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FEEL GOOD
STORE SPARKLING
Flyer Fit en mooi de winter door
Heesch, Nistelrode, Loosbroek 
en Vorstenbosch

EETCAFÉ ‘T PUMPKE
Kerstbestellijst
Bernheze

BBQENZO.NL
Feestdagenfolder
Bernheze

BIJLAGE DEZE WEEK

06-269 40 771

Hét 1op1 dieet 
in Heesch

www.afvallenmetesther.online

WONING VERKOPEN?

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

WWW.KOM-WONEN.NL

Zoggelsestraat 21a, Heesch  
T. 0412 - 45 3113

www.akker-zonwering.nl

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Akker zonwering
rolluiken & buitenleven

Akker zonwering
rolluiken & buitenleven

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

Dirk en Hein vroegen ook Arno 
van der Burgt, van de BBQ-club 
en Genootschap De Bokkenrij-
ders, samen werkten ze de ac-
tie uit. Met enige druk, want de 
kerstbomen gaan vaak al vóór 
Sinterklaas over de toonbank. 

Het enthousiasme groeide en 
hiermee ook het plan, en zo 

werd het idee aangevuld met 
een uitzicht op herinvestering in 
het kerstbomenveld. Dirk blijft 
zijn veld beschikbaar stellen en 
vult aan: “Want hoe mooi is het 
als dit een jaarlijks terugkerende 
kerstactie zou worden.“
En zo geschiedde; met dit jaar 
Stichting ALS Nederland als 
goed doel.

Stichting ALS 
In een hechte gemeenschap als 
Vorstenbosch leven de mensen 
met elkaar mee: “Zoals in vele 
dorpen, is ALS ook aanwezig in 
ons dorp”, vertelt Dirk, “en het 
leek ons dan ook een goed doel 
om daar dit eerste jaar geld voor 
op te halen.” 
ALS is een dodelijke ziekte van 
de zenuwcellen die de spieren 
aansturen. Iedereen kan ALS 
krijgen. Eén voor één vallen je 

spieren uit. Jaarlijks overlijden 
500 mensen aan de gevolgen 
van deze ziekte. Met een ge-
middelde levensverwachting van 
drie tot vijf jaar is er geen hoop 
op een toekomst. Met de steun 
aan deze kerstbomenactie draag 
je bij aan een financiële bijdrage 
voor wetenschappelijk onder-
zoek, om zo ALS de wereld uit 
te krijgen! Op de website van 
Stichting ALS Nederland, 
www.noord-brabant.alsacties.nl/ 
team/vorstenbosch-piekt, 
kun je al een donatie doen.

Kerstbomenverkoop
Arno: “Zaterdag is iedereen wel-
kom aan de Nistelrodesedijk/
Heuvel, vlakbij ’t Gilde, tegen-
over het tennispark, Einde Tip-
weg, bij de ‘olifant’. Uit het dorp 
komt vast iedereen wandelend of 
op de fiets, zodat er voldoende 
parkeergelegenheid overblijft. De 
mensen lopen de ene kant van 
het veld in en lopen de andere 
kant van het veld er weer vanaf. 
De BBQ-club zorgt ervoor dat je 
coronaproof kunt komen. He-
laas geen hamburgerverkoop dit 
jaar in verband met corona, wat 
wellicht volgend jaar een mooie 
manier is om nog meer geld op 
te halen. Iedereen krijgt een lint-
je mee waarop je je naam kunt 
schrijven en vervolgens aan een 
van de 400 bomen, die van jouw 
keuze, gehangen wordt. Je kunt 
zowel contant betalen als pinnen. 

Extra
Naast de aankoop van een kerst-
boom kun je nog kiezen voor: uit 
laten steken, thuisbezorging of 
uitgestelde thuisbezorging. Ook 
van deze ‘upgrade’ komt de op-
brengst ten goede aan Stichting 
ALS. De organisatie: Natuurgra-
zers Landschapsbeheer, Geenen 
Gardening. 
BBQ-club ‘RING’ en Genoot-
schap ‘De Bokkerijers’ zorgen er-
voor dat alles volgens de RIVM 
regels gaat verlopen.

VORSTENBOSCH – Nadat een dorpsgenoot de diagnose ALS kreeg, wilde Dirk Geenen iets doen om deze 
ziekte onder de aandacht te brengen en de familie een hart onder de riem te steken. Al brainstormend 
met Hein Geenen over de toekomst van een kerstbomenveld ontstond er een mooi plan. De Vorstenbos-
sche verbindingen werden gelegd en er ontstond een kerstbomenactie voor het goede doel: ‘Vorsten-
bosch Piekt voor ALS’. Zaterdag 28 november is het zover, met een ‘walk through’ worden de kerstbomen 
gebruikt om geld op te halen voor Stichting ALS. Een goed doel met een bijzondere oorsprong.

Dirk Geenen, Arno van der Burgt en Hein Geenen, ze hebben de bomen geteld en snel gerekend wat dit voor 
stichting ALS betekent Foto’s: ©DMBK

28 november 2020 
van 9.00 tot 15.00 uur

VERKOOP KERSTBOMEN 
vanaf € 15,-. 

Upgrade met uitsteken 
en thuisbrengservice 

mogelijk.
V.l.n.r.: Eki, Hein Arno, Erwin en Dirk

Hoe mooi is 
het als dit 

een jaarlijks 
terugkerende 

actie zou 
worden

Marko Konings
pag. 21

Vorstenbosch Piekt voor ALS
Een veld vol kerstbomen in Vorstenbosch. Wat zou jij daar mee doen? 
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

Zaterdag 12 december
ED STRUIJLAART
Alles op rood

Na het succes van zijn eerste 
theatervoorstelling ‘Gitaarman-
nen: van Clapton tot Sheeran’ 
komt Ed Struijlaart terug met een 
nieuw persoonlijk programma. In 
‘Alles op Rood’ neemt Ed je za-
terdag 12 december mee op zijn 
muzikale reis van de afgelopen 
10 jaar. 

Vanaf het moment dat de toen 
9-jarige Ed Eric Clapton op televi-
sie zag wist hij dat zijn toekomst 
in de muziekwereld lag. Alleen, 
durf je die sprong te wagen en 
wanneer? Waar begin je? Hoe 
maak je van je dromen werke-
lijkheid? En wat doe je als het 
tegenzit? In 2010 nam Ed Struij-
laart die gewaagde beslissing. Hij 
zegde z’n baan op om zich vol-
ledig te kunnen storten op zijn 
grote passie; de muziek.

Na 10 jaar maakt Ed de balans 

op. Was de sprong het waard om 
alles op rood te zetten?

Het groots vieren van zijn 10-jarig 
jubileum werd dit jaar verstoord 
door het coronavirus. Ed zat niet 
bij de pakken neer en stortte zich 
vol overgave op het geven van 
livestreams vanuit zijn studio. De 
Quarantaine Sessions waren een 
groot succes met duizenden kij-
kers in binnen- en buitenland. Nu 
neemt hij deze ervaring mee het 
podium op.

Struijlaart speelt zijn bekendste 
nummers, maar ook songs die 
hij voor anderen schreef en nog 
nooit eerder speelde. Er is zoveel 
materiaal, dus kiest Ed ervoor om 
het rad van fortuin mee te laten 
bepalen welk lied er gespeeld 
gaat worden. Op die manier ver-
loopt geen avond hetzelfde.

Tickets à € 15,- zijn voor beide 
voorstellingen op zaterdag 12 
december (19.30 uur en 21.30 
uur) alleen online verkrijgbaar. 

BINNENKORT
IN ONS THEATER...

Hij komt, hij komt.. die lieve goede Sint.
En met pakjesavond is het natuurlijk
extra gezellig om te gourmetten of te
genieten van een pizzarette avondje.
Leuk én lekker voor het hele gezin.

Bij BBQenzo.nl zorgen we ervoor
dat u zorgeloos kunt genieten. Grijp
niet mis en reserveer alvast voor
pakjesavond. Ook lekker met Kerst!

Corona
Door coronamaatregelen zijn 
evenementen en activiteiten nu 
even niet mogelijk. De Noten-
krakers hebben hun activiteiten 
en optredens ook stilgelegd. 
In deze donkere dagen waarbij 
we ook nog gekluisterd zijn aan 
huis, deelt de muziekvereniging 
graag wat gezelligheid met een 
montage van optredens. 
Ga er lekker voor zitten, zorg 
voor een borrel en een hapje 

en geniet ruim een half uur van 
spektakel door Vorstenbosch ta-
lent.  

Meer informatie
Kijk op www.notenkrakers
vorstenbosch.nl hoe je toegang 
kunt krijgen tot de uitzending 
via Youtube. Dat kan via PC, lap-
top, tablet of smartTV (Chrome-
cast, internet of de You-
Tube-app). Hoe groter het 
scherm, hoe mooier de beleving!

Uitzending Muziekspektakel 
Proms Notenkrakers

VORSTENBOSCH - Op zaterdagavond 28 november om 20.30 uur 
en op zondagmiddag 29 november om 16.00 uur zenden de No-
tenkrakers via internet een selectie van geweldige optredens van 
het Muziekspektakel Proms uit. Het muziekspektakel vond plaats 
op het Gildebergske in Vorstenbosch op 12, 13 en 14 oktober 2017. 
Muziekvereniging de Notenkrakers zette met een combo en ver-
schillende solisten uit Vorstenbosch bijzondere optredens op de 
planken. 

WERKWIJZE
1. Halveer de pompoen en verwijder de zaden en 

draderige binnenkant met een lepel. Laat de schil 
zitten. Snijd het vruchtvlees in stukken van 4 cm. 
Snipper de uien en snijd de knoflook fijn.

2. Verhit de olie in een grote soeppan. Fruit de ui en 
knoflook. Voeg de pompoen toe en bak 5 minuten op 
middelhoog vuur. Voeg de bouillontabletten en het 
water toe en breng aan de kook. Zet het vuur laag en 
laat 30 minuten. zachtjes koken.

3. Zet het vuur uit en pureer de soep. 
 Breng op smaak met peper en eventueel zout.

SERVEERTIP:
Heerlijk met gebakken spekjes, crème fraîche en 
koriander.

Pompoensoep

BOODSCHAPPEN

Ingrediënten:

2 kg flespompoen

2 middelgrote uien

2 tenen knoflook

3 el milde olijfolie

3 groentebouillontabletten

1,5 liter kraanwater

op. Was de sprong het waard om 

BIJ EEN ONDERNEMER VAN HIER!

WWW.BENLOYAALKOOPLOKAAL.NL

Dé cadeaubon van Bernheze

SINT
CADEAU 

TJE?

Hij komt, hij komt... die lieve goede Sint.
En met pakjesavond is het natuurlijk
extra gezellig om te gourmetten of te
genieten van een pizzarette avondje.
Leuk én lekker voor het hele gezin.

Bij BBQenzo.nl zorgen we ervoor
dat u zorgeloos kunt genieten. Grijp
niet mis en reserveer alvast voor
pakjesavond. Ook lekker met Kerst!
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EEN HEERLIJKE PAKJESAVOND
MET SLAGERIJ VAN ORSOUW

NEEM EENS EEN KIJKJE OP WWW.SLAGERIJVANORSOUW.NL 
EN BESTEL ONLINE. JE KUNT OOK BELLEN NAAR  0412-451212. 

PLAATS UW BESTELLING VOOR DE SINT
UITERLIJK DONDERDAG 3 DECEMBER
OM TELEURSTELLING TE VOORKOMEN

‘t Dorp 35  Heesch    •    0412-451212
info@slagerijvanorsouw.nl    •    www.slagerijvanorsouw.nl

Mee op pad
Ik werk nog steeds zoveel mogelijk thuis en af en toe in het 
gemeentehuis. Mijn leven speelt zich daardoor voornamelijk af in 
de digitale wereld, met oortjes in. De meeste mensen spreek ik 
dus via een beeldscherm. Dat gaat prima, maar begint wel wat te 
vervelen. Ik was dan ook heel blij dat ik vorige week op pad kon 
met mensen die hun werk buiten de deur doen. 

Zo stapte ik in de auto van één van onze gemeentelijke boa’s. 
Hij en z’n collega’s werken zich al maanden een slag in de rondte 
om toe te zien op het naleven van de coronamaatregelen. Die 
naleving gaat over het algemeen best goed in Bernheze. Dat 
bleek ook toen we op de markt in Heeswijk-Dinther waren. 
De kramen staan er verder uit elkaar en mensen houden goed 
afstand. De marktkooplui merken wel dat ouderen minder naar de 
markt komen, maar ze willen desondanks niet klagen. 

Van de markt reden we, via een kijkje en een praatje op De 
Wildhorst, door naar Vorstenbosch. Even aanleggen bij het café-
restaurant van twee jonge uitbaters. Anderhalf jaar geleden 
maakten ze een succesvolle start, maar nu worden ze dus flink 
getroffen door de noodgedwongen sluiting. Ze zitten niet bij 
de pakken neer en zoeken telkens creatief naar alternatieven 
om de tent toch een beetje draaiende te houden. “Dat hoort bij 
ondernemerschap”, vertelden ze me. Wat een optimisme, daar 
heb ik grote bewondering voor. 

Eerder in de week mocht ik mee met de ouderenadviseur van ONS 
welzijn. Een hartelijke, open en betrokken dame. Samen met haar 
bezocht ik enkele oudere echtparen en alleenstaanden. Zij redden 
zich veelal best in deze coronatijd, maar toch is extra hulp en 
aandacht gewenst. Want eenzaamheid ligt op de loer als je

partner is overleden of dementeert. Of er komt 
minder bezoek, omdat andere ouderen uit 

voorzorg ook de deur niet uitgaan. En 
activiteiten van bijvoorbeeld de KBO 

liggen vanwege alle beperkingen deels 
stil. Iemands wereld kan dan snel 
kleiner worden. 

Ik kijk met plezier terug op deze 
twee ‘uitstapjes’. Ze maken nog 
maar weer eens duidelijk: houd vol, 
heb aandacht voor elkaar en steun 
onze lokale ondernemers.

Column
Marieke Moorman

Burgemeester Bernheze

partner is overleden of dementeert. Of er komt 
minder bezoek, omdat andere ouderen uit 

voorzorg ook de deur niet uitgaan. En 
activiteiten van bijvoorbeeld de KBO 

liggen vanwege alle beperkingen deels 
stil. Iemands wereld kan dan snel 
kleiner worden. 

burgemeester.moorman@bernheze.org

Oud-burgemeester Heijmans 
onthult duistere kant van politiek

Voor het nageslacht
Het idee om een boek te schrij-
ven ontstond in 2018. Jos begon 
met het verzamelen van gege-
vens en het structureren van zijn 
verhaal. “De periode 2015 tot 
2020 heeft zoveel teweegge-
bracht. Zowel goede als slechte 
zaken. Die ervaringen moeten 
bewaard blijven voor het nage-
slacht”, legt de oud-burgemees-
ter uit. In die periode staat in de 
Weertse politiek vooral het AZC 
centraal. In vijf jaar tijd zijn daar 
duizenden vluchtelingen op-
gevangen. “Heel anders dan in 
andere steden is dat in Weert op 
een hele mooie, bijzondere ma-
nier gebeurd. De bevolking ging 
er heel goed mee om, in tegen-
stelling tot bijvoorbeeld Steen-
bergen, waar mensen in paniek 
raakten.” 

Hard, hart, hardt
Helaas liet de politiek zich in 
deze context van een heel ande-
re kant zien. Jos belicht daarover 

in zijn boek heel specifiek de 
periode van januari tot oktober 
2020. Vandaar ook de titel van 
het boek: “Het heeft een drie-
voudige betekenis, die eigenlijk 
het hele boek in één woord sa-
menvat. 

De aanpak van vluchtelingen 
kent twee kanten. Enerzijds 
moet je ‘hart’ hebben voor de 
echte vluchtelingen, die huis en 
haard verlaten hebben uit nood 
en zijn uitgemolken door men-
senhandelaren. 
Anderzijds moet je ‘hard’ zijn 
voor economische vluchtelingen 
en voor vluchtelingen die straf-
bare feiten plegen.” 

Feiten
Die analogie trekt hij nog ver-
der door: “De hoeveelheid Ne-
derlanders dat ‘hart’ heeft voor 
vluchtelingen neemt af, omdat 
we onvoldoende in staat zijn om 
‘hard’ op te treden, daar waar 
nodig.” Tegelijkertijd is ‘hardt’ 

natuurlijk een fout woord. Jos: 
“Dat foute slaat op wat zich dit 
jaar heeft afgespeeld, en hoe 
ik gedwongen ben om ontslag 
te nemen.” Ook de rol van de 
regionale krant blijft niet onge-
moeid. Jos: “Ik probeer in mijn 
boek niet met modder te gooien, 
maar de feiten op te tekenen. De 
conclusie laat ik over aan de le-
zers.”

Niet voor niets
Het doorklinkt in alles dat het 
een emotionele kwestie is. “Het 
is verdrietig dat je door de don-
kere politieke kant gedwongen 
wordt om afscheid te nemen, 
maar juist vanwege het feit dat 

we zulke mooie resultaten heb-
ben behaald, merk je toch dat 
je niet voor niets burgemeester 
bent geweest.” Dat blijkt ook 
wel uit de vele reacties die hij in-
middels al op zijn afscheid en zijn 
boek heeft gehad. “Honderden 
reacties zijn mij toegestroomd, 
van heinde en verre. Zeker ook 
uit Bernheze. Ik heb daar acht 
jaar lang met plezier burgemees-
ter mogen zijn. Mijn kinderen 
zijn in die gemeente volwassen 
geworden. Nog steeds denk ik 
met veel genoegen terug aan 
die periode”, glimlacht Jos. Om 
te besluiten: “Daar ben ik de 
Bernhezenaren dankbaar voor.”

Jos Heijmans in De Waan
Donderdag 26 november is Jos 
Heijmans ook te zien in de talk-
show van Bernheze ‘De Waan’. 
De uitzending is live te volgen 
via de Facebookpagina van de 
Bernhezer Kunstkring en via 
www.debkk.nl.

BERNHEZE/WEERT – Jos Heijmans begon in 1989 
zijn carrière in de gemeentelijke politiek. Van 2003 
tot 2011 was hij burgemeester van Bernheze. Daarna 
werd hij burgemeester van Weert, waar hij in 2015 de 
volledige bestuurlijke verantwoordelijkheid had voor 
het AZC. En dat heeft hij geweten. Jos zou in 2020 
gedwongen zijn ontslag nemen, toen de politiek zich 
van haar meest duistere kant liet zien. Daarover heeft 
hij een boek geschreven: ‘Hardt’. 

Wil jij dit boek winnen?

Jos Heijmans geeft een boek weg aan één van onze lezers.
Wil jij kans maken op dit boek? Stuur dan een mail voor 
30 november 12.00 uur naar info@demooibernhezekrant.nl en wie 
weet win jij dit boek.

LEZERSACTIE

Jos Heijmans Tekst: Monique van Strien

Hart hebben 
voor echte 

vluchtelingen, 
maar hard 
zijn voor 

economische 
vluchtelingen
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ZORG EN HULP

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

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

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

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

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

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

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

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

NOG TOT € 900,- 
VERGOEDING 

MOGELIJK IN 2020

• Alle dagen audicien aanwezig
• Afspraak zonder recept
• Tot 100% vergoeding mogelijk

‘t Dorp 29 Heesch - 0412-475959

www.vanschijndelhoortechniek.nl

KOM LANGS VOOR 4 DECEMBER

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

Er zijn weer volop kerstkaarten 
te koop
De kaarten zijn te koop tijdens 

de openingstijden van CC De 
Wis voor € 1,- per stuk. Je bent 
natuurlijk ook van harte welkom 
bij Mieke thuis, maar bel haar 
eerst even op. Zeker in deze tijd 
is het belangrijk om een afspraak 
te maken.

Mien van Krieken
Molenhoeven 19
5472 PX Loosbroek
0412-229614 of 06-12461199.

Tevens kun je ook bij Mien te-
recht voor persoonlijke kaarten, 
voor elke gelegenheid. De prijs 
van deze kaarten is € 1,50. Ze 
zijn met de computer gemaakt.
 
Steun de Zonnebloem en maak 
iemand blij met een mooi kaartje!

Wens- en kerstkaarten 
voor De Zonnebloem
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK/VORSTENBOSCH - Al jaren 
maakt Mien van Krieken uit Loosbroek wenskaarten voor het goede 
doel. Omdat Mien bij de doelgroep van de Zonnebloem hoort, heeft 
ze al bijna twee jaar geleden gekozen om de opbrengst van haar 
zelfgemaakte kaarten te schenken aan de Zonnebloem HDLV. Het is 
fijn om in deze tijd een kaartje te ontvangen!

In bijgaande tabel staan de col-
lecteopbrengsten per fonds. 
Voor alle deelnemende fondsen 
zijn de bijdragen een welkome 
steun in de rug, juist in deze tijd.
In totaal hebben ruim 600 huis-
houdens een bijdrage geleverd. 
Ook hebben veel bedrijven de 
Goede Doelen Week Heesch on-
dersteund, als financiële sponsor 
of met bijdragen in natura. Hier-
bij ontzettend bedankt daarvoor!

Een speciaal woord van dank 
aan de collectanten, de 170 on-
misbare vrijwilligers die alle ruim 
6.000 woningen in Heesch heb-
ben bezocht. Hopelijk is het vol-
gend jaar mogelijk dat zij weer 
als vanouds bij je langs kunnen 
komen om de collecte-envelop 
persoonlijk bij jou op te halen. 
Hopelijk kan er dan ook weer ge-
rekend worden op jouw steun!

Nierstichting € 1.405,00 
Hartstichting € 1.565,00 
Alzheimer € 1.485,00 
Brandwondenstichting
  € 695,00 
Maag Lever Darmstichting
  € 805,00 
Longfonds € 1.055,00 
Jantje Beton € 660,00 
Hersenstichting € 1.035,00 
KWF € 1.930,00 
Sahelp € 770,00 
Spierfonds € 950,00 
Fonds gehandicapten sport
  € 540,00 
Diabetes Fonds € 820,00 
Reumafonds € 875,00 
Amnesty International
  € 455,00 
Het Gehandicapte Kind
  € 575,00 

Totaal € 15.620,00

Een geslaagde eerste Goede 
Doelen Week Heesch
HEESCH - Tevreden en met gepaste trots kan worden teruggekeken 
op een geslaagde Goede Doelen Week. Begin oktober was het de 
eerste keer dat zestien fondsen een gezamenlijke collecte organi-
seerden. Ondanks de noodzakelijke aanpassingen door corona is de 
totale opbrengst ruim € 15.600,-!

Het speciale dashboard op 
www.brabantscan.nl bestaat uit 
onder meer de wekelijkse test- 
en besmettingscijfers en het 
aantal ziekenhuisopnames en 
overlijdens. Brabantscan geeft 
de cijfers van het aantal testen 
en positieven per week omdat 

deze een beter beeld geven van 
trends dan de dagelijkse cijfers. 
De cijfers zijn per gemeente, re-
gio of voor de hele provincie te 
raadplegen. 

Gedrag tijdens de coronacrisis
Zijn Brabanders sinds de start van 
de crisis gezonder gaan leven? 
Wat vinden ze eigenlijk van de 
coronamaatregelen? Maandelijks 
geven leden van het gezond-
heidspanel van de GGD’en hun 
mening over hun gezondheid, 
leefstijl en gedrag. Ook de resul-
taten van dit onderzoek zijn te 
vinden in het coronadashboard. 

Actueel en overzichtelijk
kennisplatform
De Brabantscan was al het bre-
de kennisplatform voor gezond-
heidsinformatie in Brabant. Met 
de toevoeging van deze corona- 
cijfers en gegevens van ge-
dragsonderzoek, biedt het plat-

form nu nog uitgebreidere en 
actuelere informatie voor elke 
Brabander. 

Inzoomen op thema
De komende tijd diept de GGD 
verschillende thema’s verder uit. 
Op dit moment is er meer infor-
matie beschikbaar over corona 
en genotsmiddelen en over co-
rona, voeding en bewegen. 

De aankomende weken volgt 
informatie over onder andere fy-
siek kwetsbare groepen en psy-
chische gezondheid. 

Het coronavirus in Noord-
Brabant op de kaart 
NOORD-BRABANT - Vanaf nu kunnen Brabanders via een dash-
board op www.brabantscan.nl eenvoudig cijfers en ontwikkelingen 
rond corona in hun eigen gemeente en provincie volgen. Het dash-
board laat meer zien dan alleen besmettingen of ziekenhuisopna-
mes en is een initiatief van de drie Brabantse GGD’en; Hart voor 
Brabant, West-Brabant en Brabant-Zuidoost. 

Brabantscan geeft de cijfers per week.
Dat geeft een beter beeld.
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‘Laten zien dat 
niemand er
alleen voor staat’ 

Burencontact
Haar overbuurman Sam Ramadanovic (43), vader van 
drie jonge kinderen, overleed daags na de uitvaart van 
zijn moeder en zijn oom. ”Sammy zat samen met mij 
in de buurtvereniging, die zag ik met vergaderingen en 
activiteiten”, vertelt Daisy, die in haar woonplaats werkt 
als postbode. “Toen ik de ambulance zag voorrijden 
wist ik meteen dat er hulp nodig was. Ik ben er naartoe 
gegaan en heb mijn nummer aan zijn vrouw Samorn 
gegeven. Ik zag dat de deur kapot was, en heb hulp 
aangeboden. Thuis was ik net soep aan het maken. Mijn 
man merkte op dat de overburen de soep harder nodig 
zouden hebben, dus ben ik die gaan brengen.”

Boodschappen
“Toen ik zag dat de paniek én de nood er erg hoog was, 
wist ik dat er hulp moest komen. We hebben een buurt-
preventieapp en die heb ik maar gebruikt, het was ook 
echt nodig. Iedereen reageerde enthousiast. We hebben 
samen een schema gemaakt voor drie weken en iedereen 
deed mee. Dat was hartverwarmend. Van boodschap-
pen doen tot koken. Iedereen kwam meteen in touw om 
wat te doen. Daarmee konden we ze echt ontzorgen, die 
mensen hadden wel want anders aan hun hoofd dan het 
huis opruimen of de was doen. Ze vonden de hulp fijn en 
voor ons was het vanzelfsprekend.” 

Vorstenbosch werd hard geraakt door corona. “Het was een 
lange tijd stil op straat, zeker bij ons in de Schoolstraat”, vertelt 
Daisy Purdy. “Je merkte echt dat er verdriet was in het hele dorp. 
Een aantal gezinnen zat thuis in quarantaine. Op veel plaatsen 
werden boodschappen aan de deur gebracht. Het dorp leefde 
echt mee. Bij veel huizen hingen harten achter ramen. Ook boven 
in de wieken van Windlust hing zo’n steunbetuiging. Die molen 
stond toen trouwens non-stop in de rouwstand.” 

TEKST MATHIEU BOSCH FOTO WIM ROEFS

Belangeloos
“Samorn spreekt niet zo goed Nederlands. Omdat mijn man Iers is, 
spreek ik goed Engels en was ik daarmee bijna automatisch de con-
tactpersoon voor haar. Ik informeerde een paar keer per dag hoe het 
ging en deed soms wat boodschappen. Al deden anderen dat ook 
hoor”, haast ze zich te zeggen. “Ik heb het inderdaad opgepakt, 
maar ook uit handen gegeven. Wat regelwerk bleef bij mij, maar 
dat heb ik graag gedaan. Ik ben vooral trots op de straat. Eigenlijk 
op heel Vorstenbosch. Ik ben hier niet geboren, maar ik voelde me 
er meer dan ooit thuis. Dit is zo typisch Vorstenbosch: er voor elkaar 
zijn als het nodig is. Ook de drie horecazaken uit het dorp brachten 
belangeloos eten voor de familie, waar zie je zoiets?” 

Maatschappij
Bij het eerste afscheid van Sammy mochten de kinderen niet mee. 
“Toen heb ik opgepast. Dat was pittig. Officieel mocht het zelfs niet 
eens. Een buurtgenoot en medemuzikant van de Notenkrakers was 
steun en toeverlaat van Sammy in het ziekenhuis waar zij werkt en 
kon dit regelen. Dan denk je verder niet meer na, dan help je toch?” 

Na de uitvaart werd de hulp langzaam afgebouwd. “Ik kom er nog 
regelmatig, maar we hebben ook een eigen leven. Maar als het nodig 
is zijn we er. Het geeft voldoening, en ik denk echt dat het nodig is 
om iets bij te dragen aan de maatschappij. Er zijn voor je medemens 
en te laten zien dat niemand er alleen voor staat. Daar worden we 
allemaal beter van.”

DAISY PURDY

Heeft u hulp nodig, 
wordt u geholpen

of helpt u iemand anders? 
De gemeente Bernheze verzamelt verhalen 

over wat deze tijd voor u betekent. 
De rode draad is ‘Aandacht voor Elkaar’. 
Heeft u een bijzonder verhaal over helpen 
of geholpen worden? Laat het ons weten 

door een e-mail te sturen naar 
communicatie@bernheze.org
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Maatschappelijke
verantwoordelijkheid
Berthe de Jong: “Wij staan als 
Laverhof echt voor die leefge-
meenschap en nemen met dit 
initiatief de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Uit het on-
derzoek moet blijken of het haal-
baar is. Ik zou het echt heel fijn 
vinden als we dit samen kunnen 
vormgeven. Dit zou een mooie 
stap kunnen zijn om die droom 
te realiseren.” 

De voorwaarde om in deze leef-
gemeenschap te komen wonen 
is dat de huurder zijn of haar 
talenten in wil zetten voor de 
gemeenschap. Dat kan zijn bij 
dagactiviteiten, maar ook op 
woongroepen bij het dagpro-
gramma. 
De huurders dragen op deze ma-
nier bij aan de levendigheid van 
de locatie en zorgen voor een 
gezellige en zorgzame gemeen-
schap. 

Eerste initiatief in
de ouderenzorg
Stijn van Kreij: “Wij hebben er-
varing met het verbinden van 
vrijwilligers op talent en interesse 
en het plaatsen van kleine wo-
ningen op zorglocaties. Butterfly 
Effect is gestart na een succesvol 

project bij Cello, waar vanaf juni 
2018 drie vrijwilligers wonen op 
een locatie voor mensen met een 
verstandelijke beperking. 

Ook ontwikkelen we nu wonin-
gen voor vrijwilligers op Land-
park Assisië in Biezenmortel. 

Laverhof is de eerste organisatie 
uit de ouderenzorg die een ver-
kenning met ons gaat starten. 

Een belangrijke stap om te laten 
zien dat ons concept ook hier van 
waarde is, we zijn dan ook erg blij 
met deze samenwerking.”

HEESWIJK-DINTHER - Laverhof en Butterfly Effect gaan samen ver-
kennen wat de mogelijkheden zijn om bij Annahof in Wijbosch klei-
ne woongelegenheden te creëren voor huurders die ondersteuning 
willen verlenen op het gebied van welzijn aan de bewoners van
Annahof. Het project sluit aan bij de ontwikkeling van Annahof 
Plus, dat in het teken staat van de leefgemeenschap, waarbij men-
sen voor elkaar klaarstaan. Berthe de Jong, raad van bestuur a.i. van 
Laverhof en Stijn van Kreij, directeur van Butterfly Effect, tekenden 
17 november de intentieverklaring in het bijzijn van Henri van Box-
meer, directeur cluster Schijndel van Laverhof. 

Laverhof start verkenning met Butterfly Effect voor
verbinding tussen mensen met en zonder zorgvraag

V.l.n.r.: Henri van Boxmeer, Stijn van Kreij en Berthe de Jong

Talenten
inzetten 
voor de

gemeen-
schap

Dat kan online via 
www.kapsalonvandinther.nl of via 
0412-612764 (Nistelrode) of 
0412-451004 (Heesch). Houd ook onze 
Facebookpagina in de gaten. Wij staan 
met een enthousiast team voor u klaar!

We hebben twee nieuwe merken in onze 
kapsalon namelijk MEDICEUTICALS, hét 
merk voor hoofdhuidproblemen: onder 
andere haaruitval bij mannen en vrou-
wen, roos en een vette hoofdhuid. 

TAILOR’S: de Styling & Shaving lijn voor 
échte mannen! Uniek zijn, individualiteit, 
je niet willen aanpassen en mannelijkheid. 
En dat allemaal met een onmiskenbare 
stijl. Exclusieve stoere mannenlijn met een 
heerlijke geur. Er zijn onder andere wax, 
clay, pomade, gel, glue, shampoo’s en 
scheerschuim te verkrijgen. Ook leuk om 
iemand cadeau te geven!

Tip! 
Geef iemand een cadeaubon

van onze kapsalons!

En dan is het alweer
bijna december

NISTELRODE/HEESCH – Nu alle dagen een beetje hetzelfde zijn, is het heerlijk om 
voor jezelf tijd te maken en je even helemaal te ontspannen bij de kapper. Vaak is het 
wat drukker in de decembermaand, dus zorg dat u op tijd een afspraak maakt!

LOCATIE NISTELRODE
Weijen 11, Nistelrode
0412 612764
info@salonvandinther.nl

LOCATIE HEESCH
Kerkstraat 26/28, Heesch
0412 451004

info@salonvandinther.nl
www.kapsalonvandinther.nl
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
26 november tot en met 2 december

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

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

Nieuw!

Pittig Maisstokje

Voorgebakken stok
met knofl ook en kruiden

Weekendknaller!

Roomboter
amandel-
staaf
Bekroond met 4 sterren

Alleen geldig op 
vrijdag  en zaterdag

Muesli-
bollen
nu 4+2 GRATIS

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

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

GESCHRAPTE KRIELTJES
   1 kg € 1.25
PERSSINAASAPPELS 20 stuks € 3.00
ANANAS per stuk € 1.50

Gaan jullie ook Gaan jullie ook 
gourmetten met gourmetten met 
Sinterklaas?Sinterklaas?

Canadese hamCanadese ham

100 gr.100 gr. € 1,60

Gourmetschaal naar keuze

1, 00

SoepvleesSoepvlees
aan stuk ofaan stuk of
als pouletals poulet

GehaktschijvenGehaktschijven
4+1 gratis

100 gr.100 gr. € 1,49

nu

4, 95
nu

Uitleg sticker NEE-JA en NEE-NEE

Alle bijlagen die met DeMooi-
BernhezeKrant in jouw brieven-
bus worden gestopt vallen onder 
ongeadresseerde reclame en fol-
ders. Als je geen ongeadresseerd 
reclamedrukwerk wilt ontvan-
gen, kun je bij het gemeentehuis 
twee soorten brievenbusstickers 
halen. Maak hiervoor wel een 
afspraak via 0412-458888 of via 
www.bernheze.org. 

NEE-JA-sticker: je krijgt geen re-
clamedrukwerk in je brievenbus, 
maar wel huis-aan-huis bladen.
NEE-NEE-sticker: je krijgt geen 
reclamedrukwerk en geen 

huis-aan-huisbladen in je brie-
venbus.

Wij wensen je veel lees plezier 
met DeMooiBernhezeKrant!

BERNHEZE - De redactie van DeMooiBernhezeKrant krijgt met regelmaat telefoontjes of mail-
tjes van lezers die aangeven geen ansichtkaart of folder van de weekmarkt te hebben ontvangen bij  
DeMooiBernhezeKrant. De redactie vraagt dan altijd of ze een sticker op hun brievenbus of voordeur 
hebben waardoor de bezorger geen extra folder of flyer in de brievenbus mag doen. En vaak is dit het 
geval...

Kringloopbedrijf steunt
Voedselbank

Wethouder Rien Wijdeven van 
Bernheze opperde de Voedsel-
bank. Volgens hem kan de Voed-
selbank in deze tijd van corona 
elke extra steun goed gebruiken. 
Momenteel verstrekt de Voed-
selbank voor Oss en omgeving 
wekelijks tegen de 200 voedsel-
pakketten. 

Landelijk voorzitter Leo Wijnbelt 
voorziet dat de komende maan-
den de toeloop naar de Voedsel-
banken door de coronacrisis fors 
zal toenemen. 

Bestuurslid Henk Snijders van de 
Osse Voedselbank zegt dat hij 
nu slechts een lichte stijging ziet. 
“Maar we zijn er klaar voor om 
veel extra klanten te helpen.” 
Snijders stelt zeer blij te zijn met 
deze donatie. “Ieder bedrag of 
bijdrage in voedsel komt volledig 

ten goede aan onze klanten. Wij 
werken louter met vrijwilligers.”

Volgens Canton heeft het Kring-
loopbedrijf naast een missie op 
de terreinen van milieu, duur-
zaamheid en het scheppen van 
werkgelegenheid voor mensen 
met een afstand tot de arbeids-
markt, ook een maatschappelij-
ke functie. 

“Wij vinden het belangrijk 
aanwezig te zijn in de ge-
meenschap van de gemeen-
ten waarin we actief zijn. Van-
daar dat we in elke gemeente 
€ 1.000,- gaan doneren.”

Het werkgebied van de Voed-
selbank en het Kringloopbedrijf 
loopt parallel. Beide organisa-
ties hebben de gemeenten Oss, 
Bernheze en Landerd als werk-
gebied.

BERNHEZE - Het kringloopbedrijf Maasland wil nadrukkelijk ook een bijdrage leveren aan het sociale 
klimaat in de gemeenten waarin de organisatie actief is. Daarom schenkt het Kringloopbedrijf een be-
drag van € 1.000,- aan de Voedselbank voor Oss en Omgeving. In december wordt aan drie organisaties 
ieder € 1.000,- geschonken. “We hebben aan de wethouders Sociale Zaken in Bernheze, Oss en Lan-
derd gevraagd of ze een maatschappelijke organisatie kunnen voordragen”, zegt directeur Jos Canton 
van het Kringloopbedrijf.

ZONNIGE 
ZATERDAG
ZATERDAG 6 JANUARI BEGINT HET JAAR GOED 
MET 50% KORTING OP ALLE KLEDING, BOEKEN, 
KASTEN, BANKEN, STOELEN, LAMPEN, CD’S, 
ELECTRA, CURIOSA, FIETSEN, SPEELGOED EN 
NOG VEEL MEER!

50%
KORTING
ZATERDAG 6 JAN.

Goederen zelf afleveren: Maaskade 32 Oss, Voorste Groes 1a Heesch
Goederen GRATIS laten ophalen: bel 0412 626111 of kijk op www.kringloopbedrijfoss.nl

GRATIS

OPHAALSERVICE 

IN OSS EN BERNHEZE. 

BEL 0412 626 111 

VOOR EEN AFSPRAAK 

OF KIJK OP DE 

SITE.

Momenteel 
worden

in Oss en 
omgeving 
wekelijks 

200 voedsel-
pakketten 
verstrekt
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

RELIGIE

Toen God haar pijn en angst zag,
sloeg Hij Zijn arm om haar heen

en zei: ”Kom maar mee naar huis.”

Bedroefd, maar dankbaar dat we meer dan 55 jaar lief en leed 
mochten delen, heb ik afscheid moeten nemen van mijn lieve Cily. 
Ik zal haar erg missen, maar het is goed dat aan haar lijden een eind 
is gekomen.

Cecile Ernestine 
Marie Thérèse Veraart

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

I ’s-Gravenhage, 4 januari 1925
† ’s-Hertogenbosch, 15 november 2020

’s-Hertogenbosch:    Pauline Hosman

Correspondentieadres: 
Dorien de Nijs Uitvaartbegeleiding
T.a.v. Mw. Hosman 
Industrieweg 28
5262 GJ  Vught

Wij nemen op zaterdag 21 november in besloten kring afscheid  
van Cily met een eucharistieviering in de Abdij van Berne te 
Heeswijk-Dinther.

Aansluitend zullen wij haar begraven op RK begraafplaats  
St. Petrus Banden te ’s-Gravenhage.

Diep bedroefd, maar intens dankbaar voor wie hij was en wat hij 
voor ons en vele anderen heeft betekend, hebben wij afscheid 

genomen van mijn partner, onze lieve vader en opa

Toon Colen
* Beek en Donk, 9 april 1939            † Nuland, 17 november 2020

Partner van 

Jenny Bonder

Marc 
Danielle en Gert

Jaap en Margret
    Isabel en Shayan, Fenna
Jelinda en René
   Simone, Merel

Wolvespoor 27
5343 XL Oss

We zullen Toon woensdag 25 november om 12.00 uur in besloten 
kring herdenken in het crematorium te Rosmalen.

Na een leven geleefd te hebben op jouw eigen wijze,
is in de leeftijd van 86 jaar van ons heengegaan ons pap, 

opa en overgrootvader

Jo Langenhuizen
weduwnaar van Riek Langenhuizen-Hanegraaf

* Nistelrode, 1 juli 1934    † Nistelrode, 17 november 2020

Antoon en Jolanda 
Henk en Henriëtte
Thijn en Angelina
Silvia en Theo
en kleinkinderen

                              
Correspondentieadres:
Hoogstraat 6A, 5388 EC Nistelrode

Ons pap is op zaterdag 21 november, na een uitvaartdienst in de 
kerk, begraven bij ons mam op Begraafplaats Loo in Nistelrode.

Bedankt voor uw steun en medeleven.

Rouw bij 
jongeren

BERNHEZE - Rouwen is een zwa-
re taak die met veel emoties ge-
paard gaat. Sommige jongeren 
trekken zich terug en proberen 
het verdriet weg te stoppen, an-
dere reageren heel explosief. 

Jongeren staan voor een aantal 
rouwtaken:
- Leren omgaan met het verdriet 

(ontmoeten)
- Beseffen dat de ander echt dood 

is (erkennen)
- Omgaan met een warboel aan 

gevoelens (herkennen)
- Verder leven met het gemis én 

met je herinneringen (verken-
nen)

- Je pakt het leven weer op met 
die ander in je hart (verbinden).

Het rouwproces bij jongeren 
wordt soms uitgesteld. De pu-
berteit vraagt al zoveel van ze 
dat rouwen er niet meer bij kan. 
Er bestaat geen vast patroon voor 
rouwen, iedere jongere doet dit 
op zijn eigen manier. 
Gedrag dat vaak wordt gezien bij 
jongeren in rouw zijn:
- Beschermend gedrag (bijvoor-

beeld de ouders in bescherming 
nemen omdat ze zoveel verdriet 
hebben)

- Wisselend gedrag (verdriet en 
normaal gedrag wisselen elkaar 
af)

- Aanpasgedrag (zich gedragen 
alsof er niks aan de hand is zo-
dat ze niet buiten de groep val-
len)

- Explosieve emoties
- Concentratieproblemen
- Contact met de overledene 

(bijvoorbeeld praten tegen een 
foto)

- ‘Er is niks aan de hand’-gedrag.
Al deze gedragingen zijn normaal 
voor rouwende jongeren en geen 
reden om je als ouder ongerust te 
maken. Een tip voor het omgaan 
met rouw en verlies bij jongeren: 
Ben en blijf open over wat er ge-
beurd is, ook al zijn de omstandig-
heden dramatisch. Vragen hier-
over? Bel met het Centrum Jeugd 
en Gezin, 088-3742526.

zo krachtig
zo kwetsbaar

…zo dierbaar

In de vroege ochtend van woensdag 18 november is, in de leeftijd van 90 jaar, 
rustig van ons heengegaan onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

An Ruijs - van Roosmalen
 Heesch 09-12-1929  † Oss 18-11-2020

echtgenote van 

Mies Ruijs 
† 16 januari 2017

Ria en Jos
Nick en Sharon
Ralph en Rémi

Wilma en Peter
Koen

  Hilde
Meike en Cas

Marcel en Marieke
Anne
Daan

Correspondentieadres:
Vendelweg 19, 5388 RV Nistelrode

Ons mam is in de afscheidskamer van Uitvaartzorg Van Tilburg 
aan de Bossestraat 71 in Schaijk. Vanwege de corona-voorschriften 
is het afscheidsbezoek alleen mogelijk op zaterdag- of zondagmiddag, 
(mondkapje verplicht) na telefonisch contact 0653 673069.

We hadden u graag uitgenodigd om bij de afscheidsdienst van ons mam 
aanwezig te zijn, maar helaas is dat door de huidige regelgeving niet 
mogelijk. De afscheidsdienst vindt daarom in besloten kring plaats op 
dinsdag 24 november. 

De uitvaartdienst is live te volgen om 13.30 uur op 
www.uitvaartzorgvantilburg.nl/anruijs

zo krachtig
zo kwetsbaar

…zo dierbaar

In de vroege ochtend van woensdag 18 november is, in de leeftijd van 90 jaar, 
rustig van ons heengegaan onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

An Ruijs - van Roosmalen
 Heesch 09-12-1929  † Oss 18-11-2020

echtgenote van 

Mies Ruijs 
† 16 januari 2017

Ria en Jos
Nick en Sharon
Ralph en Rémi

Wilma en Peter
Koen

  Hilde
Meike en Cas

Marcel en Marieke
Anne
Daan

Correspondentieadres:
Vendelweg 19, 5388 RV Nistelrode

Ons mam is in de afscheidskamer van Uitvaartzorg Van Tilburg 
aan de Bossestraat 71 in Schaijk. Vanwege de corona-voorschriften 
is het afscheidsbezoek alleen mogelijk op zaterdag- of zondagmiddag, 
(mondkapje verplicht) na telefonisch contact 0653 673069.

We hadden u graag uitgenodigd om bij de afscheidsdienst van ons mam 
aanwezig te zijn, maar helaas is dat door de huidige regelgeving niet 
mogelijk. De afscheidsdienst vindt daarom in besloten kring plaats op 
dinsdag 24 november. 

De uitvaartdienst is live te volgen om 13.30 uur op 
www.uitvaartzorgvantilburg.nl/anruijs

In de vroege ochtend van woensdag 18 november is,
in de leeftijd van 90 jaar, rustig van ons heengegaan
onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

An Ruijs - van Roosmalen
✶ Heesch 09-12-1929           † Oss 18-11-2020

echtgenote van
Mies Ruijs

† 16 januari 2017

Ria en Jos
Nick en Sharon
Ralph en Rémi

Wilma en Peter
Koen
Hilde
Meike en Cas

Marcel en Marieke
Anne
Daan

Correspondentieadres:
Vendelweg 19, 5388 RV Nistelrode
De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden.

zo krachtig
zo kwetsbaar
…zo dierbaar

Het is geen nacht zo donker
of het wordt weer licht



Woensdag 25 november 2020 9
  

BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

In liefdevolle herinnering aan 

Mien van den Heuvel-Wijdeven
echtgenote van 

Harrie van den Heuvel †

* Uden, 16 juli 1929  
† Nistelrode, 18 november 2020

Liefdevol, dankbaar en warm 
kijken we terug  op het leven van

mijn lieve moeder, 
schoonmoeder, oma en omi.

♥

We willen iedereen hartelijk bedanken voor de steun
en belangstelling en in het bijzonder dank aan de verzorging

van zorgcentrum Laarstede.

Hannie en Ben van Kessel-van den Heuvel
Maike en Daan
    Mats, Mikkie
Ruud en Nicole

Op 24 november hebben we in besloten kring afscheid genomen.

Nistelrode

Geen kind is zo aanwezig als het kind 
dat wordt gemist
Voor wie brandt u een kaarsje tijdens Wereldlichtjesdag?

Wegens de huidige omstandig-
heden zal de herdenking er dit 
jaar anders uitzien. We zullen 
via een live-verbinding vanuit 
de prachtige kapel van de Zus-
ters Franciscanessen in Veghel 
Wereldlichtjesdag bij de mensen 
thuis brengen, zodat de belang-
stellenden de herdenking toch 
kunnen bijwonen. Claassen Uit-
vaartzorg zal samen met ritu-
eelbegeleider Martien Korsten 
invulling geven aan deze bij-
zondere avond. Het begint om 
18.30 uur en duurt tot ongeveer 
19.15 uur.

Ieder jaar, op de tweede zondag 
van december, herdenkt de we-
reld alle kinderen die vroegtijdig, 
om wat voor reden dan ook, van 
ons heen zijn gegaan. Het initi-

atief voor World Wide Candle 
Lightning ontstond eind jaren 
negentig in Amerika. 

Ook in Nederland wordt Wereld-
lichtjesdag, zoals het initiatief in-
middels heet steeds bekender.
Claassen Uitvaartzorg is al enke-

le jaren actief betrokken bij het 
initiatief Wereldlichtjesdag. Op 
Wereldlichtjesdag kan iedereen 
om 19.00 uur een kaarsje aan-
steken, ter ere van alle kinderen 
die gestorven zijn. 
Door dit te doen in de verschil-
lende tijdszones gaat er in 24 

uur als het ware een golf van 
licht over de wereld. Het geeft 
mensen die een kind verloren 
hebben het besef dat men niet 
alleen staat in het verdriet.

Iedereen die zich betrokken 
voelt bij Wereldlichtjesdag is van 

harte welkom om de herdenking 
mee te volgen via de livestream. 
Voor het ontvangen van de link 
en het aanmelden van een naam 
van de persoon die men wil her-
denken kan een mail gestuurd 
worden (wld@claassen.eu) of via 
085-7441024.

VEGHEL - Claassen Uitvaartzorg organiseert dit jaar op zondag 13 december voor de tiende keer We-
reldlichtjesdag, een dag ter nagedachtenis aan alle overleden kinderen. Tijdens de herdenking branden 
we kaarsjes en kunt u luisteren naar livemuziek, troostende woorden en gedichten. Omdat het branden 
van kaarsen over de gehele wereld om 19.00 uur lokale tijd plaatsvindt, is de wereld letterlijk een et-
maal wat lichter. Deze golf van licht is een troost voor mensen die een kind verloren hebben.

Een golf van licht gaat over de wereld

Een druppel regen die op je gezicht valt, 
is een kus vanuit de hemel, 

van iemand die over je waakt.

BIJ EEN ONDERNEMER VAN HIER!

WWW.BENLOYAALKOOPLOKAAL.NL

Dé cadeaubon van Bernheze

KERST
CADEAU 

TJE?

CAD
EAU
BON

Van:

BLKL cadeaubon.indd   1BLKL cadeaubon.indd   1 06-11-2020   15:2506-11-2020   15:25

Bon nr. 000000

Ter waarde van:

Te besteden bij de lokale ondernemers in Bernheze,  
zie www.benloyaalkooplokaal.nl

BLKL cadeaubon.indd   2BLKL cadeaubon.indd   2 06-11-2020   15:2506-11-2020   15:25
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Adri zorgde voor het inkomen 
en Gerda voor het huishouden. 
Adri was werkzaam ‘in de kabel’ 
bij Gebroeders van der Steen in 
Berlicum. Zeven jaar na de ge-
boorte van Nancy volgde doch-
ter Shirly. Nancy werd toen een 
grote zus en hulpje voor mama, 
vier handen op het buikje van 
Shirly! Adrie heeft helaas veel 
gemist van het opgroeien van 
zijn dochters. Altijd maar wer-

ken, werken en op zondag vis-
sen, bijna nooit thuis. Gerda ge-
lukkig wel, zij zorgde 24/7 voor 
het gezin. Met goede en min-
der goede momenten, lachen 
en huilen, begrip en onbegrip, 
droeg zij alleen altijd de verant-
woordelijkheid voor het gezin. 
De meeste dromen zijn bedrog, 
maar alleen nog maar van Nancy 
kunnen dromen is na haar over-
lijden in 1994 de ongelooflijke 

realiteit. Het zorgen blijft en als 
er aan Gerda gevraagd werd ‘Je 
bent ook vaak hier op het kerk-
hof’, antwoordde ze: “Vroeger 
gaf ik haar soep en nu geef ik de 
plantjes water, het hoort bij mijn 
leven.”

De geboorte van de kleinkinde-
ren gaf het bruidspaar vreugde 
en toch ook weer zorgen. Opa 

en oma zijn gewoon bezorgd. 
Dat is altijd geweest en zal altijd 
zo blijven. 

Nu zijn ze 50 jaar getrouwd en 
weten Adrie en Gerda inmiddels 
wat zij toen niet wisten: het ver-
schil tussen houden-van en wat 
verliefdheid is.

Houden van is respect, begrip, 
verantwoordelijkheid, samen 
lachen en huilen, samen kijken 
en luisteren, samen overleggen 
want... Samen sta je sterk en blijf 
je verliefd!

Adrie en Gerda Bloks
HEESWIJK-DINTHER – “We zijn vroeg getrouwd”, zegt Adrie. ’s Morgens om 10.00 uur op dokters-
advies en met toestemming van Koningin Juliana. Dit was toen nodig voor een 16- en 17-jarige die 
wilden trouwen. Het was net een droom, vadertje en moedertje spelen, alleen het was geen droom, 
het was de realiteit. De geboorte van dochter Nancy was een moment van vreugde, blijheid én zorgen.

NISTELRODE - Neem of ruil 
gratis een cadeautje om elkaar 
samen in deze tijd te verrassen 
met wat leuks!

Heb je iets liggen en wil je het 
cadeau geven? Leg het dan in-
gepakt in de bieb. Uiteraard mag 
je er een gedichtje bij doen of 
erop schrijven voor wie of welke 
leeftijd het is. Het mag voor alle 
leeftijden zijn. In de eerste da-
gen zijn er al diverse cadeautjes 
gehaald en gebracht, maar ook 

zakjes pepernoten, geluksstenen 
en knutselvellen. Zo is het iedere 
keer weer een verrassing wat je 
in de minibieb vindt. 
Als je goed kijkt kun je ook een 
gluurpietje spotten voor de pie-
tenspeurtocht!

Graag wil Mini-Bieb De Vlinder-
tuin weer iedereen van harte be-
danken voor alle leuke donaties.

Mini-Bieb De Vlindertuin vind je 
aan Baansteen 27 in Nistelrode.

Mini-Bieb De Vlindertuin 
is tijdelijk een kastje van 
Sinterklaas

Gouden bruidspaar

‘We zijn vroeg getrouwd’

Elke vrijdag
tot 12.30 uur

JONG BELEGEN KAAS
3 maanden gerijpt

Aanbiedingen zijn geldig tot
en met vrijdag 27 november

Kaashandel
Cilius Duijster

7,25
Aanbiedingen gelden alleen in Nistelrode op vrijdag

BROOD
VAN DE

WEEK

10 voor € 7,50

LEKKERBEK XL € 3,50 en 3 voor € 10,-
KIBBELING GROOT € 8,-
VISLOEMPIA € 3,25 per stuk en 2 voor € 6,-
ZEEKWARTET € 4,50 per portie

Nieuwe oogst
Navel sinaasappels

10 stuks
€ 3,50

3 kaki’s € 1,00
Ook geldig in de winkel in Heesch op vrijdag en zaterdag

Iedere vrijdag-

ochtend 

aanwezig met

de foodtruck

tot 13.00 uur

Ko
m gezellig

nistelro
denaar de markt in

1 kilo 

3 Boerenbonk
meergranen € 5,50
8 Roomboter super- 
rozijnenbollen € 4,-
4 Speculaasbrokken € 3,- 
(als lekkerste getest) 

20 WORSTENBROODJES €12,50
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BORRELPUNT: Kwaliteit met een bijzonder randje

Mike van der Walle (29) is als 
ambitieuze ondernemer de drij-
vende kracht achter dit nieuwe 
concept op de plek waar voor-
heen DFM bloemen huisde. Het 
pand heeft een complete me-
tamorfose ondergaan. Dat was 
nodig, met de plannen die Mike 
voor ogen heeft met zijn wijn-, 
bier- en delicatessenwinkel. Zo is 
er ook een glazen ruimte gecre-
eerd voor de verkoop van sterke 
drank. Mike heeft jarenlange er-
varing in de horeca en runt sinds 
vijf jaar ook zijn eigen bedrijf in 
cocktailcatering. Hij heeft nog 
veel meer mooie plannen voor 
zijn zaak: “Borrelpunt maakt ie-
der borrelavondje compleet. Alles 

voor een geslaagde avond kun je 
hier vinden. Lekkere hapjes en 
drankjes - met of zonder alco-
hol - en koffie en thee. Ik wil ook 
eigengemaakte likeuren gaan 
aanbieden. Dan tap je gewoon je 
flesje vol. En in de keuken bereid 
ik zelf ook culinaire hapjes voor 
op de borrelplank.” 

KWALITEIT MET EEN 
BIJZONDER RANDJE
Hij kiest voor kwaliteit en bijzon-
dere producten uit de eigen regio 
of van ondernemers uit die regio. 
Zo komt er naast het algehele as-
sortiment ook kaas van boer Spie-
rings, worst van het Maashorst-
varken van Paul van Santvoort, 

bier van bierbrouwerij Oijen 
en losse thee van Twistea; het 
theeconcept van Mark van den 
Bogaart. Ook neemt hij van Mark 
olijfolie af, handmatig geoogst 
en geperst van eigen olijfbomen 
in Puglia. Met een voortdurend 
wisselend assortiment staat Mike 

altijd open voor nieuwe regionale 
samenwerkingen. Kwaliteit met 
een bijzonder randje is ook hier 
wat Borrelpunt onderscheidt. 

DELICATESSEN ALS CADEAUTJE
Op donderdag 26 november 
opent Borrelpunt haar deuren. 
Vanaf dan zijn de openingstijden 
als volgt: 
Maandag: gesloten
Dinsdag: 10.00 - 18.00 uur
Woensdag: 10.00 - 18.00 uur
Donderdag: 10.00 - 19.00 uur
Vrijdag: 10.00 - 20.00 uur

Zaterdag: 9.00 - 17.00 uur
Zondag: gesloten. 

Borrelpunt is er voor jouw eigen 
avondje, maar is ook de perfec-
te plek voor een leuk cadeau-
tje. Er zijn mooie samengestelde 
pakketten voor een fijn borrel- 
avondje. Bij uitstek nu het juiste 
moment, met de feestdagen in 
het vooruitzicht. Hoeven we ons 
dáár in ieder geval niet meer druk 
om te maken.
 
Blijft over: Genieten.

NISTELRODE - We kunnen twee dingen doen: gaan zitten mokken 
om alles wat nu even niét kan, of genieten van alles wat wél nog 
kan. Dat laatste wordt nu wel heel gemakkelijk gemaakt, want alles 
wat je nodig hebt voor jouw perfecte cocooning-avondje vind je bij 
Borrelpunt. Hoef jij alleen nog maar te zorgen voor die bank, wat 
kaarsjes en het juiste gezelschap, en de avond kan beginnen. 

Mike van der Walle Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Marcel van der Steen

Parkstraat 6B, Nistelrode
06-512 634 70
info@borrel.nu
www.borrel.nu

‘Borrelpunt maakt 
iedere borrelavondje 

compleet’
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NIEUW NIEUW
Elke donderdag van 9.00 tot 17.15 uur 

op het Raadhuisplein in Nistelrode

HARING
per stuk € 2,-
3 voor € 5,-
7 voor € 10,-

LEKKERBEKJE
per stuk € 3,50
3 voor € 10,-
4 voor € 12,-

Geldig voor  november en december 2020

KIBBELING
• Familiezak kibbeling
 met een gratis lekkerbek en gratis saus voor € 11,-
• XL kibbeling 
 50 gram extra en gratis saus voor € 8,-

met gratis saus

SPAKENBURGSE VISHANDEL

DE ZEEPAREL
Vis lekker en gezond

We hebben ook visschotels voorde feestdagen.Bestel bij
de kraam. 

Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

maakt werk van jouw recht
FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL

www.rhadvocaat.nl

Bij mij kun je terecht met vragen 
op het gebied van personen- en 
familierecht, erfrecht en letsel-
schade.

•  Ik kan ervoor zorgen dat je 
scheiding wordt geregeld, de 
alimentatie wordt berekend 
en een ouderschapsplan wordt 
vastgesteld. Dat kan soms ook 
door bemiddeling tussen beide 
partijen.

•  Erfrecht is ingewikkeld: afwik-
keling van de nalatenschap 
kan wel eens tot problemen 
leiden en soms heeft ook een 
executeur juridische bijstand 
nodig om zijn werk goed te 
doen. Daar kan ik bij helpen.

•  Letselschade veroorzaakt door 
een (verkeers)ongeluk of door 
medische fouten gaat soms 
om flinke financiële belangen. 
Vaak kan een oplossing wor-
den bereikt doordat partijen 
het onderling regelen.

Advocaat
Rob Haakmeester

Peuteropvang bij kinder-
opvang De Benjamin

Per 16 november werd er ook 
een nieuwe groep dagopvang 
gestart bij De Benjamin, wat 
weer veel opvangmogelijkheden 
biedt in de leeftijd van 0 tot 4 
jaar. Kinderopvang De Benjamin 
was bereid om, naast hun eigen 
voorgenomen plannen, mee te 
denken in mogelijkheden om de 
peuteropvang op locatie de Ku-
biek te kunnen behouden. Na 
een enquête onder de ouders 
van Piccino heeft De Benjamin 
besloten om hun capaciteit per 
1 januari verder uit te breiden. 

Er zal peuteropvang op locatie 
de Kubiek worden verzorgd van-
uit kinderopvang De Benjamin, 
in de ‘voor de kinderen die er 
nu al zitten’ vertrouwde omge-
ving. Hierbij heeft het de intentie 
vanuit zowel De Benjamin als de 
huidige pedagogisch medewer-
kers dat ook zij deze groep zullen 
blijven draaien. 

Enkele kinderen zullen wel naar 
de peuteropvang van locatie de 
KanZ gaan, dit op aanvraag van 
ouders of als een kind in aan-
merking komt voor een VVE in-
dicatie (vroeg- en voorschoolse 
educatie).

Kinderopvang De Benjamin is 
enthousiast dat zij vanaf 1 janu-
ari voor alle kinderen in de leef-
tijd van 0 tot 12 jaar een passend 
aanbod hebben. Dus ook wan-
neer ouders geen gebruik kun-

nen maken van kinderopvang-
toeslag is er nu ook ruimte om 
gebruik te maken van het peute-
raanbod van 2 tot 4 jaar middels 
een subsidieplaatsing. 

Welkom bij De Benjamin! Samen 
is veel leuker dan alleen!

Inschrijven is mogelijk via
www.debenjamin.com 

NISTELRODE - Kinderopvang De Benjamin had voornemens om per 1 januari te gaan starten met een

peutergroep op locatie de KanZ. Toen begin november Piccino bekend maakte dat zij in Nistelrode 

zouden gaan stoppen met het aanbieden van peuteropvang kwam er veel onrust onder de ouders van 

de peuters van Piccino. De angst dat er geen peutervoorziening meer zou zijn binnen de kern Nistelrode 

en dat er een nog langere wachtlijst zou ontstaan voor kinderopvang in zijn algemeenheid nam toe.

Er werd een actiecomité gevormd door enkele ouders van Piccino. Zij zijn al snel in gesprek gegaan met 

De Benjamin en werden gedeeltelijk gerustgesteld toen zij hoorden dat er wel een peutervoorziening 

zou blijven in Nistelrode, op locatie de KanZ. 

Maxend 6, 5388 GL Nistelrode
0412-611 942
info@debenjamin.com

‘Welkom bij
De Benjamin’

Hunt
Deze knappe angsthaas is Hunt met een geschatte 

leeftijd van 7 jaar. Hunt had al een huisje gevon-
den, maar helaas vonden de mensen haar niet snel 
genoeg sociaal worden. Dan zal het wel niet haar 
ideale huisje zijn geweest, want als we kijken 
naar haar contact met ons sinds ze terug is, dan 
worden we daar toch wel heel blij van. Ze ligt 
ontspannen als wij bij haar in het verblijf zijn, ze 
poetst zich en eet snoepjes. 

Ja, ze heeft wat tijd nodig om helemaal sociaal te 
worden, maar met geduld en ‘niks moet’, komt dat 

zeker goed met Hunt. Hunt heeft sinds kort een nieuw  
 contactmoment. Als wij voor de deur van het verblijf staan 
  dan ‘praat’ ze tegen ons en dit is zo lief om te zien! 
Daar blijkt toch uit dat ze wel contact wil, maar het nog te eng vindt. 

Interesse? Kom dan naar Hokazo aan de Lange Goorstraat 6 in Uden.
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TUINCENTRUMMEIJS✿
Bosschebaan 23 | 5384 VX Heesch | 0412-407030 | www.tuincentrummeijs.nl | info@tuincentrummeijs.nl

Vrijdag koopavond tot 20.00 uur
Zondag 12.00-17.00 uur

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

Aanbiedingen zijn geldig t/m 6 december en zolang de voorraad strekt, prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Pindakaas
3 potten voor

Vogelvoer strooivoer
1 emmer 4 kilo
van € 7,50 voor

Vogeldrinkbak
Diverse kleuren

Vogelhuisjes
Diverse modellen

€ 11,50 € 5,95

Helleborus niger wit 
kerstroos
Potmaat 12
      van € 5,95 voor

€ 4,95

€ 5,95

Kom de kerstsfeer 
proeven in 

ons tuincentrum

Eetcafé ’t Pumpke maakt het gemakkelijk 
met afhaal kerstmenu

Lekker en gemakkelijk thuis genieten van een 4-gangen kerstmenu voor slechts € 29,50 per persoon

Afhalen. Ook tijdens kerst
“Het zijn diezelfde klanten die 
vragen of we met kerst ook een 
afhaalmenu aanbieden. Daarom 
heeft onze keukenbrigade een 
gevarieerd kerstmenu samenge-

steld dat én lekker is én geschikt 
is binnen het afhaalconcept. Zo 
zorgen we ervoor dat de koude 
gerechten direct opgediend kun-
nen worden. De warme gerech-
ten zijn vers bereid en vacuüm 

verpakt, zodat ze gemakkelijk 
opgewarmd kunnen worden.” 

Een culinair 4-gangen menu 
voor thuis
Er is een compleet 4-gangen 

menu samengesteld waarbij de 
keuze gemaakt kan worden uit 
4 voorgerechten, 3 soepen en 7 
hoofdgerechten. Het dessert is 
opgebouwd uit 4 verschillende 
gerechtjes. Voor de kinderen is 
een kinderkerstmenu samenge-
steld voor € 16,25 per persoon. 

Te bestellen voor kerstavond en 
1e-, 2e- en ‘3e-kerstdag’
Naar verwachting zal de kerst dit 
jaar over meerdere dagen wor-
den uitgesmeerd. Om in deze 
verwachting mee te gaan biedt 
’t Pumpke de mogelijkheid om 
het kerstmenu te bestellen voor 
kerstavond, voor de beide offi-
ciële kerstdagen én voor zondag 
‘3e kerstdag’. Overigens is het 
mogelijk om op zondag - de ‘der-
de kerstdag’ dus - ook te kiezen 
voor een regulier afhaalmenu. 

A la traiteur! Losse gerechten, 
in 1 keer klaar!
Naast het kerstmenu, biedt 
’t Pumpke de mogelijkheid om 
enkele gerechten los te bestel-
len. Zo kunnen diverse soepen 
per liter besteld worden, kan 
een carpaccio-arrangement voor 
4 personen besteld worden en 
is er de bestelmogelijkheid voor 
een visplateau en vleesplateau 
voor 4 personen. Ook is er een 
dessertkeuze voor 4 personen. 

Telefonisch bestellen
met bestellijst
Voor maximaal bestelgemak is in 
DeMooiBernhezeKrant een ex-
tra flyer toegevoegd met op de 
achterkant een bestellijst. De be-
stelling kan doorgegeven worden 
via 0412-612956. Maar nog ge-
makkelijker is het om een foto te 
maken met je smartphone van de 
ingevulde bestellijst en deze via 
WhatsApp door te sturen naar 
06-26032300.

Op www.eetcafetpumpke.nl is 
de bestellijst ook te downloaden. 

 

NISTELRODE - Het lijkt erop dat de coronamaatregelen op korte termijn niet verder versoepeld worden. 
Bij de pakken neerzitten is er echter niet bij voor Ron de Lorijn en zijn team van Eetcafé ‘t Pumpke. 
“We gaan gewoon door met ons afhaalconcept”, zo zegt De Lorijn. “Elke week hebben we honderden 
klanten die genieten van onze afhaaldiners en onze afhaallunches. Ons team is er dus op ingespeeld.” 

Het team van
Eetcafé ’t Pumpke 

wenst je een hele fijne 
en smakelijke kerst.

Raadhuisplein 7, Nistelrode
0412-612 956
info@eetcafetpumpke.nl
www.eetcafetpumpke.nl

info@eetcafetpumpke.nl 

info@eetcafetpumpke.nl 

info@eetcafetpumpke.nl 

Het keukenteam staat ook voor u klaar tijdens de Kerstdagen
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LEERMAKERS AUTISMEGROEP
Een kleinschalig wooninitiatief voortgekomen uit een 
aantal ouders dat de zorg van hun kind anders wil dan 
in een reguliere zorginstelling. De bewoners wonen 
gezamenlijk in de mooie pastorie in het dorp Heeswijk-
Dinther. Iedere bewoner beschikt over een eigen 
slaapkamer en deelt de overige ruimten van het huis. 
Binnen ons huis werken dagelijks professionele coaches 
om waar nodig te ondersteunen. In onze woongroep 

streven we naar een warme sfeer, waarin veiligheid, vertrouwen en gezelligheid 
centrale thema’s zijn. Op deze manier ontstaat een klimaat waarin iedereen zich 
geaccepteerd voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. Je goed en gelukkig voelen 
vinden wij erg belangrijk. De bewoners (2 mannen en 1 vrouw) zijn
jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of een vorm van 
autisme, die redelijk zelfstandig functioneren. Ons streven is een groep van 5 
jongvolwassenen, die samen één huis delen als een groot gezin.

Gezocht

BEWONERS (M/V)

PROFIEL VAN DE TOEKOMSTIGE BEWONER 
VAN LEERMAKERS AUTISMEGROEP

• Je bent in het bezit van een PGB
• Je hebt een lichte (verstandelijke) beperking
• Je hebt minimaal een ZZP 4 indicatie
• Je bent enigszins zelfstandig en zelfredzaam
• Je bent tussen de 21 en 30 jaar
• Je volgt dagbesteding dan wel bent bereid 

dagbesteding te gaan volgen
• Je bent niet bekend met agressie

Ben of ken jij iemand die op zoek is naar een fijne woonplek
en wil je meer weten? 

Neem dan contact op met Jos Poels, 06-15226814 of j.poels@leermakers.nl

Bel of mail ONS welzijn, wij staan klaar voor u om te bemiddelen!

Vindt u het leuk samen te wandelen?
Heeft u tijd om iemand te helpen bij de administratie?
Wilt u een maatje zijn voor een eenzame dorpsgenoot?
Kunt u bij iemand kleine tuinklusjes doen?

HEESWIJK-DINTHER - Wilt u een nieuwe 
look? Kom dan bij Twins Haarmode op 
bezoek. Ook voor een mooie kleur, krul 
of een andere styling.

We blijven op de hoogte van de nieuwe 
trends. U mag zo binnen komen lopen 
maar in deze tijd graag op afspraak. Twins 
haarmode voor dames, heren en kinde-
ren.
 
Openingstijden 
Dinsdag 8.00 tot 20.00 uur.
Woensdag, donderdag en vrijdag
van 9.00 tot 17.30 uur. 
Pauze van 12.00 tot 13.00 uur.
Zaterdag van 8.00 tot 14.00 uur.

Mocht je liever een andere tijd willen dat 
kan altijd geregeld worden.

Te volgen op Facebook en Instagram: 
Twins Haarmode, Maddelon Dekkers.
 

Twins Haarmode

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

‘We blijven op de hoogte 
van de nieuwe trends’

Maddelon Dekkers

In oktober is het Autismecafé ook doorge-
gaan en dat bleek voor de bezoekers een 
verademing. Ze waren blij weer ergens 
naartoe te kunnen en anderen te ont-
moeten en gezellig met elkaar te kletsen 
of een spelletje te doen. Andere trouwe 
bezoekers waren er niet omdat zij het nog 
te lastig vinden in deze tijd. Ook dat kan, 
in het Autismecafé doet iedereen wat hij 
of zij zelf wil, waarbij je jezelf prettig voelt.

Maandag 30 November vanaf 19.30 uur 
is iedereen met een vorm van autisme of 
zijn of haar netwerk van harte uitgeno-
digd in Het Pieter Brueghelhuis Middegaal 
25 in Veghel. Uiteraard houden we ons 
aan de regels en afspraken die de regering 
van ons verwacht.

We hopen deze avond weer veel enthou-
siaste bezoekers te mogen begroeten.

Autismecafé gaat door
BERNHEZE/VEGHEL - In deze tijd van corona is veel onduidelijk. Wat kan wel, wat 
mag niet? Wat zal wel doorgaan en wat kan niet doorgaan? Het Autismecafé Meier-
ijstad gaat de laatste maandag van november gewoon door. Wel met de maatregelen 
zoals die afgekondigd zijn.

HEESWIJK-DINTHER - Word Vriend of 
geef Vriendschap cadeau: Er is veel nodig 
om dit mooie kasteel in al zijn historische 
glorie te laten voortbestaan en met de fi-
nanciële steun van onze vrienden en be-
schermers hebben wij in het verleden al 
veel kunnen realiseren. 

Vrienden en beschermers zorgen er op 
deze manier voor dat een stukje cultureel 
erfgoed behouden blijft. Je wordt al vriend 
vanaf € 30,- p.p. per jaar. Meer informa-
tie op www.kasteelheeswijk.nl/vrienden. 
Wie dit jaar nog lid wordt, kan tijdens de 
kerstopenstelling in december al genieten 
van de voordelen zoals gratis entree en 
korting op aankopen in de winkel. 

Vrijwilliger worden: Jaarlijks ontvangt het 
kasteel vele bezoekers uit binnen- en bui-
tenland. Ter versterking van het team van 
vrijwilligers zoeken wij gastvrije vrijwilli-
gers voor de ontvangst en het weg wijzen 

van bezoekers in het museum, voor de 
kaartverkoop en verkoop van souvenirs 
en gifts in de museumwinkel, het verzor-
gen van de collectie en het onderhoud 
van de tuin en lanen rondom het kasteel. 
Enthousiast? Meld je aan via het formulier 
op www.kasteelheeswijk.nl/
vrijwilligers-van-kasteel-heeswijk.

Steun Kasteel Heeswijk
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Schrijfadvies met Annelies

Iedereen is van harte welkom 
met hun vraag
“Vragen over taal vind ik interes-
sant. 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. 
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 ma-
ken”, zegt Caroline Huibers, bi-
bliothecaris van de bibliotheek in 
Heesch.

Aanmelden noodzakelijk
Om de richtlijnen van het RIVM 
te kunnen waarborgen is aan-
melden voor het advies ver-
plicht. Annelies kan per zaterdag 
drie mensen advies geven. Je 
kunt een tijdslot aangeven als 
je telefonisch contact opneemt 
met de bieb in Heesch via 0412-
451857. 
Je kunt dat ook aan de balie aan-
geven. Wegens deze beperkte 
aanmeldingen zal Annelies één 
keer per twee weken in de bi-
bliotheek aanwezig zijn om als-
nog veel mensen advies te kun-
nen geven!

BERNHEZE - Annelies Cuijpers, schrijfdocente van De Eijnderic, zit 
zaterdag 28 november in de Heesche bibliotheek tussen 10.00 en 
12.00 uur weer klaar voor al jouw schrijfvragen. Heb je vragen over 
een tekst die je geschreven hebt of wil je graag beginnen met schrij-
ven maar weet je niet hoe? Annelies geeft je graag advies.

Update buurtbus 202 lijn 251

Onze bussen op lijn 251 tussen 
Rosmalen en Uden hebben dan 
al bijna een jaar stilgelegen. Wij 
missen het rijden en onze passa-
giers en hopen eind januari weer 
aan de slag te kunnen. We be-
seffen ook dat als we weer mo-
gen gaan rijden de mensen weer 
hun weg moeten vinden naar 
onze bus. Elk jaar hebben wij 
zo’n 8.000 trouwe passagiers. 
Hopelijk gaan deze weer snel 
onze bus bevolken. 

Inmiddels hebben twee van 
onze trouwe chauffeurs in ver-

band met hun leeftijd moeten 
stoppen met hun geliefde hob-
by. Daarom zijn we op zoek naar 
nieuwe mannen en vrouwen als 
vrijwilliger die interesse hebben 
om op de bus te gaan rijden. De 
rit is tussen Rosmalen en Uden, 
je vertrekt vanuit Loosbroek, 
richting Uden en zo terug naar 
Rosmalen. 

Je kunt rijden van 7.00 tot 11.00 
uur, van 11.00 tot 15.00 uur of 
van 15.00 tot 19.00 uur. De be-
doeling is één keer in de week 
een rit te maken.

Heb je interesse en chauffeur je 
graag in een nieuwe bus, wel-
ke is voorzien van de nieuwste 
snufjes? Neem dan contact op 
met onze coördinator Jo Konings 
06-53263955. Jo zal je graag 
nadere uitleg geven wat het 
chauffeuren met de buurtbus in-
houdt.

Wij zijn een gezellig team van 23 
mannen en vrouwen, schroom 
je niet en neem contact met ons 
op.

Team Buurtbus 202 lijn 251

BERNHEZE - Op dit moment is het zo dat de buurtbussen nog niet mogen rijden. Alle buurtbussen gaan 
terug naar de garage om coronaproof te worden gemaakt. Dit houdt onder meer in dat elke bus wordt 
voorzien van een scherm tussen chauffeur en passagier en dat er extra ventilatie en luchtverversing 
wordt aangebracht. Zo’n operatie kost minimaal zes weken en dan is het intussen half januari 2021. 
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Natuurlijk komen er op zo’n 
groot en bekend gezin van ‘Tid 
en Tonna den Brouwer’ de no-
dige reacties. Hans van den 
Bogaart, Gerard Smits, Piet van 
Nuland en Jaan van Rooij wis-
ten meteen alle namen op te 
noemen. Maar ook Anneke van 
Grunsven, Grace van de Walle en 
Elly van der Heijden hebben op 
de foto gereageerd. 

Op de foto staat het gezin van 
Theodorus van der Heijden en 
Antonia van Kreij. Zittend v.l.n.r.: 
Dora, Theodorus, Cor, Antonia, 
en Jo. 
Staand v.l.n.r.: Bernard, Harry, 
Sjaan, Kees, Ery, Frans, An, Toon 
en Pieta. 

Jaan van Rooij wist te vertellen dat de foto is gemaakt in 1951 net voor het vertrek van Frans naar Aus-
tralië. Allen hartelijk dank voor de reacties.

hypotheken - verzekeren
vermogen - pensioenen

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.

Wie, wat, waar
en wanneer

COLUMN

VOOR- EN ACHTERNAAM: LOUIS VAN DE BURGT
WOONPLAATS: HEESWIJK-DINTHER
FUNCTIE BIJ VLUCHTELINGENWERK: TAALCOACH

Hoelang werk je al bij VluchtelingenWerk?
Ik werk sinds maart 2015 bij VluchtelingenWerk.

Waarom ben je begonnen? 
Ik ben begonnen omdat ik hiervoor gevraagd ben door 
Annemieke Kuijpers én ik wilde ook graag hieraan medewerking 
verlenen.

Wat houdt je werk in, globaal in enkele zinnen?
Mijn ‘werk’ bestaat uit het begeleiden van een of twee vluch-
telingen op het gebied van de Nederlandse taal. Ik wil trachten 
hen extra hulp te bieden bij hun (school)opleiding. 

Wat vind je leuk aan het werk?
Ik vind het leuk en interessant om contact met hen te hebben, de 
Nederlandse taal uit te breiden en het een en ander toe te lichten. 

Wat vind je minder leuk aan het werk? 
Er is eigenlijk niets minder leuk aan dit werk. 

Hoeveel tijd per week/maand ben je hiermee bezig?
Per week ongeveer een uur. 

Kun je iets vertellen over een bijzondere ervaring?
Een bijzondere ervaring had ik begin dit jaar met mijn taalma-
tjes. Ik had om 16.30 uur een afspraak. Bij aankomst (bij de 
Abdij) was er slechts één persoon aanwezig. Binnen de kortste 
keren kwam de ander al hollend aan. Hij was bezig met ‘trim-
men’ en was de tijd vergeten. Hij wilde tóch ‘leren’. 

Welke karaktereigenschappen zou iemand moeten hebben om 
deze functie te bekleden?
Als karaktereigenschap(pen) zou ik willen noemen: begripvol, 
rustig, duidelijk, (enige) humor en aandacht blijven geven. 

Waarom zou iemand deze functie moet bekleden?
Iemand zou deze functie moeten bekleden om de vluchte-
ling(en) bij te staan en hulp te bieden.

Wil je zelf nog iets kwijt?
Ik wil nog het volgende kwijt. Gezien de huidige (corona)toe-
stand is het erg jammer dat de begeleiding vrijwel onmogelijk is 
op de manier die ik voor ogen heb. En verder zouden er betere 
contacten mogen zijn met de leerkrachten van de school waar 
deze vluchtelingen les krijgen.

Louis van de Burgt

Vrijwilligers Vluchtelingenwerk 
Bernheze stellen zich voor

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.

www.mooibernheze.nl
INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT

WWW.BENLOYAALKOOPLOKAAL.NL

Dé cadeaubon van Bernheze

BIJ EEN ONDERNEMER VAN HIER!

CAD
EAU
BON

Van:

BLKL cadeaubon.indd   1BLKL cadeaubon.indd   1 06-11-2020   15:2506-11-2020   15:25

Bon nr. 000000

Ter waarde van:

Te besteden bij de lokale ondernemers in Bernheze,  
zie www.benloyaalkooplokaal.nl

BLKL cadeaubon.indd   2BLKL cadeaubon.indd   2 06-11-2020   15:2506-11-2020   15:25EXTRAATJE
IN HET
KERST

PAKKET?  

Alsjeblieft

in een gondeldoosje

Reacties ‘Wa’n Skôn foto’
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8 december 2020
Webinar over pleegzorg
www.oosterpoort.org

10 december 2020
Raadsvergadering 
Online via www.bernheze.org

t/m 31 december 2020
Aanmelden mantelzorg-
waardering

AGENDA

GEMEENTEBERICHTEN

PRAKTISCHE INFORMATIE

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

Gemeentehuis
Maandag, 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

We zijn op zoek naar:
- Stagiair(e) HRM
Meer info en solliciteren op
www.werkeninnoordoost
brabant.nl

VACATURE

Gedeeltelijke lockdown
gaat verder
Het aantal coronabesmettingen daalt, maar we zijn er nog niet. De 
maatregelen worden iets versoepeld, maar we zetten de gedeelte-
lijke lockdown voort. Zo blijven we elkaar beschermen tegen het 
coronavirus. Bekijk de maatregelen die nu gelden op
www.rijksoverheid.nl. 

Winkelen en boodschappen 
doen in aanloop naar de feest-
dagen is dit jaar anders. Laten 
we met elkaar de december-
drukte spreiden. 

Koop lokaal maar winkel niet op 
piektijden. Alleen samen krijgen 
we de verspreiding van het co-
ronavirus onder controle.

Houd je aan de regels en tips:
- Vermijd drukke momenten, 

winkel ook overdag

- Winkel zoveel mogelijk alleen
- Ga vooral naar winkels in uw 

buurt
- Doe doelgericht je aankopen
- Betaal zoveel mogelijk met 

pin of contactloos.
- Houd 1,5 meter afstand en 

draag een mondkapje
- Bestel online als je ziek of in 

quarantaine bent, dat kan 
vaak ook bij lokale winkeliers 

Veilig winkelen doen we samen!

Winkel verantwoord
in coronatijd 

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

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 uit-

weg naar het Van Uden-erf 2 
in Heesch

- Het maken van een 2de uit-
weg naar het Van Uden-erf 6 
in Heesch

Deze meldingen zijn geaccep-
teerd en verzonden op 16 no-
vember 2020. 
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Wet milieubeheer 

Algemene maatregel
van bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen:
Nistelrode
- Loosbroekseweg 56  
 veranderen loon- en grondver-

zetbedrijf
Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
- Wijststraat ong.(naast nr.19)
 Oprichten woning
 Datum ontvangst: 
 11-11-2020
- Monseigneur van den 
 Hurklaan 10a
 Oprichten bijgebouw
 en carport
 Datum ontvangst: 
 12-11-2020
- ’t Dorp 15 en 17

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

Maak altijd een afspraak
0412-45 88 88

Naar de gemeente?

Woensdag 18 november onthul-
den burgemeester Moorman en 
Mathieu Bosch van de Bern-
hezer Kunstkring de eerste 
plaquette bij de herdenkings-
boom in Loosbroek. 

Blijvende herinnering
De vijf herdenkingsbomen zijn 
een blijvende herinnering aan de 
ingrijpende coronaperiode. Veel 
mensen hebben niet of nauwe-
lijks afscheid kunnen nemen van 
hun dierbaren, zijn hun baan 
verloren of hebben op een ande-
re manier te maken gehad met 
het coronavirus. Deze bomen 
zijn bedoeld als een plaats van 
bezinning en rust, maar ook als 
symbool voor de toekomst. Van-

af deze week plant de gemeente 
in de andere kernen een herden-
kingsboom.

Verhaal uit de kern
Bij de bomen komt een plaquet-
te met een gedicht van Mathieu 
Bosch van de Bernhezer Kunst-
kring en een QR-code. Door 
het scannen van de code, met 
bijvoorbeeld een smartphone, 
komt men terecht bij een mooi 
verhaal uit de kern. In een reeks 
verhalen vertellen inwoners op 
welke manieren zij in tijden van 
corona aandacht geven aan an-
deren. 
De verhalen worden ook gepu-
bliceerd in DeMooiBernheze-
Krant. 

Plaquette bij eerste
herdenkingsboom onthuld
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Uitbreiden winkel-woongebouw
Datum ontvangst: 17-11-2020
Nistelrode
- Dintherseweg 27
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening tbv reali-
satie recreatieve nevenactiviteit

 Datum ontvangst: 16-11-2020
- Sectie L 374 en 412 (langs 

A50)
 Realisatie geluidscherm Plan 

Zwarte Molen
 Datum ontvangst: 11-11-2020
- ’t Broek 10
 Plaatsen poort A-watergang
 Datum ontvangst: 12-11-2020
- Laar 17

 Verbouw woning (intern)
 Datum ontvangst: 18-11-2020
- Loosbroekseweg 72
 Aanpassen woonboerderij en 

handelingen met gevolgen 
voor beschermde monumen-
ten

 Datum ontvangst: 18-11-2020
Loosbroek
- Jan Dobbelsteenstraat 16a
 Plaatsen dakkapel
 Datum ontvangst: 16-11-2020
- Nistelrodensedijk 6a
 Vervangen dakplaten van 

schuur
 Datum ontvangst: 17-11-2020
- Nistelrodensedijk 6a

 Vervangen dakplaten van hou-
topslag

 Datum ontvangst: 17-11-2020
Heeswijk-Dinther
- Plein 1969 nr.5-7-9 en Jonker 

Speelmanstraat 21
 Aanbouwen van bergingen en 

lift
 Datum ontvangst: 13-11-2020
Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Besluiten 

De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-

ding van het besluit in werking.
Nistelrode
- Laar 29c t/m 29n
 Oprichten appartementen (be-

treft wijziging op eerder ver-
leende vergunning)

Verzenddatum: 19-11-2020
Heeswijk-Dinther
- Hoofdstraat 74
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening t.b.v. om-
zetten pand naar woning

 Verzenddatum: 20-11-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

De volgende handhavingsbeslui-
ten zijn genomen. 
Vorstenbosch
- Kampweg 29a
 Besluit last onder dwangsom 

strijdig gebruik
 Verzenddatum: 19-11-2020
Heeswijk-Dinther
- Meerstraat 44a
 besluit last onder dwangsom 

permanent plaatsing kampeer-
middel

 Verzenddatum: 19-11-2020
Procedures 4a en 7a zijn van toe-
passing.

GEMEENTEBERICHTEN

Openingstijden zie colofon

Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende 
zes weken tijdens openingstij-
den op afspraak inzien in het ge-
meentehuis in Heesch.

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende 
zes weken tijdens openingstij-
den op afspraak inzien in het ge-
meentehuis in Heesch en raad-
plegen op www.bernheze.org of 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken 
na publicatiedatum met een 
schriftelijke inspraakreactie aan 
het college van burgemeester 
en wethouders van Bernheze 
reageren op de stukken. Neem 
voor het indienen van een mon-

delinge inspraakreactie contact 
op met de betreffende afdeling.

Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen bin-
nen zes weken na publicatieda-
tum schriftelijk een zienswijze 
indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van 
Bernheze. Neem voor het indie-
nen van een mondelinge ziens-
wijze contact op met de betref-
fende afdeling. 

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes we-
ken na publicatiedatum een 
schriftelijke zienswijze indien bij 
het college van burgemeester 
en wethouders van Bernheze. 
Neem voor het indienen van een 
mondelinge zienswijze contact 
op met de betreffende afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen bin-
nen zes weken na verzenddatum 
van dit besluit bezwaar indienen 
bij het college van burgemeester 
en wethouders van Bernheze. 
Het bezwaar heeft geen schor-
sende werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen bin-
nen zes weken na publicatie-
datum van dit besluit bezwaar 
indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van 
Bernheze. Het bezwaar heeft 
geen schorsende werking.

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen bin-
nen zes weken na publicatie-
datum van dit besluit beroep 
indienen bij de sector bestuurs-
recht van de rechtbank, Postbus 

90125, 5200 MA ’s-Hertogen-
bosch. Het beroep heeft geen 
schorsende werking. Er zijn grif-
fierechten verschuldigd.

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen bin-
nen zes weken na publicatie-
datum van dit besluit beroep 
indienen bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 
EA ’s-Gravenhage. Het beroep 
heeft geen schorsende werking. 
Er zijn griffierechten verschul-
digd.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroeps-
mogelijkheden.

Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, ge-
lijktijdig met een ingediend 

bezwaar- of beroepschrift, de 
voorzieningenrechter van de 
rechtbank verzoeken om een 
voorlopige voorziening te tref-
fen. Er zijn griffierechten ver-
schuldigd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aan-
vullend op een ingediend beroep-
schrift bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van 
State, de voorzitter van de afde-
ling verzoeken om een voorlopi-
ge voorziening te treffen. Er zijn 
griffierechten verschuldigd. 

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

WWW.BERNHEZE.ORG

Kerkveld 69 - 5388 RH Nistelrode - 06-4142 7973

Maashorst 
Administratie 
biedt je grip op de 
administratieve 
zaken van het 
ondernemerschap Of je nu enkel 

een jaarrekening 
nodig hebt, gaat 

starten of andere 
ondersteuning 
nodig hebt, wij 

kunnen je hiermee 
van dienst zijn.

info@maashorst-administratie.nl
www.maashorst-administratie.nl

info@denboekhouder.nl
www.denboekhouder.nl

Palmenweg 6
5388 SG Nistelrode
0412-613960

WWW.SMITS-GARAGEDEUREN.NL
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CC De Pas gelegenheid 
geven om een vrijwillige 
organisatie te worden

MET WIE HEBBEN WE
NU VAN DOEN?
“Met Marko Konings, 54 jaar 
geleden hier geboren en alleen 
verhuisd van de voorkant van de 
boerderij naar de achterkant, toen 
we gingen trouwen. Ik heb de la-
gere school in Dinther bezocht, 
daarna elektro aan de LTS in Veg-
hel gedaan in een tijd dat leren mij 
niet erg aansprak. Van de LTS ben 
ik naar de MTS gegaan, daarna in 
militaire dienst en vervolgens naar 
de HTS richting elektronica, maar 
dat vond ik eigenlijk niks. Ik ging 
liever werken. Ik kwam bij Océ 
terecht en ging daar kopieerappa-
raten en printers repareren. 
Ik werk nog steeds bij dat bedrijf, 
maar we zijn inmiddels overgeno-
men door Canon. De technische 
uitdaging ging er voor mij op een 
gegeven moment uit en zo ben ik 
bij Canon in Den Bosch op kan-
toor terechtgekomen en ben be-
last met het beheer van uitgaande 
en inkomende machines. Ik ben 
dus erg honkvast, dat geldt zo-
wel voor waar ik woon als waar 
ik werk. Ik heb het hier ook altijd 
goed naar mijn zin gehad, veel 
tijd doorgebracht bij verenigingen 
en veel vrienden gemaakt in het 
dorp.”

EN DAN BEN JE OOK NOG 
EEN TROUW RAADSLID
“Ik ben dat inderdaad ook al van-
af 2010, maar ik ben al begonnen 
in 1998 als secretaris van de jon-
gerenpartij BZB’98, daarna bij de 
OPG terechtgekomen, waarvoor 
ik in 2006 burgerlid werd van de 
commissie Maatschappelijke Za-
ken en nu dus al zes jaar fractie-
voorzitter van Blanco.”

HEB JE NOG TIJD
VOOR HOBBY’S?
“Op de eerste plaats politiek, daar 
ben ik al twintig uur in de week 
aan kwijt. Verder speel ik saxo-
foon bij de harmonie in Dinther, 
ben leider van het voetbalteam 
van mijn zoon bij Avesteijn en ook 

ga ik graag met hem vissen. Ook 
zit ik bij een mannenkookclub, ga 
graag hardlopen en mountain-
biken én ben ook nog lector en 
acoliet in de kerk.”

EN EEN LAATSTE BOEK?
“Ik heb er wel lang over gedaan, 
maar heb pas nog een boek uitge-
lezen, ‘Het Instituut’ van Stephen 
King.”

WAT WILDE JE VROEGER 
WORDEN?
“Zeeman! Dat komt vanuit 
mijn moederskant, die komt uit 
Zeeuws-Vlaanderen, uit Perkpol-
der, en daar had je vroeger het 
veer Kruiningen-Perkpolder. In de 
vakantie gingen wij met de trein 
naar Zeeuws-Vlaanderen en dan 
bleven we logeren bij familie van 
mijn moeder. Die woonde aan de 
haven van Perkpolder. Daar ston-
den twee boerderijen waarvan er 
een van hen was. Daar zag ik zee-
schepen langskomen die in Ant-
werpen naar de haven gingen en 

zeilschepen waarvan de beman-
ning naar boven klom. Ik vond 
het allemaal machtig interessant.”

EEN MIJLPAAL IN JE LEVEN?
“Dat was toen we echt een ge-
zin werden, bij de geboorte van 
Casper. We hebben daar best een 
tijdje op moeten wachten voordat 
Arianne in verwachting raakte.”

MET WIE ZOU JE EEN
DAG VAN BAAN WILLEN 
WISSELEN?
“Met de burgemeester. Als onaf-
hankelijke in de politiek kun je za-
ken van de andere kant bekijken. 
Zien wat er uit het ambtenaren-
korps komt, vanuit het college en 
de inwoners, en zie je ook meer 
dingen die goed gaan. Wij krijgen 

als politici vaak met mopperende 
burgers te maken en ik denk dat 
een burgemeester ook meer posi-
tieve zaken hoort.”

JE KUNT NATUURLIJK OOK 
WETHOUDER WORDEN
“Ja, en nee, ik weet nog niet of ik 
de ambitie heb en of het wel bij 
mij past.”

HOE DENK JE OVER ONZE 
GEMEENTERAAD?
“Ik denk dat, zeker als ik dat ver-
gelijk met andere gemeenten, 
wij het als raad goed doen. Wij 
kunnen wel kritisch zijn, maar het 

gaat altijd op een nette manier en 
na afloop kunnen we elkaar recht 
in de ogen kijken.”

IN HEESCH STAAT DE PAS, 
WAT MOET DAARMEE?
“Ik vind het ontzettend jammer 
dat we vorige maand geen stap 
vooruit hebben kunnen maken. 
Nu is er gekozen om niets te doen, 
de bibliotheek blijft gewoon zitten 
en hierdoor krijgen zowel De Pas 
als De Eijnderic niet meer bezoe-
kers en blijven de problemen. Er 
zal iets moeten gebeuren, maar 
we zullen ook de tijd moeten ne-
men om het om te bouwen naar 
een meer vrijwillige organisatie.”

DE WONINGBOUW GAAT 
VOLGENS JOU NIET HARD 
GENOEG. WAT DOE JE ER 
ZELF AAN?
“Bij de woonvisie 2016 hebben 
wij een motie ingediend voor de 
bouw van extra sociale huurwo-
ningen in verband met de grote 
achterstand in Heesch en Hees-
wijk-Dinther. Wij hebben ook een 
motie ingediend om te komen tot 
gasloze wijken en afgelopen jaar 
is ons amendement aangenomen 
om de starterslening weer in te 
voeren. Wij zijn ook een voor-

stander van kleine woningen voor 
alleenstaanden, bijvoorbeeld op 
De Wildhorst, want de locatie is 
te groot voor enkel recreatie en 
we denken dan aan ‘tiny houses’
(kleine woningen met een levens-
duur van vijftien tot twintig jaar). 
Zo ligt er voor Loosbroek een plan 
aan de Schaapsdijk, daar gaat nu 
eerst de Raad van State weer naar 
kijken en dat duurt allemaal veel 
te lang. Plannen moeten veel 
sneller worden opgepakt omdat 
we aan de voorkant al bijna we-
ten dat er toch bezwaren komen 
waaraan tegemoet moet worden 
gekomen.”

KOMEN ER NIET ERG VEEL 
PLANNEN BIJ DE RAAD VAN 
STATE TERECHT?
“Dat heeft enerzijds met de mon-
digheid van de burgers te maken, 
maar anderzijds zien wij ook plan-
nen die niet goed genoeg zijn en 
waarvan we van tevoren al voor-
spellen dat de gemeente wordt 
teruggefloten.”

HOE GAAT HET MET DE 
FRACTIE?
“Op zich goed. We hebben vol-
doende leden, ook jeugd, maar 
hebben wel de pech gehad dat 
twee jongeren, die hier geen 
woonruimte konden vinden, de 
gemeente hebben verlaten. Ver-
sterking is altijd welkom!”

WAT ZOUDEN JULLIE ALS 
PARTIJ VOOR DE VERKIE-
ZINGEN IN 2022 NOG WIL-
LEN BEREIKEN?
“Dat er een definitieve oplossing 
komt voor het vrachtverkeer door 
Heeswijk-Dinther. We zijn nu ein-

delijk bezig met de aanleg van de 
traverse, maar daarmee is er nog 
geen oplossing voor al het vracht-
verkeer. Wij hebben voorgesteld 
om onderzoek te doen om een 
soort rondweg aan te leggen en 
daar is nu mee begonnen.”

VIJF JAAR GELEDEN ZAT IK 
OOK TEGENOVER JE EN IK 
WIL NU EENS KIJKEN HOE 
CONSISTENT JE BENT?
“Stembureau of Stemlokaal is 
Stem Blanco geworden. Ik wilde 
geen dierenpension in de buurt 
van woningbouw, maar dat is er 
- ondanks ons verzet - toch ge-
komen en in plaats van een bur-
gemeester voor dag en nacht, 
hebben we nu zelfs twee nacht-
burgemeesters. Ik stond toen ook 
voor een zelfstandig Bernheze en 
daar ben ik nog steeds een warm 
voorstander van en dat zal ik altijd 
blijven uitdragen.”

HOE DENK JE OVER DE 
MAASHORST EN DE GROTE 
GRAZERS?
“De Maashorst is geen dieren-
park, waar de dieren achter een 
hekje zitten. De grote grazers 
horen er wat mij betreft gewoon 
bij en als recreant moet je daar 
dan ook rekening mee houden. 
En natuurlijk moeten wij als ge-
meente een rol blijven spelen in 
de Maashorst en we moeten dat 
niet alleen aan Landerd en Uden 
overlaten.”

WELKE BESTUURSVORM 
PAST DAARBIJ?
“Er zou een onafhankelijk be-
stuur moeten komen, dus zonder 
wethouders. Laat hen zelf een 
plan maken over vormgeving en 
inrichting en dan kun je ze daar 
naderhand als gemeente op af re-
kenen.”

Gerard op bezoek bij...
Marko Konings
Gerard op bezoek bij...
Marko Konings

HEB JE NOG EEN BOODSCHAP VOOR ONZE INWONERS?
“Ik vind dat mensen zich meer met de politiek moeten bemoeien. 
Inwoners mogen zich best meer laten horen en er actief aan mee-
doen, want het is echt interessant.”

De Maashorst moet ruimte hebben
voor recreant en grote grazers

MAANDAG 16  NOVEMBER GA IK ,  GERARD VAN 
DI JK ,  NAAR HEESWI JK-D INTHER OM OP DE 
HOMMELSE  HOEVE  2  HET  GESPREK  MET  MARKO 
KONINGS ,  FRACTIEVOORZITTER  VAN BLANCO, 
AAN TE  GAAN.  EEN LOCATIE  WAAROP MARKO 
EEN ENORM THUISVOORDEEL  HEEFT,  WANT 
IN  HET  VOORHUIS  ZAG HI J  HET  LEVENSL ICHT. 
NU WOONT Z I JN  83- JAR IGE  MOEDER DAAR EN 
WOONT MARKO MET  Z I JN  VROUW ARIANNE 
CORNEL ISSEN U IT  LOOSBROEK EN Z I JN  OP HET 
MIDDELBAAR ONDERWIJS  Z ITTENDE  12- JAR IGE 
ZOON CASPER ,  IN  HET  ACHTERHUIS .

Gerard en Marko aan tafel op de Hommelse Hoeve Foto’s: Marcel van der Steen

De ouderlijke boerderij waar Marco is geboren, getogen en nog woont
in het - verbouwde - achterhuis links
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- Om in de toekomst van Bern-
heze ook de ouderen te be-
trekken in de lokale politiek

- Het creëren van politieke be-
wustwording bij ouderen, ook 
belangrijk voor het functione-
ren van lokale democratie

- Om oudere inwoners te be-
trekken en te enthousiasme-
ren voor de lokale politiek

- Dat opgedane kennis uit het 
verleden kan zorgen dat we 
allemaal betrokken zijn en 
moeten zijn bij de lokale aan-

gelegenheden
- En dat ouderen de kennis en 

know how hebben om met 
verrassende initiatieven en op-
lossingen en ideeën komen.

De boodschap van 50PLUS is om 
samen oud te mogen en kunnen 
worden en erbij horen in Bern-
heze. Bij 50PLUS is de ambitie 
helder. In Bernheze moet ieder-
een een goede oude dag kunnen 
hebben. Er moet wat gebeuren, 
want over twintig jaar is de helft 

van alle Bernhezenaren 65 jaar of 
ouder. Er moet een ouderenbe-
leid komen dat aanzet tot brede, 
gemeentelijke plannen voorna-
melijk op het gebied van wonen, 
gezondheid, welzijn, veiligheid. 
50PLUS vindt dat gebruik ge-
maakt moet worden van de kwa-
liteiten van de vele vrijwilligers 
in Bernheze. 50PLUS zal dus bij 
het samenstellen van ons ver-
kiezingsprogramma nadrukkelijk 
aandacht vragen voor ‘de wat 
oudere’.

50PLUS i.o. is een jonge partij 
voor alle leeftijden

50PLUS Bernheze i.o is een jonge partij voor alle leeftijden, die de belan-
gen van ouderen altijd in het vizier heeft. Tijdens de algemene beschouwin-
gen van de gemeenteraad werd geen woord besteed aan de ouderen, alsof 
het niet tot het woordenschat van de raadsleden behoort. De motie in deze 
raadsvergadering voor jongeren zou ook voor ouderen kunnen gelden.

Jan van der Biezen en Hans Bongers

50PLUS is een politieke partij in oprichting en heeft geen zitting in de raad
Hieruit blijkt des te meer de 
enorme krapte op de woning-
markt! Deze stijgende huizenprij-
zen maakt het voor onze jonge-
ren bijna onmogelijk om nog een 
woning in de eigen gemeente te 
kunnen bemachtigen. 

Daarnaast is onlangs de nieuwe 
woningbouwbehoefte door de 
provincie gepubliceerd, die dit 
ook volledig bevestigd. Hieruit 
blijkt dat alleen al in Bernheze in 
de periode tot 2040 bijna 1.100 
woningen meer gebouwd dienen 
te worden dan waar eerder van-
uit werd gegaan. 

Het is dus zaak de volle vaart te 
houden in het mogelijk maken 

van initiatieven gericht op het 
bouwen van woningen. Hierbij 
dient de focus, wat Lokaal be-
treft, nog nadrukkelijker te liggen 
op een inhaalslag op het gebied 
van het bouwen van goedkope 
en middeldure koop- en huurwo-
ningen, Zodat een eigen woning 
voor onze eigen startende jon-
geren weer binnen handbereik 
komt. Het behouden van onze 
jongeren voor onze eigen kernen 
vergroot natuurlijk ook direct de 
leefbaarheid en dynamiek voor 
onze kernen in het algemeen. 

Bouwen naar behoefte dient lei-
dend te zijn en te blijven in het 
ontwikkelen van nieuwe, kleine 
en grotere woningbouwlocaties! 

Bouwen naar
behoefte

Bij het schrijven van dit stukje hoor ik op 
de radio het nieuwsbericht dat gaat over 
de stijging van de huizenprijzen voorbij-
komen. In het afgelopen kwartaal zijn de 
huizenprijzen ten opzichte van een kwar-
taal eerder met ruim 11 procent gestegen. 

Gerjo van Kessel, raadslid Lokaal

Tijd voor anderen is niet meer 
vanzelfsprekend. Gelukkig geven 
veel mantelzorgers nog het goe-
de voorbeeld. 

Steek die hand uit
tegen eenzaamheid
Eenzaamheid kunnen we enkel 
samen oplossen. Kijk in de straat 
om je heen of je mensen ziet die 
alleen zijn, geen bezoek krijgen, 
niet meer buiten komen, et cete-
ra. Dat zijn de plekken waar hulp 
meer dan nodig is. Door een kort 
praatje komt men er vaak achter 
wat er aan de hand is. In het rijke 
verenigingsleven van Bernheze 
zijn zeker mogelijkheden voor 
mensen die eenzaam zijn. Finan-
cieel hoeft er nooit een beletsel 
te zijn. In Bernheze zijn voldoen-
de regelingen om bij te dragen in 
kosten voor deelname aan acti-
viteiten. Doordat iedereen zijn 

best doet voor de ander, kan er 
veel opgelost worden. Mensen 
die eenzaam zijn kunnen bij-
voorbeeld bij elkaar gebracht 
worden. Of neem eens iemand 
mee naar een vereniging of club. 

Laat mensen die eenzaam zijn 
eens kennismaken met activitei-
ten en bezigheden. Vaak gaat er 
dan een wereld open. Het zijn 
kleine dingen die grote betekenis 
kunnen hebben. Een beetje van: 
‘Geen woorden maar daden’. La-
ten we samen, met de feestda-
gen in het vooruitzicht, proberen 
er ook een feestje van te maken 
voor hen die eenzaam zijn. 

Steek allemaal een 
handje uit

In onze mooie gemeente komen de donkere 
dagen voor de Kerst eraan. Sowieso al geen 
prettige tijd voor mensen die eenzaam en 
alleen zijn. In deze moderne samenleving 
ligt helaas steeds meer eenzaamheid op de 
loer. Families zijn kleiner aan het worden. 
Mensen leven steeds meer langs elkaar 
heen. Ieder lijkt druk met zichzelf. 

Christa Kolman, bestuurslid SP Bernheze

‘Gelukkig geven veel 
mantelzorgers nog het 

goede voorbeeld’

Hij galoppeert ’s nachts als in zijn 
jonge jaren weer over onze da-
ken en de Pieten duiken massaal 
de schoorsteen in om de schoen-
tjes te vullen. Voor sommige vol-
wassenen nog altijd onbegrijpe-
lijk. 
Daartoe behoort niet onze pre-
mier Rutte die bij zijn persmo-
ment glunderend de komst van 
de Goedheiligman vermeldde 
en tegelijk benadrukte dat het in 
(heel) kleine kring gevierd moet 
worden. Barre tijden bij het jaar-

lijks volksfeest rond de Sint en de 
sinds kort nog kleurrijkere Piet.

Maar een feest is een feest en 
we zouden D66 niet zijn als we 
daar niet voor openstaan. Sterker 
nog; dat gunnen we iedereen. 
Zeker omdat het dit jaar niet van-
zelfsprekend is dat iedereen er 
aan mee kan doen en omdat er 
eenzaamheid is. Vele familie- en 
vriendenbijeenkomsten kunnen 
niet doorgaan. Lootjes blijven 
dichtgevouwen, gedichtjes on-

geschreven en surprises met of 
zonder vervormde peperkoek en 
teveel plakband blijven uit. Daar-
om extra waardering voor het 
Oranjecomité van Loosbroek. 
Nu alle Sinterklaasactiviteiten om 
begrijpelijke redenen zijn gecan-
celd, trekken ze per fiets door de 
straten om in alle 555 brieven-
bussen een chocoladeletter met 
bijhorend versje te bezorgen. 

Aandacht voor elkaar heet dat. In 
Loosbroek kennen ze het nog.

Loosbroekse chocoladeletters

‘Volwassenen begrijpen nooit iets uit zichzelf, en het is voor kinderen ver-
moeiend om hen alles altijd maar te moeten uitleggen,’ schreef Antoine 
de Saint-Exupéry, die wereldberoemd werd met het boek ‘Le Petit Prince’. 
Zeker in deze tijden heeft hij een punt. Sinterklaas is weer in het land.

Rob van der Geld, commissielid Ruimtelijke Zaken D66
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KORTING
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(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)
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Video Design Lunenburg
Uw kostbare ‘oude’
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Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk

06-22066338

50PLUS: ‘Er moet wat gebeuren’
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INFORMATIE VOOR DE KERNEN

Naar aanleiding van een aantal 
‘van rechtswege verleende ver-
gunningen’ (te laat gereageerd 
door gemeente), hebben wij dit 
de afgelopen maand laten agen-
deren. 

De verantwoordelijk wethou-
der beloofde daarbij beterschap, 
maar helaas kwam afgelopen 
week toch nog weer een nieuw 
geval aan het licht. Hierbij ging 
het om een aanvraag die men af 
had willen wijzen, maar nu dus 
toch verleend is. Een zeer kwalij-
ke zaak. Alle reden voor ons om 

dit zeer kritisch te blijven volgen.

Deze week bespreken we in de 
commissie de stand van zaken 
wat betreft de woningbouw. Ook 
dit punt hebben wij als Politieke 
Partij Blanco op de agenda laten 
zetten. We zien namelijk dat we 
achterblijven met de bouw van 
voldoende woningen. 

Ook maken we ons zorgen of 
wel de juiste huizen gebouwd 
worden. Grote en dure huizen 
hebben we al genoeg, de groot-
ste vraag is naar goedkopere en 

levensloopbestendige woningen. 
Ook moeten nieuwbouwplannen 
sneller ontwikkeld worden.

Buurtbewoners van de Ak-
kerstraat in Vorstenbosch willen 
hun straat veiliger maken, zodat 
de jeugd bijvoorbeeld zonder ri-
sico in de donkere winterperiode 
naar de sportclub kan. Ook hun 
ingezonden brief hebben we la-
ten agenderen zodat we dit deze 
week kunnen bespreken.

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

Op de agenda

Ook in coronatijd vergadert de gemeenteraad door. Soms digitaal, maar vaak 
ook op het gemeentehuis. Natuurlijk wel allemaal coronaproof. De agenda 
wordt over het algemeen bepaald door het college van burgemeester en wet-
houders. Maar met regelmaat plaatsen wij als Politieke Partij Blanco zelf ook 
zaken op de agenda om te bespreken. 

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

Eens!

We willen immers allemaal dat 
het goed gaat met onszelf, met 
ons gezin en onze familie, ver-
enigingen en clubs, met onze 
medemensen en met ons dorp. 
Dat vinden we belangrijk. Dat ís 
belangrijk. 

En natuurlijk: zoveel mensen 
geeft ook zoveel meningen. Al-
lemaal met een eigen kleur en 
belang bedacht, allemaal met 
een eigen gedrevenheid ingezet 
en allemaal met de beste bedoe-
lingen voor een grote of voor 

een kleinere groep gevormd.
Maar de laatste tijd lijkt het soms 
of de mening van een ander er 
niet meer mag zijn, ‘niet meer 
kan’ en dat een opvatting van 
een ander niet meer uitgespro-
ken of gehoord mag worden, 
deze wordt ‘gecancelled’. 

Het is juist belangrijk dat de 
ander zijn of haar mening mag 
blijven uitspreken, ook al is het 
niet die van jou. Als de mening 
van de ander geen nieuw inzicht 
geeft, zorgt het luisteren naar el-

kaar in ieder geval voor weder-
zijds respect. En dat is een groot 
goed. Je kunt het best eens wor-
den over het feit dat je het niet 
eens bent met elkaar. 

Onze samenleving. Ons Bernheze. Een bonte verzameling van man-
nen en vrouwen in alle leeftijden. Verschillend in karakter en ver-
schillend van huidskleur. Verschillend van komaf en verschillend 
van geboortegrond, soms van ver weg en soms een dorp verder. 
Kijk rond in je eigen dorp en je ziet zoveel verscheidenheid en tege-
lijkertijd zoveel eenheid.

Gertjan Hermes, burgerlid CDA Bernheze

CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

Nu zijn er dan toch wat wijzi-
gingen in het subsidiebeleid. We 
krijgen zelfs een nieuwe verorde-
ning ‘Welzijnssubsidies gemeen-
te Bernheze 2021’. Maar nog 
steeds is niet duidelijk wie wat 
waarom krijgt. Nog steeds geen 
lijstje, waarop ik zelf kan uitvin-
den of ik subsidie kan krijgen. 
Sterker nog, het college geeft al 
aan dat zij, als de verordening 

wordt aangenomen, zullen gaan 
handelen ‘in de geest hiervan’. 
Krijgt u hier, net als wij, ook zo’n 
raar gevoel bij? In de geest van 
iets handelen...?

Komen wij als inwoners er ook 
mee weg als we de wet- en re-
gelgeving niet precies naleven, 
maar ‘in de geest van’ handelen? 
Als ik ‘in de geest van een par-

keerverbod’ iets te lang parkeer, 
krijg ik gewoon een boete hoor!

Wij hopen dat de nieuwe veror-
dening een begin is en dat vol-
gend jaar de subsidietoewijzing 
binnen onze gemeente inzichte-
lijk, transparant en kinderlijk een-
voudig zal zijn.

Reageren: info@vvdbernheze.nl

In de geest van

Al jaren is het subsidiebeleid van onze gemeente de VVD Bernheze een doorn 
in het oog. En dit geldt ook voor andere oppositiepartijen. Het beleid is totaal 
niet transparant. Niemand kan aan de hand van bijvoorbeeld een lijstje zien of 
een vereniging of initiatief in aanmerking komt voor subsidie. Helaas hebben 
de coalitiepartijen afgesproken om hier vooral niets aan te veranderen. We blij-
ven dus lekker doorgaan met het op onnavolgbare wijze verstrekken van sub-
sidiegelden. Ik weet nog dat het tijdens een commissievergadering alleen voor 
de wethouder volledig duidelijk was op welke wijze Bernheze subsidie verleent. 

Arianne van de Gein, commissie Maatschappelijke Zaken

Gertjan: ‘Meningen worden ‘gecancelled’’

December blijkt een maand voor 
bezinning en vooruitkijken. Vol-
gens het woordenboek staat 
bezinning voor ‘tot een helder 
en rustig besef komen’. Pas als 
je nagedacht hebt, kun je weer 
stappen zetten. 

Soms gaat het daar ook meteen 
mis. Als je ergens niet over na-
denkt, hoef je ook niets te doen 
en niets te veranderen.

Ongeveer tien jaar geleden heb 
ik, destijds als voorzitter van COC 
Noordoost Brabant, ingesproken 
in de Commissie Maatschappe-
lijke Zaken. De commissie kwam 
tot de slotsom dat er geen reden 
was om diversiteitsbeleid op te 
stellen in de gemeente Bernheze. 
Dat was toen.
Hoewel we in onze gemeente 

geen scholen op reformatorische 
grondslag hebben, is het wellicht 
tijd om opnieuw na te denken 
over ons niet - bestaande beleid. 
De afgelopen tien jaar zijn we 
namelijk niet verder gekomen. 
Misschien zijn we zelfs wel ach-
teruitgegaan. 

Minister Slob maakt de discussie 
over homoseksualiteit in het on-
derwijs actueel. Transgenders op 
tv worden geaccepteerd, maar 
wat vindt u ervan als er een naast 
u komt wonen?

Progressief Bernheze staat voor 
een kleurrijke maatschappij, voor 
inclusiviteit. Een maatschappij 
waarin elke persoon even veel 
waarde heeft en zichzelf mag en 
kan zijn. Het is tijd dat we dat 
ook als gemeente vast leggen.

Alle kleuren van 
de regenboog

Het is alweer bijna december. Maand van 
de paarse advent en van de discussie over 
de kleur(en) van de behendige hulpen van 
Sinterklaas. In december vinden de Inter-
nationale dag van de afschaffing van de 
slavernij, Wereld Aidsdag en de Internatio-
nale dag van biodiversiteit plaats. Een bont 
palet.

Bellinda van den Helm, commissielid
Progressief Bernheze 

BIJ EEN ONDERNEMER VAN HIER!

PAPERPOINT
Sint Servatiusstraat 52a, Heeswijk-Dinther

DEPOT
‘t Dorp 61a, Heesch

FEEL GOOD STORE SPARKLING
Parkstraat 8, Nistelrode

DAGWINKEL SCHOUTEN
Dorpsstraat 47, Loosbroek

JOHNNIE EN MIEKE’S DAGWINKEL
Kerkstraat 11c, Vorstenbosch

WWW.BENLOYAALKOOPLOKAAL.NL

Dé cadeaubon van Bernheze

CAD
EAU
BON

Van:

BLKL cadeaubon.indd   1BLKL cadeaubon.indd   1 06-11-2020   15:2506-11-2020   15:25

Bon nr. 000000

Ter waarde van:

Te besteden bij de lokale ondernemers in Bernheze,  
zie www.benloyaalkooplokaal.nl

BLKL cadeaubon.indd   2BLKL cadeaubon.indd   2 06-11-2020   15:2506-11-2020   15:25

Verkoopadress en
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Tekst?

BLACK FRIDAY Zie oplossing pagina 34

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

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

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

le
n

Oplossing
vorige week:

Hedwig Bosch uit 
Heeswijk-Dinther

Winnaar:
Anja van den Berg
kan de staatsloten 

ophalen bij 
Kantoorboekhandel 

Paperpoint

wie
is deze Bernhezenaar?

OOGcontact

Easy

9 5 7 8

2 4 8 1 3

1 2 6

8 7 9 6 1

9 6 3

3 5 1 8 9

4 2 5

7 5 4 6 2

6 9 2 8

Puzzle #244458

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

SUDOKU

MOOIBERNHEZERTJES
KERSTBOMEN

KERSTBOMEN LOOSBROEK
Dorpsstraat 13.
Fraserie (naaldvast) tot 2 meter, 
zolang de voorraad strekt. 
Morica blauwspar in allerlei 
maten.
Meer info: 06-29129328.

KERSTBOMEN
VERS VAN HET LAND
Alle maten € 12,- per stuk.
Van den Broek, Akkerweg 6
Vorstenbosch. 

AANGEBODEN

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

OLIEBOLLENKRAAM
Plein 1969 Heeswijk-Dinther.
4 december tot en met 
10 januari 2021. Eerste en 
Tweede Kerstdag gesloten. 
Openingstijden: 

oliebollenkraam.net
Mario & Christa Bok.

0413 292911
06 25416954. 

VIDEOBANDEN DIGITAAL 
LATEN MAKEN? 
1 videoband € 20,-.
2-9 videobanden € 15,-.
10+ videobanden € 12,50.
Opslag:
USB Stick 64 GB € 10,-.
Harddisk 500 GB € 40,-.
Harddisk 1 TB € 60,-.
(per film ongeveer 3 GB).
Of eigen opslag aanleveren.
Bel of app: Robbie van der Wijst
06-22 386 399.

CONTACT

Gepensioneerd maatschappelijk 
werker WEDUWNAAR, 
ZOEKT WARME, GEZELLIGE, 
LEVENDIGE VROUW van rond 
de 80 met brede belangstelling, 
verzorgd, niet rokend, matig 
met alcohol. 
Hij is zachtaardig en lief, slank 
en zwemt graag. 
Tel. 0413-216152. 
Relatiebureau Stichting Date, 
voor u geen kosten.

TE HUUR

BEDRIJFSUNIT.EU
170 & 250 m2 te Nistelrode
Afgesloten terrein.
Voorzien van overhead-deur.
Gezamenlijke toiletgroep en 
kantine.
Info: 06-46111667 of 
www.bedrijfsunit.eu.

NIEUWE OPSLAGRUIMTE 
GEÏSOLEERD, 100M2

IN OVERLEG MEER.
Voorzien van overhead deur, 
doorrijhoogte 4.25 m. 
Terrein is afgesloten. 
Heeswijk-Dinther. 
Meer informatie: 06-13440018.

GEISOLEERDE OPSLAG-
RUIMTE IN BERLICUM
Vanaf 175 m2, 06-53338720.

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.

DE SPECIALE BRABANTSE 
WORSTENBROODJES
Heb jij ze al geproefd?
Zaterdag tussen 9.00-14.00 uur. 
5 voor € 6,-!

Schoolstraat 10, Heeswijk-Dinther
www.despecialebrabantse
worstenbroodjes.nl.

NU MET DE FEESTDAGEN 
IN HET VERSCHIET VOLOP 
CADEAUARTIKELEN BIJ 
HEDI’S NIEUW
INGERICHTE OPKAMER
Vele aanbiedingen met 
kortingen tot wel 70%.
Hedi Meubelen, 
Laag Beugt 1A, Heeswijk-Dinther
0413-292875
www.hedimeubelen.nl

GEVRAAGD

BRABANTSE ILLUSTRATIE 
JAARGANG 
1928/1929/1930
Los of ingebonden.
Cor van Uden
06-51088981.

LEGE TONERS

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

OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES 

Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in Nistelrode.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.
Of Bunderstraat 1 in Heesch en 
steun hiermee het goede doel 
Stichting Opkikker.
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Gesprekjes over 50 jaar Heelwijk
HEESCH - Vorige week bestond Heelwijk 50 jaar. Een jubileum wat niet gevierd kon worden zoals 
gehoopt. Alle bewoners werden persoonlijk bezocht en kregen wat lekkers. Hieronder enkele korte 
stukjes van de bewoners.

De heer van Oort:
“Mijn moeder heeft gewoond 

in het oude bejaardenhuis. Daar 
kwam ik vroeger al op bezoek, 

nu woon ik er zelf.” 

Mevrouw Schapendonk:
“Ook mijn moeder heeft vroeger in het oude 

bejaardenhuis gewoond, ze had er ‘goed d’n aard’. 
Als je bij haar op bezoek kwam was ze meestal 
niet thuis maar te vinden bij het kaarten met 

medebewoners. Ik heb zelf in Heelwijk ook ‘goed d’n 
aard’ en ik vind vooral het samen eten erg gezellig.”

Mevrouw de Goeij:
“Toen ik op zoek was naar een 
verzorgingscentrum kreeg ik 

een tip van een vrijwilliger (Bert 
van den Hurk, de schoonvader 
van haar dochter) dat hier een 
appartement vrij was. Ik vind 
de verzorging hier heel goed 

en onder elkaar met de andere 
bewoners gaat ook erg goed.”

Mevrouw van Gogh:
“Ik woon pas sinds oktober hier in Heelwijk.

In de Gasterij kwam ik aan tafel te zitten met een 
bewoner die dezelfde dag hier is komen wonen. 

Zaterdag 14 november heb ik samen met haar een 
gebakje gegeten die zij gewonnen had met de Week 

van de Smaak. “Ik wil graag een hulde aan
de kok geven omdat ik het eten hier altijd

zo lekker vind.”

Mevrouw Smulders:
“Ik heb het hier goed naar mijn zin. Ik heb een hele 

lieve vrijwilliger die altijd voor me klaarstaat, ook als 
ik naar het ziekenhuis moet. Ze gaat iedere week met 

me fi etsen met de rolstoelfi ets. Ik ben haar daar zo 
dankbaar voor dat ik soms haar dan iets lekkers geef. 

Ik heb nog nooit zo’n goede vrijwilligster gehad.”

Mevrouw van den Hurk:
“Vroeger stond hier de kerk, 
die is afgebrand. De nieuwe 

kerk had geen toren, die 
hebben we toen met de hele 
buurt betaald. Dat is dus het 

carillon dat er nu nog
(of weer) staat.”



  
Woensdag 25 november 202026

Ongeveer 40 jaar wonen we al 
in dit huis; wij zijn de eerste be-
woners. 
We stelden onszelf de vraag: 
‘Wat kunnen we doen om ons 
huis te verduurzamen? Wordt 
dat niet al te kostbaar? Is dat de 
investering wel waard? Toen be-
gon onze zoektocht.

Informatie verzamelen
Waardevolle informatie vonden 
we op de website van Brabant 
woont slim (www.brabant-
woontslim.nl) en bij de vereni-
ging Eigen Huis, waar we lid van 
zijn. Ook legden we ons oor te 
luister bij de bijeenkomsten van 
BECO en bij de Energieweverij. 

Zodoende kregen we meer in-
zicht in de mogelijkheden.

Onze maatregelen
We hebben eerst de spouw-
muurisolatie van ons huis laten 
checken. Volgens de experts was 
deze nog pico bello in orde, daar 
was geen winst meer te behalen. 
Een logische volgende stap was 
het zelf opwekken van duurza-
me energie. Net op dat moment 
kwam de werkgever van Toon 
met de mogelijkheid om collectief 
zonnepanelen aan te schaffen. 
Toon werkte destijds bij Enexis. 
We hebben veel plezier van onze 
zonnepanelen. Het geeft een 
goed gevoel dat we zonne-ener-
gie gebruiken. Bovendien ver-
bruiken we minder elektriciteit en 
dat scheelt toch in de kosten.

BECO
Stroom en gas nemen we af van 
BECO. “Een coöperatie met le-
den trekt mij meer dan een groot 
energiebedrijf met voorname-
lijk winstbejag”, zegt Toon. We 
hebben trouwens ook de vou-
cher van de gemeente verzilverd: 
vensterisolatiefolie en een warm-
tescan. Suzan: “Ik ben benieuwd 
wat de warmtescan laat zien. 
Dan kunnen we weer de volgen-
de stap zetten in de verduurza-
ming”. Waarschijnlijk is de be-
glazing op de eerste verdieping 
aan de beurt. “Ik ga me maar 
vast verdiepen in de subsidiemo-
gelijkheden.”

DUURZAAM BOUWEN

HEESWIJK-DINTHER - Voor Suzan (61) en Toon (66) van Vugt is het zonneklaar. “We moeten doen wat 
we kunnen om deze wereld leefbaar te houden. Dat zijn we verplicht aan onze kinderen en kleinkinde-
ren”, zegt Suzan. Suzan werkt als verzorgende bij Laverhof.

Benieuwd naar de warmtescan!

Meer info of aanmelden op 
www.onsbeco.nl

Kies voor duurzame energie 
www.vanbakeleco.nl

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Haal de
zon in
 huis

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

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

Vorstenbosch - 0413-35 09 92

Uw adres voor houten kozijnen,
ramen en deuren. 
Ook schuin, getoogd en ronde kozijnen www.van-heertum.nl

Vorstenbosch   -   Tel.: (0413) 35 09 92

www.van-heertum.nl

Uw adres voor houten kozijnen, ramen en deuren

Vorstenbosch   -   Tel.: (0413) 35 09 92

www.van-heertum.nl

Uw adres voor houten kozijnen, ramen en deuren

Suzan van Vugt uit Heeswijk-Dinther: “Voor een leefbare wereld”

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

Ga voor duurzame 
producten

DUURZAAMHEID
TIP
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BERNHEZE BOUWT
Theo Janssen legt eerste steen Brouwhuis 

Ron de Lorijn, eigenaar van Eet-
café ‘t Pumpke en het Brouw-
huis, hoopt zo snel mogelijk open 
te kunnen, maar wanneer dit zal 
zijn heeft natuurlijk alles te ma-
ken met de huidige coronaregels. 

Het Brouwhuis wordt een sfeer-
volle ruimte waar gezelschappen 
tussen de 30 en 60 personen te-
recht kunnen voor een etentje en 
een drankje maar ook een bier-
proeverij behoort straks tot de 

mogelijkheden. De inrichting is 
helemaal gebaseerd op de naam 
‘Brouwhuis’, met koperen leidin-
gen, biertank en glas in lood de-
tails. 

NISTELRODE - Het Brouwhuis aan het Raadhuisplein begint vorm te krijgen. De eerste steen van de 
binnenmuur is afgelopen week gelegd door Theo Janssen. In 1978 namen Theo en Pepi Janssen de 
Brouwershoeve over van Herman en Jet Hermans. Ze exploiteerden de Brouwershoeve tot ongeveer 
1992, toen zij vanwege gezondheidsredenen de Brouwershoeve over moesten dragen. 

Het Brouwhuis wordt een sfeervolle ruimte waar gezelschappen
tussen de 30 en 60 personen terecht kunnen voor een etentje en een drankje,

maar ook een bierproeverij behoort straks tot de mogelijkheden
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Ben je een huiseigenaar op leef-
tijd en wil je zo lang mogelijk 
zelfstandig thuis blijven wonen? 
Lees tegen welke problemen je 
aan kunt lopen en hoe je jouw 
woning toekomstbestendig kunt 
maken.

WOONKAMER

Ramen, zonwering en 
ventilatierooster zijn niet 
makkelijk te bedienen
De beste hoogte voor de klink 
van een raam is tussen heup 
en schouder (tussen 90 en 120 

cm vanaf de vloer). Het raam is 
dan gemakkelijk te openen en 
te sluiten. Zijn de raamklinken 
(te) hoog geplaatst, dan kun je 
overwegen om de raamklinken 
op de juiste hoogte te plaatsen. 
Hoog geplaatste ventilatieroos-
ters kunnen met een trekkoord 
of -stang geopend en gesloten 
worden.

Er zijn drempels onder de 
binnendeuren
Een drempel vergroot het risi-
co van struikelen en vallen. Een 

woning zonder drempels is het 
veiligst. Bovendien is een drem-
pelloze woning gemakkelijker 
schoon te houden. Het is bouw-
technisch niet altijd mogelijk een 
drempel te verwijderen. Je kunt 
een drempel ook schuin afwer-
ken (afschuinen), zodat het een 
minder groot obstakel vormt.

TOILET & BADKAMER

De vloer van toilet en badkamer 
zijn niet vlak en/of niet anti-slip
Je kunt overwegen een anti-slip- 

laag op de vloer aan te brengen. 
Om uitglijden te voorkomen 
moet een vloer stroef zijn, ook 
als die nat is.

Er is geen thermostatische 
mengkraan in de badkamer
De thermostaat zorgt ervoor dat 
de watertemperatuur constant 
blijft, ook als iemand anders in 
huis een kraan opendraait. 
De ingestelde temperatuur is 
standaard 38 graden. Je kunt de 
temperatuur naar wens hoger of 
lager instellen.

BERNHEZE BOUWT
COLUMN

ONNO
DE OMGEVINGSWET: 
EÉN WET VOOR DE 
FYSIEKE LEEF-
OMGEVING
U heeft er misschien al wel 
van gehoord; de nieuwe 
Omgevingswet. De invoering 
van de nieuwe Omgevingswet 
betekent de grootste wet-
gevingsoperatie sinds de 
Tweede Wereldoorlog. 

De Omgevingswet bundelt straks 26 bestaande wetten 
op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke 
ordening en natuur. Met de Omgevingswet zal er nog 
maar één wet zijn voor de hele leefomgeving. 

Wat gaat u daar van merken?
Allereerst zal het ‘oude vertrouwde’ bestemmingsplan 
verdwijnen. Op grond van de Omgevingswet moet de 
gemeente een Omgevingsplan gaan vaststellen. Het 
bestemmingsplan bevat vooral regels over bouwen 
en gebruik van gronden. Deze regels zullen straks 
ook weer terugkomen in het omgevingsplan. Maar 
het omgevingsplan is niet beperkt tot regels voor ‘een 
goede ruimtelijke ordening’. Het omgevingsplan kan alle 
aspecten van de veilige en gezonde fysieke leefomgeving 
omvatten. Het is dus een ‘bestemmingsplan plus’. 
De nieuwe Omgevingswet richt zich op het instand-
houden van een ‘veilige en gezonde fysieke leef-
omgeving’. De term ‘goede ruimtelijke ordening’ - die 
u de afgelopen jaren regelmatig in mijn columns bent 
tegengekomen - zal dus verdwijnen. 

Het gaat om kwaliteit
Door het samenbrengen van alle beleid en alle regels 
die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving 
in één plan, ontstaat een totaal afwegingskader. 
Tegenstrijdige en dubbele regelingen worden op deze 
manier voorkomen. Procedures kunnen sneller. Het 
omgevingsplan biedt hierdoor de mogelijkheid om 
nieuwe ontwikkelingen te realiseren met eenvoudigere 
procedures, waarbij het vooral gaat om kwaliteit. Nieuwe 
ruimtelijke initiatieven zullen dus meer op grond van 
kwalitatieve normen beoordeeld (kunnen) gaan worden. 
Niet meer alleen of iets ‘onder’ of ‘boven’ de norm valt.

Binnen de kaders zal een algehele belangenafweging 
gemaakt worden, waarbij de kwaliteit van de leef-
omgeving in z’n totaliteit een belangrijk criterium zal zijn. 
Dit betekent een wat andere manier van werken. Meer 
overleg en afstemming met belanghebbenden (aanvrager 
en omgeving) en met de inhoudelijke specialisten. 
Wellicht ook meer kansen! 

Afwijken van het omgevingsplan?
Op dit moment moet u - meestal - een postzegelplan 
opstellen als u plannen heeft die niet passen in het 
geldende bestemmingsplan. Een postzegelplan is een 
klein bestemmingsplan, specifiek voor de locatie waar 
uw plannen betrekking op hebben. Met de nieuwe 
omgevingswet verandert dit. We krijgen dan te maken 
met zogenaamde ‘omgevingsplanactiviteiten’ die met een 
vergunning mogelijk gemaakt kunnen worden. 

Wanneer?
Invoering van de wet was aanvankelijk voor 2018 
voorzien, maar is nu uitgesteld tot 1 januari 2022. 

Laat u goed adviseren!

ONNO TRUSCHEL is 
zelfstandig adviseur op 
het gebied van ruimtelijke 
ordening en eigenaar van 
RO Connect in Heesch.

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

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

PIETBOON by 
DOUGLAS
& JONES

www.hansvandervelden 
aannemersbedrijf.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

Kerkstraat 26a - Vorstenbosch
06-53899928

info@vanzogelbouwbedrijf.nl
www.vanzoggelbouwbedrijf.nl

NIEUWBOUW
VERBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN

PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,

5388 PN Nistelrode

T. 0412 612594 

MEER INFO

info@beeten.nl 
www.beeten.nl

NIEUWBOUW
VERBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN

PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,
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Hoe kan ik mijn huis aanpassen zodat 
ik langer thuis kan blijven wonen?

‘Het is bouwtechnisch 
niet altijd mogelijk een 

drempel te verwijderen’
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Hondstraat 3 - 5476 KT  Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl  - www.addonkers.nl

• Kozijnen   Deuren   Ramen

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

‘Bye bye’ kruiwagen: Sherpa is jouw
beste maatje bij elke zware klus!

Gelukkig kan het ook anders. 
Jouw ideale hulp bij elke zware 
huis-, tuin- en keukenklus heet 
SHERPA. Precies, afgeleid van 
het bergvolk uit Tibet, die sjou-
wers voor wie geen klus te zwaar 
is in de bergen. SHERPA bewijst 
dat innovatieve grote spelers op 
de internationale markt heus niet 
alleen in Verweggistan zitten. Die 
vind je ook gewoon bij jou om de 
hoek: in ons eigen Nistelrode. 

SHERPA wereldwijd én 
bij jou thuis
Eigenaar Mart van den Hanen-
berg komt oorspronkelijk uit de 

wegenbouw. Daar ondervond hij 
het gesjouw met stenen, zand, 
trottoirbandjes en ander zwaar 
materieel aan den lijve. Dat moest 

toch anders kunnen, vond Mart. 
En zo ontstond het plan van mi-
ni-loaders. Samen met echtgeno-
te Helma startte hij SHERPA: zijn 
onderneming in een hulpmiddel 
dat het zware sjouwwerk aan-
zienlijk moest vergemakkelijken. 
En dat wierp zijn vruchten af. 

Nu, dertig jaar later, staan zijn 
mini-loaders verspreid over de 
hele aardbol. Het mooie is dat 
deze mini-loaders nog steeds in 

eigen huis worden ontworpen 
en geproduceerd. De SHERPA 
mini-loaders worden intussen 
aangedreven door benzine, 
diesel, LPG en elektromotoren. 
Als pionier in de wereld heeft 
SHERPA al ruim acht jaar een 
volledig elektrisch aangedreven 

(zero emission) mini-loader be-
schikbaar. In de praktijk is dit een 
duurzaam en beproefd concept 
gebleken, zelfs in de meest ex-
treme omstandigheden bij sloop-
bedrijven in Amerika. Omdat ze 
zo smal zijn - 76 centimeter - kun 
je er alles mee, ook binnenshuis. 
Je rijdt ‘m gewoon door de deur 
of in de lift naar binnen, terwijl je 
zelf achterop staat. 

‘Bye bye’ kruiwagen
De mini-loaders zijn te gebruiken 
met verschillende aanbouwde-
len. Zo kun je kiezen voor een 
tuinafval riekbak, grondboor, 
kettinggraver, sloophamer, on-
kruidborstel, mestriek en nog veel 
meer. Voor elke zware klus heeft 
SHERPA een oplossing. En wat 
óók heel prettig is: de huur van 
zo’n mini-loader blijft gewoon 
betaalbaar. Voor particulieren is 

er zelfs een speciaal weekendta-
rief; op vrijdagmiddag de mini- 
loader halen of laten brengen 
en op maandag terug. Het hele 
weekend klussen voor het tarief 
van één dag huren. Als dat geen 
service is. Dus zeg maar dag te-
gen je kruiwagen en tegen pijn in 
je rug. Kom maar op met die tien 
kuub zand. SHERPA is jouw beste 
maatje bij elke klus. Neem gerust 
contact op voor meer informatie, 
de mensen van SHERPA staan 
graag voor je klaar.

NISTELRODE - Je bent aan het verbouwen. Al je tegels moeten eruit. Net als die hoge heg, de conife-
ren, dat zware hekwerk of die gedateerde keuken. En dan is er die enorme bult zand die van voor naar 
achter moet worden verplaatst. Met die lading stenen. Je ziet de bui al hangen. Dat wordt dagenlang 
op en neer sjouwen met een veel te zware kruiwagen. En daarna drie dagen plat vanwege pijn in je rug. 

Canadabaan 14, Nistelrode
0412-613344
info@sherpaminiloaders.com
www.sherpaminiloaders.com

Marcel van den Hanenberg en Ray van Es Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Marcel van der Steen

Een verzakte grootformaat 60x60-tegel in je tuin haal je met de vacuüm 
tegelzuignap zó omhoog

SHERPA bewijst dat innovatieve grote spelers 
heus niet alleen in Verweggistan zitten

Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Uw wensen

Uw thuis!

Nieuwe Erven 21 • Heesch • 06-53208815
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Jubilarisse dameskoor
Petrus’ banden 

HEESCH - Bij dameskoor Petrus’ ban-
den werden zaterdag 21 november drie 
leden gehuldigd door Pastoor Ouwens 
tijdens de dienst van 19.00 uur. 

Na in de dienst gezongen te hebben, 
werd voor iedere jubilaris een dank-
woordje uitgesproken. Voor Jeanne Kor-
thout werd de medaille en oorkonde van 
de Gregoriusverenging voor 12,5 jaar in-
zet door Pastoor Ouwens aangereikt en 
ook kreeg zij een mooi bosje bloemen.

Ria Ploegmakers kreeg uit handen van 
de pastoor een jaarinsigne wegens 50 
jaar trouw lid van het koor, namens de 
Gregorius vereniging een oorkonde en 
natuurlijk ook een mooi bosje bloemen.

Annie Smits werd ook namens de Grego-
riusvereniging bedankt voor 50 jaar trou-
we inzet, de 50 jaarinsigne en oorkonde 
werden ook aan Annie aangereikt door 

Pastoor Ouwens en voor haar uiteraard 
ook een bosje bloemen. Het was een 
sfeervolle huldiging, ondanks corona.

Hierbij nogmaals een hartelijke dank aan 
Pastoor Ouwens en ook aan de dames 
van het koor. Dat er nog maar lang sa-
men gezongen mag worden!

Christinastraat 4 - 5384 KL Heesch - 0412-452087

Donderdag 26 november en vrijdag 27 november
van 9.30 - 18.00 uur

LEEGVERKOOP
Alle klanten bedankt
voor het vertrouwen

van de afgelopen 32 jaar
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Galerie De Meesters pakt nog groter uit

Voor kwalitatief goede kunste-
naars wordt de komende tijd het 
podium vrijgemaakt tijdens de 
komende Winterexpositie. 
Eentje die dit keer alleen ruim-
te biedt aan kunstenaars waar 
in voorbije jaren al met succes 
en plezier mee samengewerkt is 

want: “Dit wordt de laatste ex-
positie van Galerie De Meesters. 
Daarom kiezen we er bewust 
voor nog één keer ruimte voor 
hen te maken”, zeggen Leonie 
en Peter Dekker en Henk en Wil-
ma van Lieshout. Dat het doek 
valt is jammer, maar voor hen 

geen verrassing. “We hebben 
altijd geweten dat het tijdelijk 
was. Uiteindelijk hebben we hier 
opgeteld toch acht fijne jaren ge-
had”, voegen ze toe.

Galerie De Meesters pakt daarom 
nog grootser uit dan gebruikelijk. 

Uiteraard staan alle werken cen-
traal. Er is wederom een hele ge-
varieerde tentoonstelling samen-
gesteld in diverse disciplines met 
gebruik van allerlei materialen 
en in talrijke genres. Schilderij-
en, maar ook beeldhouwwerken, 
scrap-art, keramiek, glaswerk en 
meer. Groots, klein, inspirerend, 
vrolijk maar ook ingetogen. Voor 

elk wat wils. Het is niet het enige 
wat de Winterexpositie bijzonder 
maakt. Er zijn namelijk twee de-
monstratiedagen waarop kunste-
naars laten zien hoe hun werk tot 
stand komt. 
Zaterdag 12 december gaat Wil 
van Gemert vanaf 13.30 uur re-
alistisch schilderen en zaterdag 2 
januari laat Franca Schuurmans 
zien hoe zij haar werk van kera-
miek vervaardigt. 

Maar dat is nog steeds niet alles. 
Zaterdag 19, dinsdag 29, woens-
dag 30 december en zaterdag 9 
januari kan iedereen zijn eigen 
kunstwerk realiseren tijdens een 
workshop glasfusing onder lei-
ding van Rein van der Eerden. 
Zondag 13 en 20 december en 
zaterdag 2 januari staat van 13.00 
tot 17.00 uur Het Chocolade 

Atelier paraat met een enorm 
assortiment aan lekkernijen. Om 
het feest compleet te maken stel-
len enkele kunstenaars hun werk 
beschikbaar tegen hoge kortin-
gen. Gedurende alle weekenden 
en tijdens de extra openingsda-
gen zijn er Meesters in Kunst aan-
wezig voor het beantwoorden 
van vragen en natuurlijk zijn ook 

Leonie, Peter, Wilma en/of Henk 
er te vinden. Hoewel het, zoals 
ook voorgaande keren, veel werk 
was om een en ander samen te 
stellen ziet het genoemd viertal 
uit naar de komende expositie 
en kijkt ze al met al met een te-
vreden gevoel terug op eerdere 
edities. 
“We hebben echt een fantasti-
sche tijd gehad waarin we veel 
interessante en leuke mensen 
ontmoet hebben, prachtige ex-
posities hebben samengesteld en 
daar veel mensen blij mee heb-
ben gemaakt. Dat pakt niemand 
ons meer af”, stellen ze. 

Ondanks wegwerkzaamheden is 
de galerie goed bereikbaar.
Voor aanmelding voor de work-
shop en meer informatie zie 
www.galeriedemeesters.com.

HEESWIJK-DINTHER - Kunstliefhebbers hoeven zich vanaf vrijdag 4 december tot en met zondag 17 
januari niet te vervelen. Sterker nog; degene die er nu nog minder mee hebben maar er wel open voor 
staan ook niet. De Winterexpositie van Galerie De Meesters aan de Hoofdstraat 100B heeft naast een 
prachtige expositie van maar liefst dertien Meesters in Kunst in allerlei disciplines, nog een aantal leuke 
extraatjes in petto. Zo zijn er workshops, demonstratiedagen, extra openingsdagen tijdens de feestda-
gen, flinke kortingen op mooi werk en komt er het Chocolade Atelier. 

Leonie en Wilma Tekst en foto: Wendy van Lijssel

‘Bijzondere Winterexpositie:
Groots, klein, inspirerend, vrolijk maar 

ook ingetogen. Voor elk wat wils!’
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Sobere ophaaldag: Vatgerijpte Speciale Editie 2020

HEESWIJK-DINTHER - 
De ophaaldag van de 
tweede Vatgerijpte Speciale 
Editie, de 2020 editie, 
vindt zondag 29 november 
plaats. 

Dit vatgerijpte speciale abdijbier 
wordt natuurlijk op de Abdij van 
Berne uitgegeven. Dit keer wel 
op een andere manier dan vorig 
jaar, in verband met de corona-
maatregelen. Zo zal er wél kun-
nen worden afgehaald wat er ge-
durende het hele jaar is besteld, 
maar is er helaas géén feestmid-
dag met terras, marktkramen, 

muziek, masterclass, een wan-
deltocht, koren en eettentjes. Er 
worden dit jaar wel vier ‘auto-
afhaalstations’ en één ‘loopaf-
haalstation’ ingericht. Met de 
auto blijven ophalers in de auto 
tijdens betaling en aanname van 
het speciale bierkistje. Ook heeft 
elke afhaler een tijdslot voor het 
ophalen waardoor drukte wordt 
gespreid. Hierdoor worden con-
tacten zoveel mogelijk vermeden 
en achten de medewerkers van 
de Abdij en veiligheidsbewakers 
deze afhaaldag coronaproof. 
Hierdoor kunnen bestellers van 
deze Vatgerijpte Speciale Editie 
2020 in de feestmaand toch het 
leven vieren. 

50 PROCENT MÉÉR
VATGERIJPT ABDIJBIER
Eeuwen geleden rijpte het bier 
van de Abdij ook altijd op eiken-
houten vaten. Het bestelde fees-
telijke kistje abdijbier zal zondag 
29 november door alle bierbe-
stellers vanaf 10.00 uur tot uiter-
lijk 20.00 uur worden opgehaald. 
In oktober 2019 is speciaal hier-
voor Abt-generaal Quadrupel 
bier gebrouwen en na het gist-
proces op eiken vaten afgevuld 
om daarop een heel jaar te rij-
pen. Het zijn vaten van Rum 
Barbados en Islay single malt 
Whisky Laphroaig. De Abt-ge-
neraal Quadrupel heeft daardoor 
een vleugje van deze rum, whis-

ky en de geur en smaak van het 
eikenhoutvat opgenomen. Na 
dit rijpen is het bier gekeurd en 
voortreffelijk bevonden door de 
brouwmeester, bierkeurmeester 
en biersommelier van de Abdij. 
Vorige week zijn de vaten ge-
leegd en het bier geblend. Daar-
na is het op een speciale fles van 
75 centiliter afgevuld en van een 
mooi etiket voorzien. 

Elke fles heeft een uniek nummer 
en op het etiket staat een mooie 
beschrijving. Ook is er een mini-
boekje aan de hals bevestigd met 
een persoonlijke tekst van Abt 
Denis Hendrickx. Deze tweede 
Speciale Editie wordt ook weer in 

een mooi bedrukt kistje verpakt. 
Er is 50 procent meer Abt-gene-
raal Quadrupel op vaten gelegd 
en er zijn dus 50 procent meer 
grote flessen van 75 centiliter 
gebotteld. Deze unieke grote 
flessen zijn allemaal besteld via 
de website, het is dus nagenoeg 
uitverkocht. 

De Vatgerijpte Speciale Editie 
2021 is alweer gebrouwen en 
vanaf 30 november te bestellen 
via www.berneabdijbier.nl 

Weer meer dan dit jaar zodat we 
meer liefhebbers blij kunnen ma-
ken. Voor nu, blijf gezond en vier 
het leven!

Proeven door Abt Denis en brouwmeester

Kistje met de Speciale Editie 2020
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Herinrichting landgoed de Berkt
HEESCH - Landgoed de
Berkt wordt weer zoveel 
mogelijk ingericht zoals 
het vroeger was. Het is 
circa elf hectare groot. 
De huidige structuur 
bestaat uit 8,7 hectare 
landgoed en 2,5 hectare 
uit landbouwgrond. 

Het landgoed is in 1996 in eigen-
dom gekomen van de familie De 
Laat. De familie wil het landgoed 
graag duurzaam voor de toe-
komst in stand houden. Hiervoor 
is doorontwikkeling vereist. Met 
een rondleiding van Frans de 
Laat kom je er een beetje achter 
wat er is gebeurd en gaat gebeu-
ren. Er zijn in de loop der jaren 
al enkele poelen gegraven. On-
langs is weer een poel aangelegd 
in de buurt van de Vinkelsestraat, 
nabij enkele woningen die daar 

gebouwd gaan worden. Deze 
poel is toch weer wat groter dan 
de anderen om te snelle verlan-
ding tegen te gaan. Het zand dat 
eruit is gekomen kan straks weer 
gebruikt worden voor de funde-
ring van de huizen.

Van een grote plak grond is on-
langs de teelaarde afgegraven, 
zodat hier straks weer natuurlijke 
begroeiing plaats kan vinden. In 
de grond zijn duidelijk tekenen 
van oude rabatten te zien. Dit 

kun je zien aan de oude sloten 
die zich als zwarte stroken in het 
zand aftekenen. In het gras ver-
derop zijn sporen te zien van de 
das die daar fourageert. 

Het is hem hier vooral om de re-
genwormen te doen. In een wat 
hoger gelegen stukje terrein zie je 
duidelijk de holen van de das of 
van konijnen en misschien maakt 
de vos er ook wel gebruik van. In 
de nieuwe poel zie je op de bo-
dem duidelijk de sporen van een 
reiger.

In een stukje bos hangen enke-
le dennen schuin. Dit komt, zegt 
Frans, omdat de grond er te nat 
is en daar kunnen die dennen 

niet tegen. De structuur van de 
zandwegen worden deels weer 
hersteld zoals die vroeger waren. 
Zo loopt er ook één richting Vin-
kelsestraat vlak langs de wonin-
gen die nog gebouwd moeten 
worden. Omdat dat pad over een 
sloot gaat geeft Frans aan dat er 
ooit een bruggetje moet komen.

De bedoeling is dat naast de 
landbouwschuur een woning 
gebouwd gaat worden. De pro-
cedure daarvoor is in volle gang, 

net als bij de twee woningen 
langs de Vinkelsestraat. 

Er worden nu gaten gegraven 
langs de nieuwe lanen waar 
straks bomen in geplant worden. 
Dit worden dan zomereiken, 
beuken en berken. Voor Frans is 
het een uitdaging om dat deels 
zelf te doen. 
De eiken heeft Frans zelf opge-
kweekt uit de eikels van de boom 
bij de Groenling in de Veldstraat 
in Heeswijk-Dinther.

IVN-lid Jan Ruijs is met een drone over het landgoed gegaan. Dat levert mooie beelden op. Foto: Jan Ruijs

Gebied rondom Kasteel de Berkt wordt weer in oude staat herstelt Tekst en foto’s: Peter Kriele

‘Duurzaam voor de 
toekomst in

stand houden’

Bijgerechten voor uw kerstdiner
Huzarensalade: 
met gevulde eieren, asperges met ham, 
cranberrypaté en diverse soorten fruit € 5,- p.p

Huzarensalade met vis:
paling, zalm, forel� let, garnalen,
makreel en gevulde eieren € 9,50 p.p

Visschaal: 
nieuwe haring, paling, zalm,
garnalen, makreel en forel� let € 11,- p.p

Vleesbestellingen op aanvraag
Rollades:
� letrollade, runderrollade, half-om-half rollade

Rundvlees:
soepvlees, rosbief, entrecôte, biefstuk

Varkensvlees:
varkenshaas, schnitzels, fricandeau, oesters

Canadese ham

Worstenbroodjes
uit eigen keuken:

Gourmet, steengrill of fondue
Vleesschaal:
biefstuk, kip� let, varkenshaas, katenvarkenshaas, 
speklapjes, hamburgers & piri-piri reepjes

€ 7,- p.p
Vis & Wild op aanvraag

Huzarensalade:
met gevulde eieren, augurk, uitjes, tomaten & fruit

€ 3,50 p.p
Extra’s:
• groenteschotel met champignons, ui, paprika, 

tomaat, aardappeltjes en stoofgroenten
• 2 soorten rauwkost
• 3 soorten saus: kno� ook, cocktail en zigeuner
• stokbrood en kruidenboter € 3,- p.p

Bestellen vóór 20 december

Zoals u van ons gewend bent: 
u kunt uw bestelling 1e en 2e Kerstdag ophalen 

tussen 11.00 en 13.00 uur.

 p.p

Nagerechten
Panna cotta met aardbeien
of Monchou met kersenWenst u � jne feestdagen!

Kilsdonkseweg 5 - 5473 KK - Heeswijk-Dinther
 0413-293187 - 06-21917272
info@verheijdencatering.nl 
www.cateringverheijden.nl

VERHEIJDEN
C a t e r i n g  &  B a r b e c u e

€ 1,- p.s.

WinterBBQ op aanvraag

€ 2,- p.s.
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Er was een grote opkomst van de welpen 
tot en met de A-junioren. De kinderen 
hebben genoten van de spelletjes die er 
waren bedacht. 

Ondanks alle coronamaatregelen was dit 
een zeer geslaagde activiteit. Hierbij dan 

ook een grote dank aan de jeugd TC en 
iedereen die eraan mee heeft geholpen. 
Ook de kinderen die er waren worden 
hartelijk bedankt, want zonder hen kon 
deze leuke activiteit natuurlijk nooit heb-
ben plaatsgevonden. Op naar betere tij-
den!

Extra nieuws vanuit Altior

HEESWIJK-DINTHER - In sporthal de Zaert vond zaterdag 21 november een activiteit 
voor de jeugd van Altior plaats. Omdat er op dit moment geen competitie mogelijk is 
was er door de jeugd TC een leuk programma in elkaar gezet. 
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BLKL cadeaubon.indd   1BLKL cadeaubon.indd   1 06-11-2020   15:2506-11-2020   15:25

Bon nr. 000000

Ter waarde van:

Te besteden bij de lokale ondernemers in Bernheze,  
zie www.benloyaalkooplokaal.nl
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EEN BEDANKJE
VOOR EEN
VRIJWILLIGER

BIJ EEN ONDERNEMER VAN HIER!

Dé cadeaubon van Bernheze
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HEESWIJK-DINTHER - Avesteyn 
meldt dat hoofdtrainer Hugo 
van de Sande zijn contract bij 
Avesteyn met een jaar heeft ver-
lengd. 

Hugo is bezig aan zijn vierde 

seizoen en geniet het volste ver-
trouwen van de spelersgroep en 
het bestuur. In goed overleg is 
vorige week besloten na het lo-
pende seizoen nog een seizoen 
(2021-2022) door te gaan met 
Van de Sande als hoofdtrainer.

Contractverlenging Van de 
Sande bij Avesteyn

HVCH JO8-2 in het nieuw

Het bedrijf Becoss, gevestigd 
aan de Cereslaan in Heesch, is 

een onafhankelijk werving- en 
selectiebureau dat met inzet van 

nieuwe media een waardevolle 
aanvulling levert. Door dicht bij 
haar roots te blijven, werven en 
selecteren zij menselijk kapitaal 
op een menselijke manier! 

Dat is precies hetgeen waar de 
arbeidsmarkt van nu en van de 
toekomst behoefte aan heeft.

HVCH JO8-2 is een enthousiast 
team. Plezier en ontwikkeling 
staan voorop en dat zit met deze 
jongens en meiden wel goed. 
Hopelijk worden de competities 
snel weer herstart en kunnen ze 
met trots hun sponsor blijven 
(uit)dragen. 

HEESCH - Becoss heeft voor nieuwe tenues, trainingspakken en tassen gezorgd voor de jongens en mei-
den van de JO8-2 van voetbalvereniging HVCH. Ook de leiders hebben een mooie coachjas ontvangen. 
Hiervoor wil de JO8-2 Paul en Maggy Peters hartelijk bedanken.

Diplomazwemmen A en C

Geslaagd voor het zwemdiploma 
A zijn: Sven Back, Ties Bevers, 
Dex van den Broek, Gijs Glou-
demans, Elisabet Hakobyan, Eva 
Hakobyan, Noa van der Heijden, 
Seb van den Heuvel, Caro Im-
minkhuizen, Kyro van Lith, Ro-
wen van Menzel, Faya Nazier, 
Morris van Peufflik, Ace Reuvers, 

Ayden Roovers, Jaysen Roovers, 
Lars Timmermans, Otis van de 
Vorle en Bram van de Wiel.

Geslaagd voor het zwemdiploma 
C zijn: Keet Boers, Noa Griek, 
Alisha Kradolfer en Chenaul Ver-
hagen.

Namens iedereen bij Conscius 
Sports; gefeliciteerd met het be-
halen van jullie zwemdiploma!

NISTELRODE - Gelukkig konden de kinderen zaterdag 21 november weer diplomazwemmen in Veghel. 
Alles was een beetje anders dan anders, maar dat mocht de pret niet drukken voor de jonge diploma-
kandidaten. De ouders moesten in de kantine blijven, de kinderen in het water en de instructeurs op 
gepaste afstand. De kinderen deden het heel goed en mochten na het examen van de instructeurs hun 
verdiende zwemdiploma in ontvangst nemen.

‘Alles een beetje 
anders, maar dat mocht 

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

www.mooibernheze.nl

DONDERDAG 26 NOVEMBER
Opening Borrelpunt
Parkstraat 6b Nistelrode
PAGINA 11

Film: Parasite
CC Nesterlé Nistelrode

De Waan
www.debkk.nl

Leegverkoop atelier
Toon Hornman
Christinastraat 4 Heesch
PAGINA 30

VRIJDAG 27 NOVEMBER
Leegverkoop atelier
Toon Hornman
Christinastraat 4 Heesch
PAGINA 30

ZATERDAG 28 NOVEMBER
Familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode

Schrijfadvies met Annelies
Bibliotheek Heesch
PAGINA 15

Blotevoetenpad
met rubberlaarzen
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Vorstenbosch Piekt voor ALS
Nistelrodensedijk Vorstenbosch
PAGINA 1

Uitzending Proms Notenkrakers
www.notenkrakersvorstenbosch.nl
PAGINA 2

Schoen ophalen Sinterklaas
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

Sinterklaas kleurplaat inleveren
Berne boek- en abdijwinkel
Heeswijk-Dinther

ZONDAG 29 NOVEMBER
Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode
PAGINA 31

Open zondag
Van Zutphen bedden Uden
PAGINA 25

Open zondag
Ad Bouw Uden
PAGINA 9

Uitzending Proms Notenkrakers
www.notenkrakersvorstenbosch.nl
PAGINA 2

Schoen ophalen Sinterklaas
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

Sinterklaas kleurplaat inleveren
Berne boek- en abdijwinkel
Heeswijk-Dinther

Boekpresentatie: Vergeet me
Berne boek- en abdijwinkel
Heeswijk-Dinther

DINSDAG 1 DECEMBER
Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek

WOENSDAG 2 DECEMBER
Gerrit Jansen, Numerologie
Centrum MAIA Nistelrode

Informatieavond
Koning Willem I college
www.kw1c.nl
PAGINA 6

VRIJDAG 4 DECEMBER
Reiki 1
Centrum MAIA Nistelrode

Steven Brunswijk 
CC De Pas Heesch

ZATERDAG 5 DECEMBER
Blotevoetenpad
met rubberlaarzen
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Sinterklaas Temple Challenge
Winners café Nistelrode

ZONDAG 6 DECEMBER
Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode
PAGINA 31

MAANDAG 7 DECEMBER
NL-Alert controlebericht

Film: De beentjes van 
Sint-Hildegard
Filmhuis De Pas Heesch

DINSDAG 8 DECEMBER
Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek

Film: De beentjes van 
Sint-Hildegard
Filmhuis De Pas Heesch

WOENSDAG 9 DECEMBER
Jaarvergadering Dorpsraad 
Vorstenbosch
www.show2all.nl/dorpsraad

Marianne Huisman, helder-
ziende waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

DONDERDAG 10 DECEMBER
Reiki 2
Centrum MAIA Nistelrode

VRIJDAG 11 DECEMBER
Andy Marcelissen 
CC De Pas Heesch

ZATERDAG 12 DECEMBER
Schrijfadvies met Annelies
Bibliotheek Heesch

Blotevoetenpad
met rubberlaarzen
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Ed Struijlaart 
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 2

The legendary
CCR woodstock show
CC De Pas HeeschEv
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Fotograaf: 
Rini van Dijk
Kasteel Heeswijk

Let op:
RIVM-maatregelen 
kunnen invloed 
hebben op de 

evenementenagenda

1. Voor welke stichting Piekt Vorstenbosch?

2. Hoe heet het asieldier van de week? 

3. Hoe heet de naam van het bedrijf dat Mike van der Walle donderdag opent? 

4. Van welk gebouw heeft Theo Janssen de eerste steen gelegt? 

5. Wat is de achternaam van Marko waar Gerard op bezoek was? 

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

Winnaar vorige week: 
Marijke van den Berg 
Het antwoord was:

PEPERNOOT

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

Bos bloemen 
t.w.v. € 15,-

6. Wie steunt het Kringloopbedrijf? 

7. Hoe heet de expositie van Galerie De Meesters?


