrijd met 9-8.

snowboarden

kano

kaarten/bridgen

Oranje Wit 2 - Altior 2: 12-11
Altior 3 - Bladella 2: 16-15
Altior 4 - Korloo 2: 12-9
KVS’17 2 - Altior 5: 9-7
Altior MW1 - NDZW MW2: 9-4
Altior R1 - Flamingo’s R1: 5-1
Altior A1 - DSV A1: 9-4
Altior B1 - DAKOS B1: 19-4
Rooi B2 - Altior B3: 1-17

Avanti/Celeritas C1 - Altior C1:
2-7
Korloo C1 - Altior C2: 2-2
Altior D1 - Bladella D1: 0-8
Altior D2 - MOSA’14 D1: 5-4
Avanti/Celeritas E2 - Altior E1: 7-3
Altior E2 - Rooi E1: 2-1
Korloo F1 - Altior F1: 1-8
Rooi F1 - Altior F2: 9-5.

1,4cm b

voetbal
autosport

karten

Heeswijk laat zege glippen
motorsport

NISTELRODE/HEESWIJK-DINTHER - Wellicht door de matige start van beide ploegen in deze tweede
klasse F, leek het of allebei de teams nog wat aan het aftasten waren in de beginfase. Er gebeurde
weinig in het restant van de eerste helft. Toch kwam Heeswijk in minuut 47 op voorsprong. Een goede
voorzet vanaf rechts kwam in de voeten van Wouter van Dijke. Hij kapte zijn man uit en ging over het
uitstekende been, penalty. Gedecideerd pakte Max Sluiter de bal en schoot feilloos binnen voor 0-1.
In de tweede helft een nagenoeg
zelfde spelbeeld. Na een uur
spelen kwam Heeswijk op 0-2.
Na goed voorbereidend werk
van Van Dijke en Aarts, kwam
de bal bij Ries van Alebeek. Zijn
voorzet werd gekraakt en belande zo voor de voeten van de
goed doorgelopen Max Sluiter.

Hij aarzelde geen moment en
schoot zo zijn tweede van de
middag binnen.
Er leek geen vuiltje aan de lucht
voor Heeswijk. Prinses Irene ging
bijna langszij via een gegeven
penalty. Coen van Zutven bleek
hands te hebben gemaakt, echter pakte Sebastiaan de Schou-

wer de matig ingeschoten penalty van aanvoerder Tim van
den Brand. Prinses Irene kwam
alsnog op 1-2 via wederom een
penalty. De wedstrijd leek af te
stevenen op een driepunter voor
Heeswijk maar door een bizar
doelpunt werd het in de laatste
minuut toch nog 2-2.
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turnen

volleybal

handbal
handbal

Stroeve start komt dames duur te staan

waterpolo

wielrennen

handboogschieten

darten

golf

Britta Schoones viel positief op met drie treffers tegen HMC 2. Ze kocht er
uiteindelijk niks voor: 19-22 verlies.
Foto: Rachelle Fotografie

HEESWIJK-DINTHER - Na de
skien
kano
overwinningsnowboarden
op DSV vorige
week, mocht het eerste elftal van Avesteyn in eigen dorp
aantreden tegen de heren van
RKGSV uit Gerwen.
Avesteyn begon scherp aan de
wedstrijd en dat leidde dan ook
meteen tot een doelpunt van
kaarten/bridgen
Stan de Laat na goed werk van
Tjeu Adank. Daarna werd de
wedstrijd rommeliger en voet-

HVCH JO11-1 is blij met
twee nieuwe sponsoren

OSS - De dames van Dynamico
hebben hun vliegende start tegen OHC’01 geen goed vervolg
kunnen geven.

tafeltennis

voetbal
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Zo goed als Dynamico vorige
week begon, zo matig was het
nu. Zaterdagavond 10 oktober
werd in sporthal De Rusheuvel verloren van promovendus
MC 2.
Het werd uiteindelijk 19-22 na
een ruststand van 6-11.

Avesteyn blijft ongeslagen
balde RKGSV zich af en toe knap
onder de druk van Avesteyn uit.
Toch is Avesteyn hierdoor niet
echt in gevaar gekomen. Rond
de 40ste minuut kwam Dries
Heerkens goed door over de linkerflank en gaf vervolgens een
voorzet die belandde bij Rens
Van Vught op de rand van de 16.
Rens kreeg de tijd om deze aan
te nemen en de bal vervolgens
via de keeper de goal in te werken. Zo kwam Avesteyn dus vlak

voor rust op een comfortabele
2-0 voorsprong.
De tweede helft begon fel maar
langzamerhand kwam er steeds
meer ruimte op het veld. Toch
gaf Avesteyn niet veel weg aangezien RKGSV eigenlijk geen
gevaarlijke kansen kreeg. Zelf
creëerde de thuisploeg nog wel
genoeg mogelijkheden om de
derde er in te prikken, maar deze
bleef helaas uit. De eindstand
was 2-0.

HEESCH - KOMWonen en Van Bakel Ontwikkeling zorgden ervoor
dat er nieuwe wedstrijdshirts en trainingsjasjes voor dit team kwamen en daar is de JO11-1 trots op! Zij gaan met veel plezier in
hun nieuwe jasjes en shirts elke week weer voor de winst op het
voetbalveld.
KOMWonen is een nieuwe makelaar in Heesch. Ze staat voor
een persoonlijke aanpak en probeert de traditionele middelen
op een verfrissende nieuwe manier neer te zetten. KOMWonen
neemt de tijd voor jou als klant,
heeft kennis van de markt én jarenlange ervaring in het vak.
Roel van Bakel van Van Bakel

Ontwikkeling is een verbindende
ontwikkelaar. Van bedrijfspand
(bijvoorbeeld gezondheidscentrum Ceres) tot stadsdeel (paleiskwartier in Den Bosch), Van Bakel Ontwikkeling draait er haar
hand niet voor om.
Ze wil mensen verbinden, ziet
kansen en maakt van dromen
werkelijkheid.

motorcross

Wesley Pittens vijfde in het
Duits Kampioenschap Enduro
TUCHEIM/VORSTENBOSCH Yamaha-rijder Wesley Pittens
is in het Duits Kampioenschap
enduro in Tucheim op een 5de
plaats geëindigd in de E1 klasse.
Pittens miste nog wat ritme
waardoor hij de strijd om een
motorsport
top 3 plaats gedurende de wedstrijd los moest laten en genoegen moest nemen met een 5de
plaats. Het was de eerste wedstrijd die Wesley dit jaar reed.
Tevens is de E1 een nieuwe
klasse, wat voor Wesley zeker
een nieuwe uitdaging is. “Het
was een pittige wedstrijd omdat ik achteraan moest starten.
Dit koste mij serieus wat tijd in
de proeven omdat er veel stof
hing,’’ vertelt Wesley. Wesley
heeft heerlijk gereden en weer

Foto: Danny Relouw, Relouwmxpics

wat ritme opgedaan. In het begin was het even spannend tussen de tweede en vijfde plaats.
“Helaas miste ik toch nog wat
ritme waardoor ik te gespannen

reed.’’ Wesley sloot de wedstrijd af op een 5de plaats en
is heel tevreden over het lopen
en de handling van de Yamaha
WR250F.

SIS schoonmaak stevig aan kop
UDEN/SLUISKIL - In de eredivisie driebanden heeft het Udense SIS afgelopen weekend goede zaken
gedaan door zowel thuisteam de Eekhoorn en in Sluiskil Dallinga te verslaan. In Uden werd het 7-1 en
in Sluiskil, na vier wedstrijden, 6-2. Dat betekent weer vier punten toegevoegd aan het totaal.

Jean van Erp wint en verliest

WHV verliest weer
LOOSBROEK - Het zit WHV in deze coronatijd niet mee. Ook de
derde competitiewedstrijd werd niet gewonnen want Fiducia was
te sterk. In de eerste helft was het WHV wat het beste spel had en
diverse goede kansen kreeg.

biljarten

Uden
Zaterdag 10 oktober werd heel
sterk gespeeld door Merckx en
Jaspers, die beiden boven twee

voetbal

gemiddeld uitkwamen. Van Erp
speelde in 25 beurten naar de 40
en liet de Spanjaard Mas kansloos. Burgman was nog herstellende van een griep en wist met
moeite remise te spelen tegen
Hermans.
Dallinga Sluiskil
Bijna 400 kilometer uit en thuis
op zondag naar Dallinga in Sluiskil. Van de Spoel en Van Erp beten het spits af. Beiden haalden
een gemiddelde van bijna 1.5.
Van de Spoel speelde solide naar
de winst. Van Erp liet aan het eind

van de partij enkele maakbare
ballen liggen en tegenstander
De Backer profiteerde optimaal
met een slotserie van 7. Van Erp
had het nakijken met 37 caramboles. Merckx en Swertz speelden de tweede ronde. Merckx
had geen kind aan JP de Bruin
en na vijftien beurten was het alweer klaar. De Bruin bleef steken
op 10. Swertz speelde professioneel tegen Van de Acker, die op
het eind last van zenuwen kreeg
en bij 36 stokte de productie.
Swertz bleef rustig en won verdiend.

Met name Roel Lunenburg en
Yorick van de Rakt waren een
paar keer dichtbij een voorsprong
maar het geluk ontbrak om tot
scoren te komen. Fiducia loerde
op de counter en in de 31ste minuut scoorden de gasten uit de
Rips wel de 0-1. Hierna probeerde WHV nog voor rust op gelijke hoogte te komen maar onder
andere een vrije trap van Teun
van Mil werd door de keeper van
Fiducia uit het doel gehouden.
Na rust waren de ploegen amper bezig toen de linksbuiten van

BEZORGER
GEZOCHT!
Een baantje met
lichaamsbeweging

Niet alleen jongeren vanaf
13 jaar, maar ook volwassenen
kunnen natuurlijk
wekelijks op pad met
DeMooiBernhezeKrant.

Fiducia probeerde een bal voor
te geven, welke hij totaal verkeerd raakte. Helaas verdween
deze bal wederom kansloos voor
de keeper van WHV in het doel,
0-2. WHV zit in de hoek waar de
klappen vallen en na dit doelpunt
verdween het vertrouwen uit de
ploeg. De mannen probeerden
nog wel in de wedstrijd te komen
maar echt uitgespeelde kansen
kregen ze niet. Toen Fiducia in de
69ste minuut ook nog een penalty kreeg en de 0-3 scoorde was
de wedstrijd beslist.

HEESWIJK-DINTHER
Ongeveer 135 kranten
Burg v.d. Veerdonkstraat,
Heuvelstraat, Jan Habrakenstraat, Kerkstraat, Langemeijerstraat, Nobisweg,
Pastoor Lathouwersstraat,
Schuurkerkplein en
Steen en Stokstraat.

en
Bijlages
folders
xtra
worden e
vergoed

INTERESSE?

Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of
bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi.
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Balletjes voor Avesteyn
JO11-1
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Op een speelse manier kennismaken
met badminton bij BC Argus
HEESWIJK-DINTHER - Badmintonclub Argus is een club die 48 jaar bestaat en leden van jong tot oud
heeft want badminton is een sport voor alle leeftijden. Deze club wil graag wat extra leden bij de jeugd
erbij dus hierbij de mogelijkheden op een rijtje.

V.l.n.r.: Miel, Ruben, Justus, Lis, Natangwe, Tim, Eva, Rens en Koen

HEESWIJK-DINTHER - Meestal
staat een gesponsord team met
nieuwe shirts op de foto maar
zaterdag 10 oktober was dat anders.
Na de wedstrijd kregen de jongens en de meiden van de JO111 van Avesteyn allemaal een
balletje. Maatje 1, de kleinste
leren voetbal. Een idee van hun
trainer Kees. Om thuis mee te
oefenen en om nog meer tech-

niek aan te leren. Een mooi initiatief, dat vond ook leider Tiny
van BIM-optimaal BV. Hij schafte
samen met Kees de balletjes aan.
De spelers waren zichtbaar verrast. Allemaal blije gezichten.
Tijd voor een (goede) teamfoto
was er nauwelijks. Enthousiast
werd er begonnen met jongleren. Vraag is nu wie er op het
einde van het seizoen het vaakst
de bal kan hooghouden?

Nieuwe trainingspakken voor
HVCH JO10-5

Kinderen van 4 tot en met 6 jaar
- Drie gratis proeflessen
- Geen racket nodig, BC Argus
heeft alle spelmaterialen
- Iedere vrijdag van 16.00 tot
17.00 uur, sportzaal Bernrode
- Leuke activiteiten zoals
pyjamabadminton,
Sinterklaas en carnaval
-voetbal
€ 36,- per jaar
hockey
tennis
- Aanmelden via
jeugdzaken@bcargus.nl
Jeugd vanaf groep 3
- Drie gratis proeflessen
-beugelen
Twee keer per
les van
boksenweek
badminton

basketbal

Op een regenachtige zaterdagochtend waren de jongens nog
net op tijd om ‘mooi en schoon’
met de tenues te poseren. De

DE OPLOSSING

Het team en de ouders bedanken Angel en Debbie voor dit
gulle gebaar.

handbal

Prinses Irene neemt punten mee naar huis
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

ERP/NISTELRODE - De wedstrijd De Korfrakkers - Prinses
Irene begon zaterdagavond 10
oktober om 18.00 uur in de
biljarten
duivensport
judo eerste
stromende
regen. De
helft was dit niet echt merkbaar.

1cm b gaf een heel anDe tweede helft
der beeld. Het weer werd steeds
slechter en daarbij ook het spel
1,2 cm b
van beiden ploegen.
De Korfrakkers kwam nog even
verder op voorsprong waardoor
het even leek het dat de meiden
1,4cm b
van Prinses Irene zonder punten

jongens vinden het dan ook
ontzettend jammer dat er de komende wedstrijden helaas geen
publiek aanwezig mag zijn om
de kleding aan te showen. Maar
met trots wordt het gedragen!

volleybal

korfbal

Er werd prima gekorfbald en er
werd om en om gescoord, waarbij De Korfrakkers telkens de leiding nam. Bij het rustsignaal van
schaken
dammen
scheidsrechter
De Leeuw
was
het dan ook 7-8 in het voordeel
van De Korfrakkers.

HEESCH - Bij aanvang van het
seizoen zijn de jongens van
HVCH JO10-5 in nieuwe trainingspakken gestoken door
Nellen Schoonmaakdiensten.

turnen

externe trainer op maandag
en donderdag van 18.00 tot
19.00 uur
- Leuke activiteiten zoals ouder- € 105,- per jaar
kind toernooi, Sinterklaas en
- Aanmelden via
jeugdkamp
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis jeugdzaken@bcargus.nl.

autosport

karten

voetbal

darten

golf

snowboarden

kano

kaarten/bridgen

terug zouden keren naar Nistelrode. Er werd weinig gescoord in
de tweede helft. Maar door fysieke fouten van De Korfrakkers
kreeg Prinses Irene in de slotfase
van de wedstrijd twee strafworpen en een vrije worp mee die

goed werden afgemaakt. Hierdoor gingen zij erop en erover
en werd de wedstrijd met 9-11
gewonnen.
Het tweede speelde uit tegen
Rosolo 3. Zij won overtuigend
met 5-13.

motorsport

Vorstenbossche Boys verliest
VORSTENBOSCH - Vorstenbosch begon slap aan de wedstrijd tegen Herpinia en was
overal te laat om de bal te onderscheppen.

resulteerde in een fout achterin
bij Herpinia. De goed doordekkende Kay van de Ven wist zes
minuten later hierdoor de 1-1
binnen te schieten.

In de tweede minuut kon Herpinia heel gemakkelijk voor de
goal van Vorstenbosch komen,
maar het signaal werd niet opgepikt. Nog geen minuut later
vloog de bal via de binnenkant
van de paal binnen en keken
de Boys tegen een 0-1 achterstand aan. Vorstenbosch begon
meer druk te zetten wat direct

De keren dat Vorstenbosch in
staat was om op goal te schieten, waren het schoten zonder
enige overtuiging en kracht.
Het verkeerd druk zetten leidde
in de 51ste minuut tot de 1-2
waarbij een bal van Herpinia
makkelijk door de as kon worden
gespeeld. Om voor wat meer
creativiteit voorin te zorgen,

kwamen Teun Rijkers en Mees
Donkers het veld in voor respectievelijk Edward van den Elzen
en Jouk Raijmakers. In de 75ste
minuut verving Rick Jansen de
geblesseerde Marvin van Heeswijk.
Door een fout in de restverdediging riep Vorstenbosch in de
82ste minuut het derde tegendoelpunt over zich af, eindstand
1-3. Al met al een teleurstellend
resultaat waarbij Vorstenbosch
het voor Herpinia wel een hele
makkelijke middag maakte.

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS
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KOM, GENIET EN ONTMOET!
Het zijn stormachtige tijden, ook voor Nesterlé, maar wij gaan met net zoveel passie als
altijd door met onze activiteiten en voorstellingen! We hopen uiteraard dat de afgelopen
dagen geen extra beperkende maatregelen zijn afgekondigd….
Veiligheid boven alles in Nesterlé. Wij doen geen concessies aan de veiligheidsmaatregelen en
hebben zelfs allerlei extra corona-gerelateerde faciliteiten, zoals aparte in- en uitgangen en
een ventilatiesysteem dat alle binnenlucht continu ververst met 100% buitenlucht. Wij vragen
bezoekers om een mondkapje te dragen bij binnenkomst en vertrek, en wanneer zij door
Nesterlé lopen. Op de zitplaats mag het mondkapje af. Wij voelen ons enorm door u gesteund
dankzij alle fantastische reacties, en wensen u een plezierige en veilige voorstelling in
‘de huiskamer van Nisseroi’.

CABARET

CABARET

Sprijt & Opperman – Heimweeën

ZA.
07.11

Twee twintigers
snakken naar een
beetje kinderlijke
magie. Weet je nog
hoe magisch het was?
Die laatste nachtjes
slapen voor je verjaardag? Op welk
punt in ons leven zijn
we dat kwijtgeraakt?
Wanneer heeft ons
gezonde verstand de
fantasie van de troon
gestoten?

Pieter Jouke trakteert
u op mooie verhalen,
interessante inzichten
en hilarische grappen.
Hij linkt het onlinkbare aan elkaar en geeft
bestaande ideeën
een nieuwe draai. Hij
sleept u uit de waan
van de dag, zo de
tijdgeest terug in.
Foto: Thierry Schut

Foto: Jaap Reedijk

MUZIEK

Ed Struijlaart – Alles op Rood
Vanaf het moment dat hij op zijn
negende Eric Clapton op televisie zag, wist hij dat zijn toekomst
in de muziek lag. Maar hoe maak
je van je droom werkelijkheid?
In dit soloconcert neemt de
singer-songwriter je mee op zijn
muzikale reis van de afgelopen
tien jaar, met zijn bekendste
eigen werk en songs die hij voor
anderen schreef. Was het waard
om de sprong te wagen en alles
op Rood te zetten?

ZA.
21.11

Pieter Jouke – Laars Lappen

ALLERGIE INFORMATIE: De voorstelling bevat: humor, woordspelingen,
meta-humor, emotie-opwekkende teksten en mogelijk sporen van: een
mening en muziek.

ZA.
12.12

OUDEJAARS CONFERENCE

Laurens & Twan – Jaarverslach ’20
Na drie eerdere
edities in een uitverkocht Nesterlé, nemen
Twan en Laurens u
weer mee naar alle
bijzondere en wellicht
vergeten gebeurtenissen van het afgelopen
jaar. Naast lokaal
nieuws nemen zij ook
het landelijk nieuws
op de hak.

DI.
29.12

Je kan 2020 niet beter afsluiten dan
met de onvervalste Nisseroise oudejaarsconference ‘Jaarverslach’.

Foto: Vanessa Hofstra fotograﬁe

Mede dankzij de steun
van onze sponsoren
kan ons theater
in seizoen 2020|2021
een gevarieerd
en aantrekkelijk
programma
aanbieden.

VOOR MEER INFO EN TICKETS GA NAAR WWW.NESTERLE.NL
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Fotograaf:
Bert Wijnen uit Heesch

Let op:
RIVM-maatregelen
kunnen invloed
hebben op de
evenementenagenda

WOENSDAG 21 OKTOBER
Bibliotheken gesloten
Bernheze
PAGINA 6

ZONDAG 25 OKTOBER
Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Blotevoetenpad
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Kinderspaarweken
Financieel Centrum Heesch
PAGINA 12

Onbeperkt spareribs
Partycentrum ‘t Maxend
Nistelrode

Jakub Kitowski
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
PAGINA 2

Film: Kruimeltje
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 10

MAANDAG 26 OKTOBER
Poedja-Visualisaties-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode

Vipassyana meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Cursus Studievaardigheden
Leerlingen VO
Klasse-RT Nistelrode

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek
Openingsweekend Ad Bouw
Woonboulevard Uden
PAGINA 12

HEESCH • HEESWIJK-DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

Evenementen

ZONDAG 18 OKTOBER
Missiezondag
Parochie Heilige Augustinus
PAGINA 8
DONDERDAG 15 OKTOBER
Goede Doelen Week
extra inlevermogelijkheid
Heesch
PAGINA 4
Ophalen oud papier
buitenbied
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg en
Plan de Zwarte Molen Nistelrode
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek
Workshop basisfotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie
Heesch
Taijiwuxigong en taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
VRIJDAG 16 OKTOBER
Goede Doelen Week
extra inlevermogelijkheid
Heesch
PAGINA 4
Reiki 2
Centrum MAIA Nistelrode
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Openingsweekend Ad Bouw
Woonboulevard Uden
PAGINA 12
Emiel van der Logt
CC De Pas Heesch
PAGINA 2
BOBZ reünie casino avond
Dorpshuis Nistelrode
ZATERDAG 17 OKTOBER
Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek
PAGINA 6
Blotevoetenpad
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther
Schrijfadvies met Annelies
Bilbliotheek Heesch
PAGINA 11

Openingsweekend Ad Bouw
Woonboulevard Uden
PAGINA 12
Blotevoetenpad
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther
MAANDAG 19 OKTOBER
Bibliotheken gesloten
Bernheze
PAGINA 6
Poedja-Bardo onderricht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Kinderspaarweken
Financieel Centrum Heesch
PAGINA 12
DINSDAG 20 OKTOBER
Bibliotheken gesloten
Bernheze
PAGINA 6
Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek
Natuur(lijk) wandelen
Looz Corswarem Hoeve
Heeswijk-Dinther
Boekpresentatie:
Omdat ik van je Rouw
Berne boek- en abdijwinkel
Heeswijk-Dinther
PAGINA 3
Taijiwuxigong & Guru yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Kinderspaarweken
Financieel Centrum Heesch
PAGINA 12
Alzheimer Café
Eigen Herd Uden
PAGINA 6

DONDERDAG 22 OKTOBER
Film: Mees Kees in de wolken
CC Nesterlé Nistelrode
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek
Film: Kruimeltje
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 10
Workshop basisfotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie
Heesch
Taijiwuxigong en taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Kinderspaarweken
Financieel Centrum Heesch
PAGINA 12
VRIJDAG 23 OKTOBER
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

DINSDAG 27 OKTOBER
Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek
Natuur(lijk) wandelen
Alpacafarm Vorstenbosch
Taijiwuxigong en taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
WOENSDAG 28 OKTOBER
Blotevoetenpad
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther
Boekpresentatie: Vragen staat vrij
Berne boek- en abdijwinkel
Heeswijk-Dinther
Gerrit Jansen, Numerologie
Centrum MAIA Nistelrode
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

ZATERDAG 24 OKTOBER
Blotevoetenpad
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

DONDERDAG 29 OKTOBER
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Taijiwuxigong en taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Boekpresentatie: Maria
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther

Film: De beentjes van
St. Hildegard (uitverkocht)
CC Nesterlé Nistelrode

Fluisterboot
Nacht van de Nacht
Kilsdonkse Molen
Heeswijk-Dinther

VRIJDAG 30 OKTOBER
Rondleiding whiskystokerij
Bus Whisky Loosbroek

Pub-Triviant
Winnerscafé Nistelrode

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Kinderspaarweken
Financieel Centrum Heesch
PAGINA 12

Film: Marina
Filmhuis De Pas Heesch
Film: De beentjes van
St. Hildegard
CC Nesterlé Nistelrode

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

