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De bezorgers van 
2020 brengen 
volgende week 
de jubileum-
kalender

Volgende week kun je de be-
zorgers aan je deur verwachten, 
dit kee met een jubileumkalen-
der. Volgende week woensdag 
en donderdag brengen de be-
zorgers alweer de laatste krant 
van dit jaar rond. DeMooi-
BernhezeKrant komt niet uit 
in week 53 (30/31 december). 
Woensdag en donderdag 6 en 
7 januari valt de eerste krant 
van 2021 weer op de deurmat.

HARD WERKEN
Het jaar zit er bijna op en dat 
wil zeggen dat de bezorgers 
volgende week de 50ste krant 

van het jaar rondbrengen! 
Ruim drie jaar geleden hebben 
wij, Bernheze Media, de bezor-
ging zelf in beheer genomen, 
samen met de bezorgers die 
ons enorm trots hebben ge-
maakt. Zonder hen hadden we 
het aantal klachten afgelopen 
jaar niet tot zo ver naar bene-
den kunnen brengen.

VRIJWILLIGE GIFT
Het bezorgen van de krant in 
weer en wind is hard werken.
Bernheze Media gunt de be-
zorgers daarom hun extraatje 
en hebben mondkapjes met de 

tekst ‘DeMooiBernhezeKrant’ 
erop geregeld, zodat ze in ieder 
geval coronaproof met de pet 
rond kunnen gaan. Wil je de 
bezorger bedanken, dan kun je 
dat doen met een kleine gift. 
Doordat het een gratis huis-
aan-huis blad is, is dit misschien 
wel een kans te laten zien dat je 
DeMooiBernhezeKrant waar-
deert. Wij gunnen het in ieder 
geval de bezorgers van harte.

Let wel: het gaat om een vrij-
willige bijdrage. Vind jij het niet 
nodig, dan is het ook niet no-
dig. Heb je als lezer vragen of 
opmerkingen dan kun je deze 
natuurlijk altijd mailen naar 
info@demooibernhezekrant.nl.

FIJNE FEESTDAGEN
Wij, team Bernheze Media 
en de bezorger van jullie wijk, 
wensen jullie fijne feestdagen 
en een goede jaarwisseling. 

Bij voorbaat dank voor alle on-
derwerpen die jullie stuurden 
afgelopen jaar en de medewer-
king die jullie boden. Wij blijven 
ons inzetten voor de lezers en 
verzorgen en bezorgen graag in 
2021 opnieuw DeMooiBernhe-
zeKrant. Voor Bernheze, door 
Bernheze.

Heidi en Rian
& team Bernheze Media 

BERNHEZE – Het zijn dé weken van het jaar voor de bezorgers 

van DeMooiBernhezeKrant. Aanbellen bij inwoners, hen fijne 

dagen en een goed uiteinde toewensen en met wat geluk nog een 

extra zakcentje verdienen. Coronaproof met een mondkapje van 

DeMooiBernhezeKrant, hopende op een extra bedankje voor de 

goede bezorging gaan ze met de pet rond.

Ik ben 
professional 

en ga er weer 
tegenaan
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‘Een kans om de bezorgers te bedanken’

WEEKMARKT
HEESWIJK-DINTHER
Flyer aanbiedingen
18 december 2020
Heeswijk-Dinther, Loosbroek 
en Vorstenbosch

BIJLAGE DEZE WEEK

Krant deze week
niet ontvangen?

info@DeMooiBernhezeKrant.nl
0412-795170

Soms is de realiteit niet alleen
een kwestie van cijfers

maar van mensenlevens. Houd afstand. 
Met elkaar en voor elkaar...

#blijfgeduldig #blijfgezond
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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.

facebook.com/
� oryaheesch

Fijne Feestdagen
en een gez� d 2021

Openingstijden: 
Maandag gesloten

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

12.00 tot 24.00 uur
Zondag van 12.00

tot 22.00 uur.

Voor de jeugd
Atelier grafi ek- en schilderkunst voor jeugd
vanaf 10 jaar

Een ontdekkingstocht 
naar het creatieve! 
Tien lessen werk je met 
grafi et, houtskool, inkt, 
pastel, aquarel, textiel, 
natuur-elementen en zelfs 
origami.

Heesch | woensdag 13 januari 2021 | 18.00-20.00 uur | 
10 lessen | € 120,-.

Koken voor de jeugd
Zelf koken! In vĳ f lessen 
bereid je verschillende 
gerechten waarmee je 
indruk maakt! Natuurlĳ k 
krĳ g je de recepten mee 
naar huis. De lessen zĳ n 
om de 2 weken.

Jeugd 6 t/m 12 jaar.

Heesch | woensdag 
27 januari 2021 | 
15.00-17.00 uur | 
5 lessen | € 65,-. 

Wĳ  wensen iedereen gezonde
en creatieve feestdagen!

SAMEN STERK 

Het werd eens tijd dat we allebei in 
de column verschenen, want samen 
zijn wij een heel sterk koppel! 
Ton regelt alles voor de schermen 
in de winkel in Oss en in Heesch 
en ik, Elly, doe alles achter de 
schermen.

Al bijna 15 jaar staan we samen aan het roer bij Bon Fromage 
in Heesch vanaf 2006 en in Oss vanaf 2012. Deze drukke 
kerstperiode laat ook weer zien dat al het harde werken zijn 
vruchten afwerpt! 

Heel veel mensen weten ons te vinden op hun weg naar onze 
winkels, maar ook bedrijven en allerlei andere instanties sturen 
nu een mailtje of we dit of dat kunnen regelen! En meestal 
lukt dat ook wel. Zelfs in deze rare tijd proberen we zo goed 
mogelijk te schakelen en te voldoen aan de wensen van onze 
klanten.

Ook nu is het weer extra spannend, want het virus ligt op 
de loer. In de drukste tijd van het jaar wat ook de gezelligste 
tijd van het jaar moet zijn, proberen we dit met z’n allen te 
overwinnen! Samen met onze medewerkers in Oss en in 
Heesch proberen we - met alle maatregelen die er zijn - u op 
gepaste afstand te adviseren. Telefonisch bestellen of liefst 
via de mail kan ook. We zullen goed op elkaar moeten letten, 
maar ook voor elkaar zorgen, want dat is de basis. Wij wensen 

u ondanks deze hele bijzondere tijd met de mensen 
om u heen een bijzondere kerst toe. 

Bon Fromage Team Oss - Heesch
Ton en Elly Bens

COLUMN
Ton Bens

Slagerij Bert van Dinther vof
Heistraat 8a 5342 NE Oss

Ambachtelijke vleesbewerking

0412-4545366

www.slagerijvandinther.nl

RUNDERHAAS
vanaf € 33,-

per kilo

GOURMET
7 soorten vlees

€ 5.50
per persoon

Geldig tot 27 december 2020

 0412-454 536

WINNAAR LEZERSACTIE

Winnaar boek ‘Berne ut Lucerna’
van dr. Jean van Stratum:

Cun Wijnen en Tonny van der Heijden

WINNAAR LEZERSACTIE

Winnaar boek ‘Erina’
van Erina Wammes:

Simone Timmers en Gerda Staffeleu

Elly en Ton Bens

Tien lessen werk je met 

Jeugd 6 t/m 12 jaar.
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Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

Niet-essentieel
Kijk, ik vind Action een duidelijk voorbeeld van een niet-
essentiële winkel. Het assortiment bestaat voornamelijk uit 
plastic voorwerpen die in lage lonen landen goedkoop zijn 
geproduceerd die je niet echt nodig hebt, maar waar desondanks 
je handen aan vast blijven plakken als je er toevallig langs loopt. 
No way dat je deze producten gaat kopen als je gericht online 
naar gebruiksvoorwerpen zoekt, maar stal ze uit in een gangpad 
van de Action en hele volksstammen gooien het zonder al te 
veel nadenken in hun winkelmandje. Daarna verdwijnt het in 
veel gevallen rechtstreeks in de voorraadkast naast de reeds 
aangeschafte niet-essentiële Actionproducten.

Maar ik weet dat heel veel mensen het in deze niet met me eens 
zijn. Zij vinden een winkel als Action wel degelijk een essentiële 
winkel. Essentieel niet zozeer voor hun voorraadkast, maar 
voornamelijk voor hun gemoedstoestand. Zij zien een bezoekje aan 
de Action op zaterdagmiddag als een uitje. Een uitje dat ze, naast 
het feit dat ze heel goedkoop allerlei ‘leuke’ hebbedingetjes kunnen 
aanschaffen, ook zien als een sociaal gebeuren. Een activiteit 
waarin ze nieuwe mensen kunnen ontmoeten, onbekende mensen 
kunnen bespieden. Kortom: een activiteit waarin ze er even uit 
zijn.

Ik denk ook dat we niet moeten onderschatten wat een Action-loos 
bestaan met deze groep mensen doet. Ik bedoel dat in geen geval 
cynisch of sarcastisch, in dit geval ben ik een keer bloedserieus. De 
afgelopen maanden is ons veel ontzegd door het coronavirus, maar 
we mochten in ieder geval nog naar winkels als Action of naar 
zoiets als het tuincentrum. We mochten, met of zonder mondkapje, 
erop uit en lekker rondstruinen tussen de spulletjes. 
Bijkomend voordeel was dat we eindelijk een keer 
iets anders zagen dan de binnenkant van onze 
huizen met onze voorraadkasten vol oude, reeds 
gekochte Action-artikelen. Of die ouderwetse 
tuinkabouters van het kabouterpad. Ze hebben 
denk ik vast modernere exemplaren, dacht ik 
pas, toen ik ze voor de zoveelste keer moest 
aanschouwen. Weet ik veel, bij de Action ofzo.
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Fijne
feestdagen

en een
gezond

2021

Gun uw spaargeld
een mooie rente

Koek & Zopie

Spaar € 750 en krijg twee winterse soepkommen cadeau*

Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100-A, 5473 AT Heeswijk-Dinther
De Berg 10, 5258 KN Middelrode
T 0413 - 29 19 80 Heeswijk-Dinther
T 0413-291980 Middelrode
I www.vangrunsvenhaerkens.nl
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Meer vragen? Op www.regiobank.nl vind je nog veel meer tips!

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

VAN GRUNSVEN & HAERKENS
Hoofdstraat 100-A
5473 AT Heeswijk-Dinther
0413-291980
info@vangrunsvenhaerkens.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl

Speciaal liedje voor opa
en Alzheimer Nederland
‘Het is gewoon een rotziekte’

Als ‘menneke’ begon Remco op 
de basisschool met gitaarspelen, 
nam zangles en zette in navol-
ging van dit alles ook zijn eerste 
eigen songteksten op papier. 
Ook op de middelbare school 
bleef hij aan de muzikale weg 
timmeren; hij maakte er muziek 
in de schoolband. Daarbij liet hij 
zich ook steeds meer zien en ho-
ren als singer-songwriter. Geen 
kans bleef onbenut om het podi-
um te betreden. Muziek is dus-
danig belangrijk, dat hij aanslui-
tend zijn weg vervolgde aan het 
Rock City Institute in Eindhoven. 
Daar werd in 2019 de naar hem 
vernoemde vierkoppige band 
KUIJS opgericht. Dit omdat 
Remco alle nummers schrijft. 
“We spelen alleen Engelstalig en 
zijn niet in een hokje te plaatsen. 
Onze muziek is divers. Van rusti-

ge ballads tot het ruigere (rock)
werk en alles ertussen”, meldt 
hij. 

Hoewel ontstaan vanuit een 
schoolproject, hadden en heb-
ben de heren een dusdanige 
muzikale klik dat zij na afron-
ding hiervan samen doorgingen. 
Doelstelling was om live te gaan 
performen. “We zijn van meet 

af aan drukdoende geweest met 
het opbouwen van een reper-
toire. Het coronavirus ontnam 
ons de kans om op te treden”, 
vertelt Remco. De heren leun-
den echter niet achterover. In de 
achterliggende coronaperiode 
werd gewerkt aan de EP ‘Especi-
ally in the daylight’ en de single 
‘Still fighting I’ll lose’. De release 
van beide was enkele weken ge-
leden en is verkrijgbaar na een 
persoonlijk bericht aan de Face-
bookpagina KUIJS. 

De muzikale trein staat daar-
mee nog steeds niet stil; KUIJS 
dendert door. De opa van Rem-
co lijdt aan alzheimer. Speciaal 
voor hem schreef hij daar een 
nummer over. “Mijn opa is heel 
belangrijk voor me. Ik heb de 
afgelopen jaren gezien wat alz-
heimer met iemand doet. Het 
is gewoon een rotziekte”, ver-
telt hij. De band is intussen een 
crowdfunding gestart om geld 
bijeen te krijgen om ‘Strangers 
in your mind’ op te kunnen 
nemen in de studio, iets wat
€ 800,- kost. 
Doelstelling is om het nummer 
aansluitend als single uit te bren-
gen, waarbij de helft van de op-
brengsten door KUIJS gedoneerd 
wordt aan Alzheimer Nederland. 
Remco: “We vinden het belang-
rijk om dementie onder de aan-
dacht te brengen omdat het een 
grote impact heeft op mensen 
die het krijgen, zoals mijn opa, 
maar ook naaste familie”, om te 
besluiten: “We hopen dat men-
sen ons financieel steunen zodat 
we uiteindelijk ook Alzheimer 
Nederland kunnen steunen.” 

Voor een donatie ga naar
www.doneeractie.nl/
single-kuijs-alzheimer-project/
-47517

HEESWIJK-DINTHER – Er stroomt muziek door de aderen van gitarist en singer-songwriter Remco Kuijs. 
De muzikant is geen grote prater, maar verpakt wat hem bezighoudt vooral in muziek. Speciaal voor 
zijn aan alzheimer lijdende opa, schreef hij het nummer ‘Strangers in your mind’. Met de naar hem ver-
noemde band KUIJS is inmiddels een crowdfunding gestart om het nummer te kunnen opnemen in de 
studio en het aansluitend uit te geven als single. De helft van de opbrengst is bestemd voor Alzheimer 
Nederland. 

Remco Kuijs verpakt zijn woorden in muziek 
Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Crowdfunding 
voor Strangers 
in your mind
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ZORG EN HULP

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

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

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.

Hoogstraat 11,  Heesch  |  0412 - 453608  |  www.fysiosteins.nl

WE wish
YOU A

MERRY

AND A HAPPY

NEW YEAR
team

Christmas
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Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

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

Marianne en Nana zijn aangeslo-
ten bij Chronisch ZorgNet voor 
Corona/COPD en PAV (etalage-
benen) behandeling. 
Ook kan er bij ons een beweeg-
programma gevolgd worden 
of gerevalideerd worden na 
COVID-19 of een operatie. Wij 
behandelen, indien nodig, aan 
huis. Tevens hebben we een 

psychologe, diëtiste, bandagist 
en haptonoom in ons team. 
Onze praktijk is uitermate ge-
schikt voor jong en oud en is ook
‘s avonds geopend! 

We wensen iedereen een 
gezond en gelukkig 2021 toe. 

Team Fysio Steins

Groter dan u van de bui-
tenkant zou verwachten
Fysio Steins I Hoogstraat 11 in Heesch

HEESCH - Wist u dat we naast vijf mooie grote behandelkamers 
ook een fitnessruimte en een beweegtuin hebben? Naast algemene 
fysiotherapieklachten, zoals rug-, nek-, knieklachten et cetera, zijn 
wij gespecialiseerd in lip- en lymfoedeemtherapie, oncologische re-
validatie, duizeligheidsklachten (BPPD), hoofd(pijn), nek- en kaak-
klachten, zwangerschapsklachten en bekkenbodemklachten. Ook 
voor chronische pijnklachten, door onder andere reuma, fibromyal-
gie en artrose, kunt u bij ons terecht. 

Recordbedrag NEM 
overhandigd

Stichting Matchis is een non-pro-
fit organisatie die ervoor zorgt 
dat patiënten met leukemie en 
andere ernstige bloedaandoe-
ningen die een stamceltrans-

plantatie moeten ondergaan, zo 
snel mogelijk een passende do-
nor krijgen. 
Daarnaast coördineert en be-
geleidt de stichting de donoren 
tijdens het hele proces van stam-
celdonatie. 

De opbrengsten van Nothing 
Else Matters 2020 - de kaart-
verkoop, sponsoring, veiling en 
loterij - zijn volledig voor Stich-
ting Matchis. Vrijdag 11 decem-

ber kon het eindbedrag van het 
benefietconcert eindelijk bekend 
worden gemaakt. Namens Stich-
ting Matchis nam Margot van 
den Akker de cheque met het 
recordbedrag van € 13.000,- in 
ontvangst. 

HEESCH - Op zaterdag 7 maart van dit jaar vond de achtste editie 
van het benefietconcert Nothing Else Matters plaats. De vijf regio-
nale bands die dit jaar belangeloos optraden waren Jamcat, Outli-
ne, Yoe Teek Mie In De Meeling, Co-incidental en Vanavond Niet 
Schat. Deze avond vol muziek en gezelligheid staat elk jaar in het 
teken van een goed doel en het doel van deze editie was Stichting 
Matchis.

Eefke van Geffen (rechts) overhandigt namens Nothing Else Matters
de cheque aan Margot van den Akker

‘Muziek en gezelligheid staat elk jaar
in het teken van een goed doel’
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Informatiepunt Digitale
Overheid (IDO) in
Bibliotheken Bernheze
Hulp bij vragen over communiceren met de overheid

Vanaf 21 december kun je je vra-
gen over het communiceren met 
de overheid stellen bij het Infor-
matiepunt Digitale Overheid in 
de bibliotheken van Bernheze. 
De bibliothecaris helpt je met het 
vinden van informatie op inter-
net en verwijst je door naar de 
juiste instantie. De openingstij-
den van het Informatiepunt Di-
gitale Overheid zijn: 
- Bibliotheek Heeswijk-
 Dinther: vrijdag van 10.30 tot 

11.30 uur
- Bibliotheek Heesch: donder-

dag van 14.30 tot 15.30 uur
- Bibliotheek Nistelrode: dins-

dag van 14.30 tot 15.30 uur.
Als je zeker wilt zijn van een plekje 

tijdens het spreekuur, kun je van 
tevoren (telefonisch of via e-mail) 
een afspraak maken via de klan-
tenservice van de bibliotheek:
- Bibliotheek Heesch: 
 0412-451857 of 
 contactheesch@nobb.nl
- Bibliotheek Heeswijk-Dinther: 

0413-291054 of 
contactheeswijkdinther@nobb.nl 

- Bibliotheek Nistelrode:
 0412-611555 of 
 contactnistelrode@nobb.nl.

Samenwerking
Het Informatiepunt Digitale 
Overheid komt voort uit een sa-
menwerking tussen de Konink-
lijke Bibliotheek, de openbare

Bibliotheken van Nederland en 
de volgende overheidsinstanties: 
de Belastingdienst, CAK, CBR, 
CIZ, CJIB, DUO, SVB en UWV.

Gedurende de lockdown perio-
de komt het IDO inloopspreek-
uur helaas te vervallen. Wel is 
het mogelijk om je vragen per 
e-mail te stellen. Je krijgt zo 
spoedig mogelijk antwoord.’

BERNHEZE - Heb je financiële of juridische vragen over een dienst van de overheid? Bijvoorbeeld over 
huur- en zorgtoeslag, belasting, rijbewijs, (verkeers)boetes, pensioen of uitkering? Je bent niet de eni-
ge. Vier miljoen Nederlanders weten niet waar ze terechtkunnen met dit soort vragen.

Wat neem je mee?
Een snoeischaar, een langwerpi-
ge, bootvormige schaal en wat 
groen uit de tuin zoals bijvoor-
beeld skimmia, buxus- en/of co-

nifeertakjes. Nicolien heeft ook 
van alles bij zich dus dat komt 
helemaal goed! 

Voor € 18,- neem je een mooi 
kerststuk mee naar huis en de 
koffie of thee zit natuurlijk bij de 
prijs inbegrepen. Het zal weer 
een gezellige middag worden en 
iedereen zal tevreden naar huis 
gaan. 

Aanmelden via
adrivanoss@gmail.com of
06-20531525.

Kerstbloemstuk maken 
KBO-Heesch
HEESCH - Zoals in de vorige KBO-INFO al vermeld is er een mooi 
kerststukje uitgezocht. Hopelijk gaat de middag, donderdag 17 de-
cember om 14.00 uur, ondanks corona gewoon door.

Paul is vanaf 1992 lid van het gil-
de en heeft een indrukwekkende 
staat van dienst. Hij was tien jaar 
vice-hoofdman en jarenlang de-
ken rentmeester. Ook behaalde 
hij tweemaal de titel van Gilde-

koning binnen het gilde en ver-
wierf de titel van Kringkoning bij 
de Hoge Schuts. Paul was gilde-
kampioen in 2011 en staat al 28 
jaar ononderbroken zijn manne-
tje als tamboer. Hij is daarnaast 
actief in de diverse commissies 
en hij was in 2006 medeorgani-
sator van het Europese Schutters 
Treffen in Bernheze. Voor zijn 
inzet aan het gildewezen werd 
Paul internationaal onderschei-
den met een gouden medaille.

Paul is referendaris van de No-
bele Orde van de Papegay voor 
Noord-Brabant. Onder zijn lei-
ding stapt het gilde energiek 
het nieuwe jaar in. Het gilde 
wenst iedereen een aangename 
kerstperiode en een gezond en 
vreugdevol 2021. 

Meer informatie is te vinden op 
www.gildenistelrode.nl.

Gilde Nistelrode heeft 
een nieuwe hoofdman
NISTELRODE - Vanwege het overlijden van Ruud van der Linde zat 
het Nistelrodese gilde Sint Antonius Abt-Sint Catharina ruim een 
jaar zonder hoofdman. Door alle coronabeperkingen kon er geen 
verkiezing worden uitgeschreven. Zorgvuldig rekening houdend 
met de opgelegde veiligheidseisen van het kabinet, is vorige week 
een algemene ledenvergadering gehouden waarbij Paul Altorf werd 
gekozen tot hoofdman van het gilde.

Paul Altorf

Actie Club van 100 groot succes

Bij de start van de actie waren er 
61 leden van de Club van 100. 
Het doel was in ieder geval 100 
leden te werven. Het werden er 
veel meer. Enkele nieuwe leden 
vertelden ook in het radiopro-
gramma waarom ze de Voedsel-
bank graag steunen. Zo zei Peter 
van Aar dat hij al lang geleden 
had beloofd het 100ste lid te 
worden. Daarmee wilde hij an-
deren uitdagen zich op te geven. 
Die mijlpaal is vrijdag 11 decem-
ber bereikt.

De Voedselbank startte de Club 
van 100 op 12 februari 2018. 
Burgemeester Wobine Buis van 
de gemeente Oss zette de eerste 
handtekening. Met de donaties 
kan de Voedselbank de continu-
iteit van de organisatie garan-
deren. Er worden wekelijks zo’n 

200 huishoudens uit Oss, Bern-
heze en Landerd geholpen met 
een voedselpakket.

Voorzitter Piet Coolegem mocht 
de eindstand vrijdag 11 decem-
ber rond 12.00 uur in de ra-

dio-uitzending van Jolwin.nl be-
kendmaken, zie foto. 

Inmiddels is de teller alweer met 
één lid toegenomen en er zijn 
nog enkele mensen die naden-
ken om lid te worden.

OSS/BERNHEZE - De belactie om nieuwe leden van de Club van 100 voor de Voedselbank voor Oss en 
Omgeving te werven is een enorm succes geworden. In totaal heeft het 66 nieuwe donateurs opgele-
verd! Vrijwilligers van de Voedselbank hebben van maandag tot en met vrijdag relaties gebeld. De actie 
vond plaats tijdens de radio-uitzending van Jolwin.nl op Mfm Brabant.

Administratieve duizendpoot
voor het Vrijwilligerspunt Bernheze

Voor het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch zijn wij op zoek 
naar een administratieve kracht. Heb jij ervaring op dit gebied,

ben je zelfstandig en bekend met het officepakket? Dan heten we 
je graag welkom in ons team. Werktijden zijn in overleg. 

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

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

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

50% Cyaan • 100% Magenta50% Magenta • 100% Yellow20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

Frans en Ien Lommelaars-de Visser
HEESWIJK-DINTHER - Op 11 
december 1970 gaven Frans 
(69) en Ien (72) elkaar het ja-
woord. Frans komt oorspron-
kelijk uit Berlicum en Ien is een 
echte Heeswijkse. 

“Ik ben er eentje van ‘Jentje’ 
de Visser”, zoals ze altijd zegt. 
Samen wonen ze met veel ple-
zier in de Zijlstraat en genieten 
ze nog volop van het leven. Ze 
gaan graag op vakantie met de 
caravan, en niet te vergeten de 
vakanties naar Turkije. Samen 
kregen ze twee kinderen, Marco 

en Chantal, en drie kleinkinde-
ren: Janneke, Demi en Britt. 
Helaas was in deze nare tijd 

weinig mogelijk om deze speci-
ale dag te vieren, maar toch zijn 
Frans en Ien verwend met bloe-
men en kaarten. Zodra deze tijd 
voorbij halen ze het wel weer in, 
maar gezond blijven is nu het al-
lerbelangrijkste!

Gouden bruidspaar

‘Ik ben er eentje van 
‘Jentje’ de Visser’
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
17 tot en met 23 december

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

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

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

CHAMPIGNONS BAKJE 250 gram € 1.00
CHAMPIGNONS 500 gram € 1.75
ZOETE AARDAPPELS 1 kg € 1.75
GIESER WILDEMAN STOOFPEREN 1 kg € 1.50

Bestel tijdig uw kerstbestellingen

Graag ontvangen wijGraag ontvangen wij
uw kerstbestellinguw kerstbestelling

uiterlijk zaterdag 19 december.uiterlijk zaterdag 19 december.

Voor veilig en verantwoord winkelen hebbenVoor veilig en verantwoord winkelen hebben
wij een drive-thru of pick-up point.wij een drive-thru of pick-up point.

Vraag naar de mogelijkheden.Vraag naar de mogelijkheden.

Donderdag 24 december open tot 16.00 uur.Donderdag 24 december open tot 16.00 uur.
Donderdag 31 december open tot 15.00 uur.Donderdag 31 december open tot 15.00 uur.

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

Bestel online & maak gebruik van ons pick up 
point op zaterdag 19 en donderdag 24 december

(naast de winkel)

‘In een veilige omgeving gesleuteld 
aan onze ondernemersskills’

De negen coaches van Starters 
Succes zijn stuk voor stuk thuis in 
alle aspecten van het onderne-
merschap én kunnen op hun ei-
gen terrein de diepte in. Zo is er 
voor iedere vraag passende hulp 
beschikbaar. Francis en Cocky 
kregen hulp van coaches Bennie 
van Zandvoort, Frenk Sprangers 
en Jasper van Wordragen. 
“Inhoudelijk stonden we al sterk, 
maar aan onze ondernemersskills 
hebben we flink moeten sleute-
len. Bij Starters Succes hebben 
we dat kunnen doen in een vei-
lige omgeving. Alles was nieuw: 

boekhouden, het bepalen van je 
doelgroep en marketing. Als je 
van nature bescheiden bent, hoe 
zet je jezelf dan op de kaart?” 
Met Bennie stonden ze stil bij 
het plan van hun onderneming, 
hun kwaliteiten als persoon die 
van pas komen bij het onderne-
merschap én, tenslotte, hoe ze 
elkaar aanvullen in het onderne-
men. 

Frenk zette hen aan het denken 
over de boodschap en pitch. 
Hoe spreek je de klant aan? “Je 
heb zelf soms de neiging om een 

uitgebreid verhaal te vertellen, 
maar lang niet alles is voor je 
doelgroep relevant.” Met Jasper 
denken ze nog na over marke-
ting, sales en hun bedrijfsrich-
ting. 

Ben je korter dan vijf jaar onder-
nemer? Starters Succes helpt. 
www.starterssucces.nl

HEESWIJK-DINTHER – Francis van Venrooij (48) uit Heeswijk-Dinther en Cocky van Ravensteijn (42) 
uit Berghem klopten aan bij Starter Succes om ‘te sleutelen aan hun ondernemersskills’. Met hun bedrijf 
Van Waarde, praktijk voor relatie en rouw, begeleiden ze volwassenen bij rouw na overlijden en rouw 
na een scheiding. 

Francis en Cocky

OPENINGSTIJDEN
TIJDENS DE FEESTDAGEN

Slagerij van den Tillart in Nistelrode en Vorstenbosch
Donderdag 24 december 7.00-16.00 uur 
Vrijdag 25 t/m maandag 28 december gesloten
Dinsdag 29 december 8.00-18.00 uur
Woensdag 30 december 8.00-18.00 uur
Donderdag 31 december 8.00-15.00 uur
Vrijdag 1 januari t/m zondag 3 januari gesloten

Ceelen Groente en Fruit 
Dinsdag 22 december 8.00-18.00 uur
Woensdag 23 december 8.00-18.00 uur
Donderdag 24 december 7.00-16.00 uur 
Vrijdag 25 t/m zondag 27 december gesloten
Maandag 28 december 8.00-18.00 uur
Dinsdag 29 december 8.00-13.00 uur
Woensdag 30 december 8.00-18.00 uur
Donderdag 31 december 8.00-16.00 uur
Vrijdag 1 januari gesloten
Zaterdag 2 januari 9.00-16.00 uur.

Van Mook De Echte bakker
Woensdag 23 december 8.00-18.00 uur
Donderdag 24 december 7.00-16.00 uur
Vrijdag 25 t/m zondag 27 december gesloten
Maandag 28 decembe 8.00-18.00 uur
Dinsdag 29 december 8.00-18.00 uur
Woensdag 30 december 8.00-18.00 uur
Donderdag 31 december 8.00-16.00 uur
Vrijdag 1 januari gesloten
Zaterdag 2 januari 7.00-16.00 uur.

Van Mook
De Echte Bakker

Vanaf maandag
4 januariweer reguliere openingstijden



  
Woensdag 16 december 20208

BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

RELIGIE

Dankbetuiging

Na het overlijden van mijn man, ons pap, opa en overgrootopa

Adriaan van de Middegaal
blijven wij met een leeg gevoel achter, 

maar de herinneringen leven voort.

De vele blijken van belangstelling hebben ons diep geraakt
en daarvoor zijn we u erg dankbaar.

Doortje, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Nistelrode 

Bij Lokaal was John van groot 
belang. Hij zorgde jarenlang als 
voorzitter voor de verbinding on-
der elkaar. Hij was het die bij de 
laatste verkiezingen aangaf ook 
politiek actief te willen zijn en 
hij was het ook die als zesde op 
de lijst werd gekozen tot raadslid 
toen Lokaal bij herhaling de wet-
houder leverde.

Even wennen was het voor John. 
Besturen kon hij wel, maar die 
politieke arena kende hij nog niet 
zo goed. 

Maar gaandeweg de tijd leerden 
wij John kennen als een no-non-
sens man die heel sociaal was en 
vooral ook oog had voor de min-
derbedeelden in de samenleving.

Het terrein van Ruimtelijke Or-
dening lag hem wel en vooral de 
ontwikkelingen in het buitenge-
bied hadden zijn interesse.

Wij gaan John missen. Wij wen-
sen iedereen heel veel sterkte in 
deze moeilijke tijd. 
Een fijne collega is van ons heen-
gegaan. 

Ter nagedachtenis

Zondag 13 december, net op de middag, krijgen wij als fractieleden en leden 
van het bestuur van Lokaal het bericht dat onze collega John van den Akker 
die ochtend tijdens het mountainbiken is overleden.
Via Whatsapp en via de telefoon worden alle collega’s op de hoogte gesteld. 
Iedereen is er behoorlijk door van slag en helemaal beduusd. John was toch 
zo’n beer van een vent; hoe kan dat nou? Nee toch!!

Bestuur en Fractie Lokaal

John van den Akker
Collega gemeenteraadslid

Plotseling stond de wereld voor ons als collega raadsleden stil. 
Wij kregen het verschrikkelijke bericht van het overlijden van 
onze zeer gewaardeerde collega John van den Akker. Hij ging 
zondagochtend mountainbiken en is tijdens die rit komen te 

overlijden. Als collega raadsleden zijn wij allemaal diep geschokt 
door dit bericht. Onvoorstelbaar dat John donderdagavond

10 december nog in de raadszaal zat en er nu ineens niet meer is. 
Alle gedachten gaan uit naar de familie van John. 

John, een aimabel man
Het vreselijke bericht van het overlijden van John is hard 
binnengekomen. Een enorme klap voor zijn gezin en directe 
familie. Maar ook voor de collega gemeenteraadsleden.
John stond bekend om zijn rust en aandacht voor iedereen.
Altijd een praatje op vriendelijke toon. Echte belangstelling voor 
de dagelijkse dingen. 

Het moet vreselijk zijn als je man en vader niet meer thuiskomt 
nadat hij voor zijn hobby ging mountainbiken. Daarom willen 
we als collega raadsleden de nabestaanden van John op de 
eerste plaats condoleren met dit grote verlies. Verder heel veel 
sterkte aan het gezin, de directe familieleden en zijn vrienden en 
bekenden. 

John was verder iemand die trots was op zijn werk voor de 
Stichting Maasveren, waar hij zich met hart en ziel voor inzette. 
Hij had gevoel voor de menselijke maat in zijn werk als directeur. 
Een sociaal mens. 

Als raadslid kennen we John als rustig en bedachtzaam. Geen 
onverwachte uitspattingen. Hij wist waar hij over sprak en was op 
de hoogte van feiten. Wij zullen hem allemaal erg missen. Rust in 
vrede John. Bedankt dat we je in ons midden mochten hebben als 
collega raadslid. Het zal nooit meer hetzelfde zijn.

Fractie CDA Fractie SP
Fractie D66 Fractie VVD
Fractie Progressief Bernheze Fractie Politieke Partij Blanco

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons raadslid 

John van den Akker 
John was raadslid namens Lokaal en afgelopen donderdag nog in ons midden, tijdens de 
gemeenteraadsvergadering in de raadszaal van Bernheze. John was sinds 2010 burgerlid van de 
raadscommissie Ruimtelijke Zaken en sinds 2018 raadslid. Wij kennen John als een toegewijd 
raadslid en zijn hem dankbaar voor het vele werk dat hij voor de inwoners van Bernheze heeft 
verricht.

Onze gedachten zijn bij zijn vrouw Anja, zijn familie en vrienden. 
Wij wensen hen de kracht dit grote verlies te dragen.

Namens de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Bernheze,

Marieke Moorman, burgemeester
Leandra Kilian, griffier
Peggy Hurkmans, gemeentesecretaris

Met ongeloof nemen wij afscheid van

John van den Akker
Jarenlang zette John zich in voor onze partij, eerst als voorzitter,

later als raadslid van de gemeente Bernheze.
Daar is abrupt en veel te vroeg, een einde aan gekomen.

Zijn inzet, betrokkenheid, deskundigheid almede zijn positiviteit en vriendelijkheid gaan wij erg missen.
Wij wensen zijn vrouw Anja, kinderen en familie veel sterkte toe.

                                       Bestuur en Fractie politieke partij
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Kerstvieringen in de
parochie heilige Augustinus

Kerstprogramma 
Per viering mogen 30 personen 
in de kerk aanwezig zijn. Voor 
alle diensten geldt dat aanmel-
den via https://eventix.shop/
qy924wvm verplicht is. Dit kan 
vanaf maandag 21 december 
om 9.00 uur. 
Naast de vieringen worden er 
ook andere mogelijkheden ge-
boden.

24 december in de middag 
De peuter- en kleuterviering 
wordt om 16.00 uur online ge-
houden. De gezinsviering om 
19.00 uur gaat via MS-Teams. 
Aanmelden kan tot en met 22 
december via secretariaat@
parochieheiligeaugustinus.nl
onder vermelding van naam en 
mailadres. Op 23 december ont-
vang je dan een inlogcode. 

24 december in de avond
In de kerken van Berlicum-Mid-
delrode en Loosbroek is er om 
21.00 uur een Woord- en ge-
bedsdienst. In Dinther vindt om 

21.00 uur een eucharistieviering 
plaats die wordt gestreamd via 
de Facebookpagina van de pa-
rochie.

25 december
In Berlicum-Middelrode is om 
9.30 uur én 11.30 uur een eu-
charistie. In Loosbroek ook om 
9.30 uur. In Dinther vindt om 
10.45 uur ook een eucharistie 
plaats die gestreamd wordt via 
Facebookpagina van de paro-
chie. Na deze vieringen is het 
mogelijk gedurende één uur de 
communie te ontvangen. 

26 december
In Berlicum-Middelrode is er 
om 9.30 uur een eucharistie. In 
Loosbroek vindt om 9.30 uur een 
Woord- en gebedsdienst plaats 
en in Dinther is er om 10.45 uur 
een eucharistieviering met me-
dewerking van Harmonie. 

Ook deze wordt gestreamd via 
de Facebookpagina van de pa-
rochie.

Op Eerste en Tweede Kerstdag 
blijven de kerken tot 16.00 uur 
open. Wie geen viering heeft 
kunnen bijwonen, is van harte 
welkom voor een bezoek aan de 
kerststal, voor verhalen en ont-
moeting. De pastores zijn dan 
aanwezig.

27 december
Om 9.30 uur is er één eucharis-
tieviering voor de hele parochie 
in Middelrode.

HEESWIJK-DINTHER/LOOBROEK - De parochie Heilige Augustinus heeft geprobeerd met de beperkin-
gen die zijn opgelegd zo inventief mogelijk te zijn en hoopt dat de boodschap van Kerstmis met elkaar 
gedeeld kan worden: God wil met ons zijn, ook in deze coronatijd. Samen willen we elkaar ondersteunen. 

De parochianen krijgen de kans 
om kerkbanken en houten klap-
stoelen te kopen. Parochianen 
van de Willibrorduskerk hebben 
voorrang op mensen uit andere 
locaties van de Heilige Augusti-
nus parochie. 

Er zijn drie soorten banken:
- 16 banken uit de zijbeuken: 

driezits 160 x 55
 x 116 cm à € 50,-
- 6 banken uit het midden-

schip: vierzits 200 x 55
 x 122 cm à € 75,-
- 30 banken uit het midden-

schip: zeszits 330 x 55
 x 122 cm à € 100,-
- 50 houten klapstoelen:
 à € 25,-.

Als je graag een bank wilt ko-
pen kun je daarvoor, uiterlijk tot 
26 december, inschrijven via 
els.vansleuwen@gmail.com met 
vermelding van naam, adres en 
telefoonnummer. 

Je ontvangt daarna een be-
vestiging van inschrijving met 
opgave van het banknummer 

waarop je kunt betalen en het 
tijdstip waarop je de bank of de 
stoel kunt ophalen. Dat zal zijn 
op dinsdag 29 december tussen 
13.00 en 16.00 uur op een door 
jou opgegeven tijd, dit om het 
ophalen te spreiden. De coro-
naregels gelden nog steeds en 
daarom is er besloten om het op 
deze manier te doen. Hopelijk 
heb je daar begrip voor. 

Voor verdere informatie kun je 
bellen naar Els van Sleuwen via 
0413-292136.

Verkoop banken
Willibrorduskerk Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - De kerk van Heeswijk is per 6 september van 
dit jaar aan de eredienst onttrokken en er is op gepaste wijze af-
scheid genomen. Er zullen in deze kerk geen kerkelijke vieringen 
meer plaatsvinden. Een aantal objecten uit de kerk verhuist naar één 
van de andere kerken van de parochie of naar andere plaatsen zoals 
bijvoorbeeld de Abdij of een museum, of zullen in overleg met het 
bisdom ’s-Hertogenbosch hun weg vinden naar andere geloofsge-
meenschappen. 

Waar liefde 
en hoop 

samenkomt, is 
toekomst

Win zondag 20 december
EEN KERSTPAKKET 

t.w.v. € 50,-
in onze winkel!

Dorpsstraat 47 - Loosbroek - 0413-229 396

HEESCH - Vorige week zijn de 
vrijwilligers van de Horizon druk 
bezig geweest met het inpakken 
van de jaarlijkse kerstattenties. 

Deze actie wordt ieder jaar ge-
organiseerd door de ziekenver-
eniging in samenwerking met 
de Heesche Petrus Banden Kerk. 
Vele zieke dorpsgenoten werden 
verrast met een kerstattentie. De 
Horizon wil met deze attentie 
alle zieke dorpsgenoten een hart 

onder de riem steken en in dit 
rare jaar laten zien dat zij zeker 
niet vergeten zijn.

Horizon Heesch bezorgt 
kerstattenties

Kerstvieringen in Heesch
HEESCH - In verband met coro-
na zijn de kerstvieringen in de 
St. Petrus Banden kerk in Hee-
sch dit jaar op een ander wijze 
georganiseerd. 

Rondom Kerstmis zijn er vijf 
vieringen in Heesch. Op Kerst-
avond is er om 18.00 uur en om 
22.30 uur een Eucharistieviering. 
Op Eerste Kerstdag is er om 9.00 
uur een Eucharistieviering en om 
11.00 uur een Woord-en-Com-
muniedienst. Tweede Kerstdag 
vindt om 11.00 uur een Eucha-
ristieviering plaats.

Het aantal bezoekers tijdens 
elke kerstviering wordt beperkt 
en het is noodzakelijk om vóór 
maandag 21 december hiervoor 
te reserveren. 

Dit kan telefonisch tijdens ope-
ningstijden van het parochie-
centrum op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 9.00 
tot 12.00 uur via 0412-451215. 
Ook kun je reserveren per mail; 
administratie@heeschdgh.nl. 

Indien het maximale aantal be-
zoekers voor een viering bereikt 

is, kun je eventueel voor een an-
dere viering kiezen.

Alle kerstvieringen worden ook 
uitgezonden via een livestream 
op YouTube. Inloggegevens kun 
je vinden op www.heeschdgh.nl.

Vader van 2 zonen, enthousiaste supporter, 
schoonvader en opa van 4 kleinkinderen 

Adrie van Dinther
14 oktober 1944    -    15 december 2020

Mien van Dinther-de Bie

Ton en Betty
Isa, Tess

Jorg en Ilona
Max, Sam

Hoogstraat 48
5384 BK Heesch
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Anita Verkuijlen (56) is woon-
zorgbegeleider niveau 3 bij On-
dersteuning Thuis Heeswijk. In 
het voorjaar werkte zij op ‘de 
beschermde route’, een aparte 
werkroute waar alleen cliënten 
werden verzorgd die besmet wa-
ren met het coronavirus of die 
hiervan verdacht werden. De im-
pact die het werken op deze rou-
te had was groot. De persoonlijke 
gevolgen voor Anita waren nog 
veel groter. Toch zal ze zich, zon-
der aarzelen, weer opnieuw voor 
haar cliënten inzetten. 

“Toen het coronavirus in het 
voorjaar rondwaarde werd al snel 
bij veel mensen de thuiszorg af-
geschaald, om besmetting via de 
thuiszorgmedewerkers te voor-
komen. Cliënten moesten dit, 
wanneer mogelijk, via de hulp 
van mantelzorgers oplossen. Dat 
was hard, maar daar stond ik 
achter.

Al gauw creëerden wij een ‘be-
schermde route’. Als je op die 
route dienst had, kwam je alleen 
bij cliënten die corona hadden. Er 
werd gevraagd wie het aandurf-
de op die route te werken. Niets 
was verplicht. Ik durfde dat. Ik 
voelde het als mijn plicht. On-
danks dat ik thuis een chronisch 
zieke man heb. 

Ik vond dat iemand het moest 
doen. Een aantal collega’s deed 
hetzelfde. Ieders besluit werd 
gerespecteerd. Naast het werken 
op de beschermde route, werd 
ik later op de dag ook ingezet 
op de normale thuiszorg routes. 

Dat werk ging ook gewoon door, 
maar dan wel afgeschaald.” 

Minimale beschermingsmiddelen
“Ik kreeg ’s morgens op kantoor 
een tasje mee met minimale be-
schermingsmiddelen. Een mond-
kapje en een schort per patiënt, 
een spatbril, handschoenen en 
een pot met alcoholdoekjes. 
Meer was er niet. Dat vond ik 
verschrikkelijk. Het mondkap-
je moest je drie uur achter el-
kaar ophouden, ook in de auto. 
Het was eigenlijk niet te doen; 
je voelde gewoon dat het virus 
overal was. Toen ik in de media 
hoorde dat de regering bepaal-
de dat de beschermingsmiddelen 
naar de ziekenhuizen moesten, 
werd ik vreselijk boos. Hoewel ik 
wist dat de ziekenhuismedewer-
kers het terecht ook keihard no-
dig hadden, vroeg ik me toch af: 
En wij dan? Hoe zat het dan met 
onze cliënten?” 

Grillig ziektebeeld
“Ik ondervond goede steun van 
collega’s, de wijkverpleegkun-
digen en onze teammanager 
Yolanda Verstegen, met wie ik 
altijd kon overleggen. Ik werd 
niet aan mijn lot overgelaten. Dat 
voelde als een veilig vangnet. 
Het ziektebeeld van de patiën-
ten verliep grillig. Soms zag je 
dat mensen, bijna uit het niets, 
heel snel erg ziek werden. Soms 
redden zij het niet. Anderen wa-
ren langdurig ziek en kwamen 
er doorheen. Als het thuis niet 
meer vol te houden was, werden 
mensen overgebracht naar het 
ziekenhuis of naar een cohortaf-

deling van een van de verpleeg-
huizen. 

Ik vond het moeilijk dat ik niet 
alle cliënten op deze aparte route 
kende. Dat maakt de verzorging 
minder persoonlijk; iets wat juist 
zo belangrijk is in zo’n crisissitua-
tie. Voor de cliënten maakte het 
vaak niet uit. Ik zag de angst in 
hun ogen; zij klampten zich aan 
mij vast, of ze me nu kenden of 
niet. Veel mensen waren zo ziek 
dat ik het niet over mijn hart kon 
krijgen om hen alleen te laten. 
Gelukkig kreeg ik voldoende tijd 
voor net dat stapje extra. Een 
kopje thee zetten, luisteren, ge-
ruststellen en troosten.” 

Paasstukje
“Overal waar ik kwam was ik 
uitermate voorzichtig. Ik zorg-
de ervoor dat ik zo min mogelijk 
dingen aanraakte. Je moest con-
tinu alert zijn op wat je deed. Ik 
vond dat erg spannend. Ik voel-
de me een soort tijdbom en was 
bang anderen te besmetten. Dat 
was het laatste wat ik wilde. Toch 
begon ik mij ziek te voelen. Ook 
mijn man was niet fit. Ik had geen 
smaak, geen reuk, ik moest hoes-
ten, had lichte verhoging en was 
vermoeid. Ik heb me ziek gemeld 
en werd enige tijd later getest. Ik 
kon het bijna niet geloven; ik had 
corona. En mijn man ook...

Hoe was het mogelijk? Waar had 
ik het opgelopen? Wie had ik be-
smet? Ik kon wel janken!

Na het testen trof ik bij thuis-
komst een mooi paasstukje aan. 
Van Ad en Miep Schellekens, 
een echtpaar waar ik al heel lang 
thuiszorg verleen. Zij bedank-
ten mij voor alle goede zorg en 
wensten mij vrolijk Pasen. Dat 
deed me erg goed.

Wij moesten direct in quarantai-
ne. De kinderen konden we al-
leen buiten voor het raam zien. 
We waren nu met ons twee-

en op elkaar aangewezen. Een 
aantal dagen later hoorde ik dat 
meneer Schellekens ernstig ziek 
was. Daarna werd ook zijn vrouw 
opgenomen in het ziekenhuis. 
Drie dagen later overleed meneer 
Schellekens.” 

Veel gehuild
“Ik heb zoveel gehuild. Ik heb 
me zo schuldig gevoeld. Waar 
was het fout gegaan? Waar was 
ik tekortgeschoten? Was het 
mijn schuld? Ik deed toch mijn 
stinkende best? Ik kon het niet 
van mij afschudden. Ik droeg het 
schuldgevoel dag en nacht met 
me mee. Mijn man werd dood-
ziek. Ik was degene die voor hem 
moest zorgen. Ik was doodmoe. 
Iedere keer de trap op en af 
naar de slaapkamer. Kortademig, 
hoofdpijn, bezorgd. Heel erg be-

zorgd. Toen de ambulance arri-
veerde, was ik blij dat er goede 
hulp voor hem kwam. Ik kon het 
niet meer. Hij was beter af met 
andere zorg. Toen ze hem de 
ambulance inreden schrok ik dat 
ik hem zomaar liet gaan. Ik reali-
seerde me dat ik hem misschien 
nooit meer zou zien. Ik ben er 
direct achteraan gegaan om af-
scheid te nemen.

Met een mondkapje op mocht ik 
mee naar de spoedeisende hulp 
van het ziekenhuis. Op een ta-
fel zag ik daar een enorme hoe-
veelheid voorraad mondmaskers, 
schorten, spatbrillen en hand-
schoenen liggen. Mijn mond viel 
ervan open… Het voelde zó on-
eerlijk! Na vijf dagen kwam mijn 
man thuis en konden we samen 
herstellen. Dat ging moeizaam.

Na drie weken was ik hersteld en 
nam ik mijn uitgestelde twee we-
ken vakantie op. Wegens de af-
schaling van de zorg was dat bin-
nen het team mogelijk. Er werd 
erg met ons meegeleefd, door de 
collega’s, de kinderen. We wer-
den niet vergeten. Dat was erg 
fijn.” 

Op mijn hoede
“Na vijf weken ben ik weer aan 
het werk gegaan. Mijn man heeft 
nu nog altijd restklachten. Hij is 
nog altijd niet volledig hersteld. 
Nu we in de tweede golf zitten, 
zijn alle alarmbellen weer gaan 
rinkelen. Ik ben enorm op mijn 
hoede. Maar we zijn nu beter 
voorbereid. We kennen het virus, 
we weten wat we moeten doen.

Ik werk weer bij mevrouw Schel-
lekens en heb met haar en haar 
dochter nagepraat. Er wordt mij 
niets kwalijk genomen. Dat is fijn. 
Maar het heeft tijd nodig om dat 
echt te kunnen accepteren. Ik 
ben professional en ga er weer 
tegenaan. Ondanks alles zal ik 
dezelfde goede zorg weer verle-
nen.”

Anita Verkuijlen

‘Ondanks
alles zal ik 
dezelfde 
goede zorg 
weer
verlenen’
HEESWIJK-DINTHER - Via het magazine ‘Recht uit het 
hart’ deelt Laverhof verhalen uit de eerste periode
van de coronacrisis. DeMooiBernhezeKrant mag drie 
verhalen publiceren die een binding met Bernheze
hebben. In deze editie het tweede verhaal.

Tekst: Anita Verkuijlen Foto’s: Wim Roefs

Ik zag de angst 
in hun ogen; zij 
klampten zich 

aan mij vast
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Vanaf januari komt de forma-
tieplaats voor de medewerker 
theater te vervallen. Wij als Film-
huis De Pas kregen van daaruit 
ook de nodige ondersteuning 
en deze komt in zijn geheel te 
vervallen. Dat betekent dat we 
al die taken zelf op ons moeten 
gaan nemen en dat is voor ons 
als vrijwilligers niet mogelijk. 
Er is ook nog veel onduidelijk-
heid. Het huidige bestuur en de 
directeur zijn vanaf 1 januari niet 
meer aan het werk voor CC De 
Pas. Daarmee ontbreken de ka-
ders waarbinnen wij als Filmhuis 
De Pas zouden moeten gaan 
werken. 

Dat betekent dat we als Filmhuis 
De Pas niet verder kunnen, in 
ieder geval niet onder deze om-
standigheden. 

Met pijn in het hart moeten we 
deze beslissing nemen. Bijna tien 
jaar lang was er een mooi film-
aanbod in Heesch, een voorzie-
ning waar zóveel mensen blij 

mee waren én waar wij als vrij-
willigers met heel veel plezier 
aan gewerkt hebben. 

En daarmee valt, voorlopig, het 
doek voor het Filmhuis De Pas. 
Graag willen wij alle bezoekers 
van de afgelopen jaren bedan-
ken voor hun enthousiaste re-
acties, de gezellige avonden met 
borrel na afloop en de vele tips 
voor films die we mochten ont-
vangen.

Aan alle zeer gewaar-
deerde bezoekers van 
Filmhuis De Pas

HEESCH - Het zal niemand zijn ontgaan dat de afgelopen maanden, 
of eigenlijk de afgelopen jaren CC De Pas vaak het onderwerp van 
gesprek is geweest in de Bernhezer politiek. Nu is er een besluit 
genomen wat verregaande consequenties heeft voor de vrijwilligers 
van het Filmhuis De Pas.

Cursus Frans of schriftelijk Nederlands volgen in Vinkel
- Individueel / groep tot maximaal vier personen
- Flexibele inschrijving en deelname: overdag en ’s avonds
- Gevarieerd lesaanbod

Evelyne van Uden
06-53 97 56 76
www.ikspreekfrans.nl
www.nederlandsopmaat.nl 

Daarmee valt voorlopig 
het doek

Aangepaste verkoopadressen
FEEL GOOD STORE SPARKLING

Parkstraat 8, Nistelrode

DAGWINKEL SCHOUTEN
Dorpsstraat 47, Loosbroek

JOHNNIE EN MIEKE’S DAGWINKEL
Kerkstraat 11c, Vorstenbosch

WWW.BENLOYAALKOOPLOKAAL.NL

Ben loyaal, adverteer lokaal 
Door Bernheze Voor Bernheze
Beste inwoners van Bernheze,

We hoeven er geen doekjes om te winden. De meeste klanten van ons zitten in een lockdown.
Dit heeft direct gevolg voor DeMooiBernhezeKrant. Maar ook al onze lezers zitten in een lockdown, 
dus we gaan er voor volgende week toch een mooie gezellige kersteditie van maken. We kunnen 
allemaal de afleiding goed gebruiken!

Natuurlijk leven we vooral mee met de inwoners die dit jaar 
afscheid moesten nemen van een geliefde. Medeleven betuigen we 
ook aan de verzorgenden, omdat ze hard moeten werken met alle 
risico’s van dien, maar ook diep respect hebben we voor hen omdat 
ze zorgen dat mensen niet alleen zijn bij overlijden en de families 
ondersteunen die er alleen voor staan. 

En dan zijn er ook de ondernemers die geen klanten meer mogen 
helpen met hun diensten, maar waarop we trots kunnen zijn als we 
zien hoe zij online of op andere creatieve manieren zorgen dat ze 
klanten kunnen blijven bedienen. 
Voor hen is Ben Loyaal, Koop Lokaal in het leven geroepen, zodat 
de inwoners van Bernheze op de eerste plaats kijken of ze gebruik 
kunnen maken van het aanbod dat een lokale ondernemer/
leverancier biedt.

We leveren in, maar zorgen dat er volgende week een mooie Kersteditie van DeMooiBernhezeKrant op 
de deurmat komt te liggen. We voorzien de inwoners van Bernheze een moment van ontspanning met 
puzzels en mooie verhalen.
Wij wensen je veel leesplezier en mocht je een bedrijf hebben dat gewoon doordraait, én alle lezers 
wilt laten weten dat je DeMooiBernhezeKrant waardeert, laat het ons weten!

Heidi en Rian
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Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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WONING VERKOPEN?

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

WWW.KOM-WONEN.NL

De bezorgers van 
2020 brengen 
volgende week 
de jubileum-
kalender

Volgende week kun je de be-
zorgers aan je deur verwachten, 
dit kee met een jubileumkalen-
der. Volgende week woensdag 
en donderdag brengen de be-
zorgers alweer de laatste krant 
van dit jaar rond. DeMooi-
BernhezeKrant komt niet uit 
in week 53 (30/31 december). 
Woensdag en donderdag 6 en 
7 januari valt de eerste krant 
van 2021 weer op de deurmat.

HARD WERKEN
Het jaar zit er bijna op en dat 
wil zeggen dat de bezorgers 
volgende week de 50ste krant 

van het jaar rondbrengen! 
Ruim drie jaar geleden hebben 
wij, Bernheze Media, de bezor-
ging zelf in beheer genomen, 
samen met de bezorgers die 
ons enorm trots hebben ge-
maakt. Zonder hen hadden we 
het aantal klachten afgelopen 
jaar niet tot zo ver naar bene-
den kunnen brengen.

VRIJWILLIGE GIFT
Het bezorgen van de krant in 
weer en wind is hard werken.
Bernheze Media gunt de be-
zorgers daarom hun extraatje 
en hebben mondkapjes met de 

tekst ‘DeMooiBernhezeKrant’ 
erop geregeld, zodat ze in ieder 
geval coronaproof met de pet 
rond kunnen gaan. Wil je de 
bezorger bedanken, dan kun je 
dat doen met een kleine gift. 
Doordat het een gratis huis-
aan-huis blad is, is dit misschien 
wel een kans te laten zien dat je 
DeMooiBernhezeKrant waar-
deert. Wij gunnen het in ieder 
geval de bezorgers van harte.

Let wel: het gaat om een vrij-
willige bijdrage. Vind jij het niet 
nodig, dan is het ook niet no-
dig. Heb je als lezer vragen of 
opmerkingen dan kun je deze 
natuurlijk altijd mailen naar 
info@demooibernhezekrant.nl.

FIJNE FEESTDAGEN
Wij, team Bernheze Media 
en de bezorger van jullie wijk, 
wensen jullie fijne feestdagen 
en een goede jaarwisseling. 

Bij voorbaat dank voor alle on-
derwerpen die jullie stuurden 
afgelopen jaar en de medewer-
king die jullie boden. Wij blijven 
ons inzetten voor de lezers en 
verzorgen en bezorgen graag in 
2021 opnieuw DeMooiBernhe-
zeKrant. Voor Bernheze, door 
Bernheze.

Heidi en Rian
& team Bernheze Media 

BERNHEZE – Het zijn dé weken van het jaar voor de bezorgers 

van DeMooiBernhezeKrant. Aanbellen bij inwoners, hen fijne 

dagen en een goed uiteinde toewensen en met wat geluk nog een 

extra zakcentje verdienen. Coronaproof met een mondkapje van 

DeMooiBernhezeKrant, hopende op een extra bedankje voor de 

goede bezorging gaan ze met de pet rond.

Ik ben 
professional 

en ga er weer 
tegenaan

Zie pagina 10
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Het zijn dé weken van het jaar voor de bezorgers 

van DeMooiBernhezeKrant. Aanbellen bij inwoners, hen fijne 

dagen en een goed uiteinde toewensen en met wat geluk nog een 

extra zakcentje verdienen. Coronaproof met een mondkapje van 

DeMooiBernhezeKrant, hopende op een extra bedankje voor de 

‘Een kans om de bezorgers te bedanken’

WEEKMARKT
HEESWIJK-DINTHER
Flyer aanbiedingen
18 december 2020
Heeswijk-Dinther, Loosbroek 
en Vorstenbosch

BIJLAGE DEZE WEEK

Krant deze week
niet ontvangen?

info@DeMooiBernhezeKrant.nl
0412-795170

Soms is de realiteit niet alleen
een kwestie van cijfers

maar van mensenlevens. Houd afstand. 
Met elkaar en voor elkaar...

#blijfgeduldig #blijfgezond

Zie pagina 11BIJ EEN ONDERNEMER VAN HIER!
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BERNHEZE – De lockdown zorgt voor 
aangepaste verkoopadressen voor de
Ben Loyaal, Koop Lokaal-cadeaubonnen. 

Hiernaast zie je de verkoopadressen die open 
kunnen blijven. Voor een kerstpakket, een 
cadeautje voor jarige vrijwilligers of heb je nog 
bedankjes nodig voor onder de kerstboom? 
Laat het ons weten of bezoek de verkoop-
adressen. Ben Lokaal, Koop Lokaal, Juist Nu. 

Daarnaast is er de mogelijkheid om vanaf tien 
stuks, de cadeaubonnen te bestellen via 
info@benloyaalkooplokaal.nl. 
Plaats je bestelling voor 23 december en deze 
worden in Bernheze thuisbezorgd.

Ben je een ondernemer en heb je een 
cadeaubon ontvangen van een klant? 
Laat het weten via info@benloyaalkooplokaal.nl
voor de afhandeling of vragen voor de vragen 
die je hebt. 

Ben Loyaal, Koop Lokaal Update
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Mevrouw van Loon

Ik wens iedereen fi jne kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar.

Berichten vanuit Heelwijk Heesch

Mevrouw van Geel

Ik wens iedereen een zalig kerstfeest
en het beste voor het nieuwe jaar.

Helmi

De allerbeste wensen voor het nieuwe 
jaar en fi jne feestdagen.

Mevrouw Ceelen

Ik wens iedereen een zalig kerstfeest.

Mevrouw Nelissen Broeksteeg

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Mevrouw Buitenhuis

Kerstmis is voor groot en klein
en dat vinden ze allemaal fi jn.

LUCHTPOST FREEK SPITS

KENIA/NISTELRODE - 2020 is ook 
voor ons met de activiteiten in Kenia 
een turbulent jaar, niet alleen door de 
COVID-19 perikelen, maar ook door 
de wateroverlast van het Victoriameer 
in Kisumu. Sinds 1965 heeft het meer 
niet zo hoog gestaan als nu. 

Juist nu was dan ook onze support 
van groot belang via het trainen en 
opzetten van verticale zakken om 
groentes te verbouwen. Vele boeren 

waren getroffen door de wateroverlast, 
maar door deze zakken kunnen 
ze alsnog hun voedselzekerheid 
garanderen. Dit concept is onderdeel 
van wat we binnen FreeKenia de 
‘WealthyGardens’ noemen. Ook 
hebben we een nieuw bestuur en is 
het team van de Keniaanse organisatie 
hier versterkt met vers bloed, waarmee 
we vol enthousiasme de corona- 
perikelen bestrijden. Betreft corona 
is het gelukkig hier niet zo erg als in 

Nederland, maar de economie is wel 
hard getroffen. Zeker nu is dan onze 
steun voor innovatieve landbouw- 
methodes hard nodig. We hebben drie 
nieuwe Resource Centers opgezet die 
als training en demonstratie centers 
functioneren. Voor meer informatie 
en de mogelijkheid in te schrijven 
voor de nieuwsbrief voor actuele 
ontwikkelingen, verwijs ik graag naar 
de nieuwe website die we hebben 
opgezet: www.WealthyGardens.org. 
Met een ‘verticale zak voor verbouw 
van groente’, een ‘dakgoot’ en een 
‘waterfilter’ leggen we hier de basis 
voor “Food on the Plate & Money in 
the Pocket”.

Nu aan het einde van het jaar ben 
ik samen met mijn zoontje Fedde 
naar Nistelrode gekomen om in dit 
bewogen jaar toch fijn even samen 
met familie te zijn. Het is geweldig om 
te zien hoe Fedde voor het eerst het 
Sinterklaasfeest in Nederland heeft 
meegemaakt, ondanks dat alles anders 
is dan ‘wat we gewend zijn en normaal 
is’. Al met al is het niet eens zo 
verkeerd om allemaal eens op de reset-
knop te moeten duwen en te realiseren 
wat we wél hebben, mogen en kunnen 
in een moeilijke periode. Ik wens 
dan ook iedereen doorzettingskracht 
toe om dit jaar sociaal en veilig af te 

ronden en gezamenlijk aan een gezond 
en succesvol 2021 te gaan beginnen!

Dank aan diegenen die ons willen 
ondersteunen om ook families in Kenia 
een betere toekomst in coronatijden te 
bieden. Een gewaardeerde donatie is 
welkom op rekening nummer 
NL74 RABO 0127 8333 74, 
t.n.v. Stichting FreeKenia, 
Rabobank Bernheze.

Warme groeten!

Freek Spits
Veldwerker Stichting FreeKenia

Stichting FreeKenia in Kisumu, West Kenia

Een helpende hand bieden in het westen van Kenia. Daar ben ik, Freek Spits, mee bezig 
geweest. Geboren en getogen in Nistelrode, woon ik nu in Kisumu aan het Victoriameer 
van waaruit ik de diverse activiteiten coördineer waar ik mee bezig ben. 

Freek en zijn zoontje Fedde genieten van het samenzijn met de familie in Nistelrode

Banja bags
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BERNHEZE BOUWT

Nieuwe vloer 
nodig?

BEL VOOR EEN AFSPRAAK BIJ U THUIS!

& RAAMDECORATIE

PVC  

HOUT  

LAMINAAT  

TAPIJT 

 VINYL 

 

VLOEREN

www.brabant-vloeren.nl
Canadabaan 7a - 5388 RT Nistelrode - 0412-745072

NIEUWBOUW
VERBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN

PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,

5388 PN Nistelrode

T. 0412 612594 

MEER INFO

info@beeten.nl 
www.beeten.nl

NIEUWBOUW
VERBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN

PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,

5388 PN Nistelrode

T. 0412 612594 

MEER INFO

info@beeten.nl 
www.beeten.nl

info@marvitech.nl - 06-53159229 - www.marvitech.nl

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

www.humstijl.nl

Prestatieafspraken met woning-
corporaties 2021 bezegelen
samenwerking over wonen

De afgelopen jaren is in de ge-
meente Bernheze flink ingezet 
op de groei van het woningbe-
stand en de bouw van extra so-
ciale huurwoningen. Een groot 
deel van deze woningen zijn nu 
in aanbouw of de bouw wordt 
binnenkort gestart. 

De druk op de woningmarkt 
blijft onverminderd hoog. Daar-
om gaan de gemeente en cor-
poraties op nog meer fronten 
samen optrekken om de bouw-
productie meer te versnellen. Zij 

spelen in op de steeds verdere 
vergrijzing met een gezamenlij-
ke visie op Wonen, Welzijn en 

Zorg en werken samen aan een 
duurzaamheidsakkoord. Ook zal 
in 2021 de woonvisie worden 
herzien. De gemeente Bernhe-
ze trekt hier samen op met de 

corporaties en maakt nieuwe, 
meerjarige prestatieafspraken 
om de samenwerking voor een 
lange termijn vast te leggen.

BERNHEZE - Op 14 december ondertekenden de gemeente Bernheze en de woningcorporaties JOOST, 
Mooiland en BrabantWonen de gezamenlijk opgestelde prestatieafspraken voor 2021. De prestatie-
afspraken 2021 gaan over het versnellen van de bouwopgave, wonen & zorg en verduurzamen van het 
woningaanbod en de woonomgeving in Bernheze. 

‘Ingezet op de groei van 
het woningbestand’

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

GROND- EN SLOOPWERKEN • CONTAINERVERHUUR • 
ZAND EN GRANULATEN • INNAME PUIN EN BOUWAFVAL
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Cafetaria Bastyon Heesch 

Sushi Kennismakingsactie! 
Ontvang 10% korting

op àlle sushi-gerechten* 

Voorwaarden: plaats telefonisch (0412-453411) uw bestelling tussen
11.00 en 16.30 uur en haal uw bestelling op elk gewenst moment af.

Actie is verlengd en geldig tot en met zondag 3 januari 2021 of zolang 
de voorraad strekt. U kunt uw sushi bestelling te allen tijde ook 

combineren met friet en afhaalchinees. 
*Alleen bij afhalen. M.u.v. snacks en specials van de sushi menukaart.

Actie is niet geldig op friet en afhaalchinees.

Wij zijn open op Eerste én Tweede Kerstdag!

Openingstijden: maandag 16.00-21.30 uur, 
woensdag t/m zondag 12.00-21.30 uur, dinsdag gesloten.
www.bastyon.nl.        @cafetariabastyon

Scan de QR-code voor de sushikaart! - www.bastyon.nl

Sushi set B, 14 stuks 12,60 i.p.v. 14,- Sushi set C, 6 stuks 5,40 i.p.v. 6,-

‘t Vijfeiken 80 (hoek van de Kerkstraat) - 0412-45 34 11

HEESWIJK-DINTHER/LOOS-
BROEK - Hulpdienst Lichtpunt 
HDL organiseert ook dit jaar 
weer een kerstpakkettenactie 
voor de gezinnen die moeten le-
ven van een uitkering.

Van 17 tot en met 24 december 
kun je weer jouw gekregen of 
zelf samengestelde kerstpakket 
naar de kerken in HDL brengen. 

Leden van de werkgroep Licht-
punt gaan deze pakketten naar 
de gezinnen brengen die daar-
voor in aanmerking komen.

Je kunt het best lang houdba-
re levensmiddelen in dit pakket 
doen, zoals rijst/pasta, blikken of 
pakjes soep, koffie, thee, groen-
te of fruit in potten, frisdrank 
(geen alcohol), jam, hagelslag, 

pindakaas, koekjes of chocola en 
dergelijke.
Tussen 10.00 en 17.00 uur kun 
je terecht in:
- Het kerkportaal van de 
 Protestantse kerk in Dinther
- Het kerkportaal van de
 R.K. kerk in Dinther
- Het kerkportaal van de
 R.K. kerk in Loosbroek
- De Mariakapel van de
 R.K. kerk in Heeswijk.

Hulpdienst Lichtpunt HDL dankt 
je bij voorbaat voor jouw gulle 
gaven. Zeker in deze tijd zorgt 
een goed gevuld kerstpakket 
voor een lichtpuntje bij deze ge-
zinnen. 

Ook hier geldt: Samen moeten 
we het doen! Geef om elkaar en 
aan elkaar. 

Kerstpakkettenactie in HDL

NISTELRODE - De feestdagen staan weer 
voor de deur. Hét moment om zorgeloos 
te genieten van een hapje en een drankje 
met familie en vrienden.

Wil jij je geen zorgen maken over het 
kerstdiner, de boodschappen en de af-
was? Dan ben je bij BBQenzo.nl aan het 
juiste adres. Kies één van onze complete 
en verse pakketten. Met alles erop en er-
aan. Kies je voor gourmet, tapas, pizza-
rette of een winterbarbecue? Eén ding is 
zeker; we laten je zorgeloos genieten! 
Speciaal voor de feestdagen hebben we 
aan ons assortiment een carpaccio en 
zalmcarpaccio toegevoegd. Of maak je 
diner compleet met een heerlijk dessert. 
Chocolademousse, pannacotta of stoof-

peertjes met vanillemousse bijvoorbeeld. 
Klinkt dat niet heerlijk?

Alle pakketten worden standaard gele-
verd inclusief porseleinen borden en be-
stek. Wil je liever een luxere uitbreiding 
en alles presenteren in Spaans aardewerk? 
Dat kan ook, tegen meerprijs. Liever geen 
servies? Of haal je de pakketten zelf op? 
Dan krijg je korting op je bestelling. Die 
keuze kun je kenbaar maken in je winkel-
mand. Lekker geregeld! 

Wij leveren alle dagen van het jaar. Bekijk 
ons aanbod op BBQenzo.nl.

Wij wensen je alvast prettige
en smaakvolle feestdagen toe!

Geniet met familie of vrienden
van een heerlijke Kerst!

BBQenzo.nl altijd een zorgeloze maaltijd
085-0250175 | BBQenzo.nl

Nieuw bij BBQenzo.nl

BBQ to go!
Bestel voor 14.00 uur 

en haal deze vanaf 
16.00 uur op.

0412-610102
nistelrode@bbqenzo.nl

Gasten met tickets voor voorstel-
lingen in deze periode worden 
zo snel mogelijk persoonlijk ge-
informeerd. Uiteraard wordt er 
geprobeerd om voorstellingen te 
verplaatsen.

We kijken graag naar wat wél 

kan. Koop kaarten voor het pro-
gramma tot en met mei. We heb-
ben allemaal iets nodig om naar 
uit te kijken. Bestel daarom nu al-
vast kaarten voor de voorstellin-
gen na 19 januari. Voor tickets en 
meer informatie over de artiesten 
ga naar www.nesterle.nl. 

Goed om te weten: mocht een 
voorstelling niet doorgaan, dan 
krijg je altijd je geld terug!

Liefhebbers van Simon 
& Garfunkel opgelet!
Voor de voorstelling ‘Sound of 
Silence’ van Joost Botman en 
Niels van der Gulik op 30 janu-
ari zijn online nog enkele tickets 
verkrijgbaar. In dit ‘feel good’ 
concert werpt het duo een nieuw 
licht op tijdloze hits als Mrs. Ro-
binson, The Sound of Silence, 
Cecilia en Bridge over Troubled 
Water.

Blijf gezond, zorg goed voor el-
kaar en we zien elkaar in het 
nieuwe jaar!

NISTELRODE – Opnieuw moet CC Nesterlé haar deuren sluiten. Ditmaal tot en met dinsdag 19 januari. 
Elkaar moeten missen, we hoopten dat dat niet meer nodig was. Maar helaas! Het is even niet anders. 
Heel erg jammer, want enkele weken geleden kondigden we vol trots ons nieuwe programma aan. We 
keken er enorm naar uit ons publiek een veilig avondje uit te bieden.

Wij zijn gesloten!Kerstpakkettenactie Kerstpakkettenactie Kerstpakkettenactie Kerstpakkettenactie Kerstpakkettenactie 
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Scouting Mira Ceti heeft aan alle 
(jeugd)leden en vrijwilligers ge-
vraagd of zij een houdbaar en 
ongeopend product mee naar 
de scouting willen brengen. Hier 
is heel veel gehoor aan gege-
ven en zo is er een mooi kerst-
boodschappenpakket voor de 
30 minderbedeelde gezinnen uit 
de groep van ‘Eten over? Regio 
Bernheze’ gemaakt. 

Het pakket, bestaande uit vier 
dozen met 120 producten, is za-
terdagmiddag 12 december aan-
geboden aan Heidi van Lokven, 
de oprichtster van ‘Eten over? 
Regio Bernheze’. Zij beheert bij 

haar thuis ook het inzamelpunt 
in Nistelrode. Heidi gaat er voor 
zorgen dat de producten worden 
toegevoegd aan de te maken 
kerstpakketten. 

Scouting Mira Ceti wenst alle 
gezinnen veel plezier van de pro-
ducten en hele fijne feestdagen. 
Heb je nog vragen? Dan kun je 
altijd een mail sturen naar 
heidivanpinxteren@ziggo.nl 
of bellen met 06-18245098. V.l.n.r.: Toine van den Heuvel, voorzitter Mira Ceti, Heidi van Pinxsteren en jeugdlid Iza Verstegen Foto’s: @DMBK

‘Aan de oproep
is veel gehoor gegeven’

Uit alle loten werd afgelopen woensdag 
de hoofdprijs getrokken en die viel op 
Martijn van Haren uit Oss. Familie van 

Haren doet haar inkopen regelmatig in 
Heesch en broer en zus mochten de lo-
tjes invullen en in Heesch inleveren in de 
daarvoor beschikbaar gestelde inleverdo-
zen bij Jumbo, Kapsalon van Herpen of bij 
Fietsplezier. Martijn was de gelukkige.
De winnaar, die commerciële bedrijfseco-
nomie studeert in ‘s-Hertogenbosch, kon 
de hoofdprijs van waardebonnen voor

€ 500,- goed gebruiken. De prijs werd ter 
beschikking gesteld door Hanegraaf Keu-
kens en werd afgelopen zaterdagmiddag 
uitgereikt.
Door coronabeperkingen kunnen de jaar-
lijkse decemberactiviteiten niet doorgaan, 
wel staat de kerststal weer op het plein bij 
de fontein, de sfeerverlichting is aange-
bracht en op 20 december is er een koop-
zondag, opgetuigd met feestelijke ballon-
nen. De centrummanagementorganisatie, 
dat tot doel heeft het centrumgebied in 
Heesch aantrekkelijk te maken voor be-
zoekers, gaat er toch vanuit komend jaar 
meer activiteiten aan de bezoeker te kun-
nen bieden.

Hoofdprijs actie Rode Loper 
gaat naar Oss

HEESCH - De laatste drie weken organiseerde het Centrummanagement Heesch haar 
jaarlijkse eindejaarsloterij, de actie ‘Rode Loper’. Bij elk van de deelnemende onder-
nemers kregen klanten lootjes uitgereikt. Elke week vond er een trekking plaats voor 
prijzen die door de ondernemers ter beschikking gesteld werden en ook werden er 
wekelijks twintig troostprijspakketten met spelen voor kinderen uitgeloot. Die prijs-
winnaars konden hun pakketten ophalen bij Zegers Optiek en bij modezaak Le Village.

Winnaar loterij de Rode Loper krijgt hoofdprijs uitgereikt

‘Volgend jaar meer activiteiten’

Scouting Mira Ceti schenkt levensmiddelen 
aan ‘Eten over? Regio Bernheze’
NISTELRODE - In deze vreemde coronatijd en met Kerstmis in het 
vooruitzicht wil Scouting Mira Ceti Nistelrode iets betekenen voor 
gezinnen uit Bernheze die het financieel moeilijk hebben. Omdat 
het niet mogelijk is elkaar als speltakken onderling te ontmoeten, 
wil Scouting Mira Ceti nu in de decembermaand op deze manier 
ook een stukje verbinding maken binnen de vereniging.
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‘In coronatijd 
hebben we juist 
méér gedaan’

“Ja, als ik het ga tellen zijn het best veel uurtjes in de 
week”, lacht hij. “Soms is het een heel weekend, soms een 
paar avonden in de week, maar ik ben graag bezig. Aan-
dacht voor elkaar is belangrijk, daar geloof ik in. Juist bij de 
Scouting leer je je steentje bij te dragen in de maatschappij, 
en dat doe ik met plezier.” Op zaterdag fluit hij een jeugd-
team van HVCH, op zondag een seniorenelftal. “Ik voet-
balde eerst zelf op zondag, maar daar ben ik mee gestopt 
om meer te fluiten. Als niemand dat doet kan er ook niet 
gevoetbald worden. En het is niet altijd leuk, de scheids 
heeft ‘t vaak gedaan, maar gelukkig gaat het meestal goed 
en krijg ik complimentjes.”

Ook bij de scouting is er leiding nodig om de 140 jeugd- 
leden te begeleiden. Als zesjarige werd hij lid van de
Scouting. “Jarenlang heb ik op de zaterdagmiddag leuke 
spelletjes gedaan en veel geleerd. Nu help ik zelf de jeugd. 
Dat is logisch. We trekken erop uit om de omgeving te 
ontdekken en meer leefbaar te maken. Een scout is waarde- 
bewust en zorgt goed voor de natuur. Er is een scoutings-
wet die stelt dat leden trouw, vriendelijk, eerlijk en be-
hulpzaam zijn en zichzelf en andere respecteren. Mooi om 
daar samen aan te werken. Ze komen als 11-12-jarige wat 
schuchter binnen en gaan er als 15-jarige sociaal sterker 
uit, zelfverzekerder. Ze groeien letterlijk en figuurlijk bij ons. 
Fijn om daar mee te helpen.” 

Thomas van Nistelrooij (24) uit Heesch is gymleraar bij 
basisschool Emmaus Heesch. Hij heeft passie voor sport en 
spel met kinderen en de kennis en kunde om dat over te 
brengen. Helpen heeft een belangrijke plek in zijn leven. Hij 
is als vrijwilliger actief bij HVCH als scheidsrechter, als lid van 
de plaatselijke EHBO en als staflid bij de Scouting. Hij is voor 
het vierde jaar leider van de Gidsen (meisjes 12-15 jaar) zamelt 
frietvet in voor de club en was de afgelopen drie jaar actief bij 
Mini Heesch, de jeugdvakantieweek in zijn woonplaats. 

TEKST MATHIEU BOSCH FOTO WIM ROEFS

Thomas geniet van zijn bijdrage. “Het is heel leerzaam en 
het geeft sociale competenties. Je leert initiatief nemen, 
verantwoordelijkheid dragen, uitdagingen aangaan en 
ontdekken dat je plezier beleeft aan samenwerken. Je mag 
jezelf zijn en iedereen krijgt de kans ergens goed in te zijn, 
zo dragen we bij aan het vergroten van het zelfvertrou-
wen en de persoonlijke ontwikkeling. En het plezier dat je 
anderen geeft als je iets organiseert: het is toch prachtig 
hoe enthousiast ze zijn, dan heb je zelf ook een toffe tijd. 
En het allerbeste is natuurlijk dat ze iedere keer met een big 
smile thuiskomen.”

Corona kreeg geen grip op de energie van Thomas:
“Ik heb digitale spelprogramma’s gemaakt. Zo deden we 
een Whatsapp-kwartet met opdrachten en heb ik recepten 
gestuurd om thuis iets mee te maken. Waar andere vereni-
gingen gesloten waren deden wij juist wat extra’s en dat 
heeft de vereniging 35 nieuwe leden opgeleverd. 
Ook voor school ben ik met de kinderen vanuit huis aan 
de slag gedaan. Beweegactiviteiten met beweegbingo. Via 
Facebook. Leerzaam voor mij en voor de kinderen. Zo krijg 
je kinderen in beweging. 
Ook in de toekomst blijf ik zeker helpen, misschien in het 
hoofdbestuur van de scouting, die ambities heb ik wel. 
Helpen helpt en ik ben nog maar net begonnen. Het is tof 
om te doen.”

THOMAS VAN NISTELROOIJ

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

DE OPLOSSING
KEUZESTRESS BIJ KIEZEN
VAN ZORGVERZEKERING?

WIJ ADVISEREN 
U GRAAG OVER 
VOORWAARDEN 
EN PREMIE VAN DE
CZ VERZEKERING.
Uw CZ verzekering. Dicht bij u in de buurt. 
Dat kan. Als u al een CZ verzekerde bent of 
een nieuwe CZ-verzekering wilt aanvragen 
zijn wij u graag van dienst als uw adviseur 
en tussenpersoon van CZ.

Hoofdstraat 100a - Heeswijk-Dinther - 0413-291980
Julianastraat 12 - Middelrode - 073-7820167
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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:
- WABO-Adviseur
Meer info en solliciteren op 
www.werkeninnoord
oostbrabant.nl

VACATURE

Aangepaste 
openingstijden

Gemeentehuis
24 december: 
vanaf 12.30 uur gesloten
25 december: gesloten
31 december:
vanaf 12.30 uur gesloten
1 januari: gesloten

Milieustraat
25 december: gesloten
26 december: gesloten
1 januari: gesloten

Groendepots
26 december: gesloten

Maak altijd een afspraak
0412-45 88 88

Naar de gemeente?

Door het coronavirus is de 
werkdruk in ziekenhuizen en bij 
hulpverleners erg hoog. Daar-
om heeft het kabinet besloten 
tot een landelijk vuurwerkver-
bod voor de jaarwisseling 2020-
2021. 

Dat betekent dat het verboden 

is om vuurwerk te verkopen, te 
vervoeren, te bezitten en af te 
steken. Het is deze jaarwisse-
ling ook verboden om carbid te 
schieten. Dat verbod geldt in de 
meeste gemeenten en ook in 
Bernheze. De Algemene Plaat-
selijke Verordening (APV) is hier-
voor aangepast. 

Jaarwisseling zonder vuur-
werk en carbid schieten

In week 46 ontving u samen 
met DeMooiBernhezeKrant een 
kaart met een mooi gedicht en 
ruimte voor een persoonlijke 
boodschap. Heeft u al iemand 
verrast met de kaart? Of heeft u 
juist een kaart ontvangen?

We zijn op zoek naar uw ver-
haal. Laat ons weten, waarom u 
de kaart bij iemand door de bus 
heeft gedaan of welke mooie 

boodschap u heeft ontvangen. 
Wij delen uw verhaal graag om 
anderen te inspireren. U kunt uw 
verhaal mailen naar: 
gemeente@bernheze.org.

Met ‘aandacht voor elkaar’ ma-
ken we de wereld een stukje 
mooier. 
Want juist in deze lastige tijd 
hebben we elkaar meer dan ooit 
nodig.

Wie bezorgt u een warme groet?
Wij zijn op zoek naar uw verhaal

Corona heeft ingrijpende ge-
volgen voor de economie. Een 
groot aantal bedrijven is in de 
problemen gekomen. 

Het Future Fit programma van 
OndernemersLift+ ondersteunt 
bedrijven die vóór het uitbreken 
van de coronacrisis gezond wa-
ren en die hun businessmodel 
willen aanpassen om een nieuwe 
toekomst op te bouwen. 

In de afgelopen maanden heb-
ben al zo’n veertig bedrijven uit 
Noordoost-Brabant naar volle 
tevredenheid deelgenomen aan 
Future Fit. Er is ruimte om nog 
meer ondernemers te laten deel-
nemen. Het programma bestaat 

uit vijf groepsbijeenkomsten met 
maximaal zes deelnemers. Deze 
bijeenkomsten worden online en 
(indien mogelijk) fysiek gege-
ven. Daarnaast worden deelne-
mers individueel begeleid door 
een business developer. Het 
mooie hiervan is dat onderne-
mers van elkaar leren en tegelij-
kertijd hun netwerk uitbreiden.  
 
Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor het 
programma? Stuur een mail naar 
bedrijven@bernheze.org. 

Future Fit 
Programma voor ondernemers

‘Ondernemers krijgen 
nieuwe inzichten en 

inspiratie’

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

Wilt u toch van uw bladafval 
af, dan kunt u het gratis in de 
gft-container doen of naar een 
van de twee groendepots bren-
gen. 
- Firma Van Schaijk, Berghem-

seweg 13, Nistelrode
- Firma Dijkhoff, Lariestraat 25, 

Heeswijk-Dinther

Zelf een bladhoop maken
Kunt u het blad niet meer in de 
groencontainer kwijt, dan kunt 
u een grotere bladhoop maken, 
die u vervolgens bij ons kunt 
aanmelden. 
We komen hem dan ophalen tij-
dens de eerste ophaalronde na 
de melding (dat geldt ook voor 
het buitengebied).

Ophaalrondes
De eerstvolgende ophaalronde is 
in januari. We beginnen op 4 ja-
nuari. We hopen dat we de blad-
hopen binnen een week kunnen 
ophalen, maar het kan zijn dat 
de ronde twee weken duurt. Dat 
is afhankelijk van het aantal aan-
meldingen. Als u uw bladhoop 
voor 30 december aanmeldt, ne-
men we hem begin januari mee.

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

Bladafval

De vierde herdenkingsboom 
staat aan het Plein 1969 in 
Heeswijk-Dinther. 

Op de foto burgemeester Moor-
man met mevrouw Van Zut- 
phen, die begin dit jaar haar man 
verloor aan Corona. Op de pla-
quette staat een gedicht en een 
QR-code die verwijst naar een 
verhaal uit Heeswijk-Dinther.

Herdenkingsboom
in Heeswijk-Dinther 
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GEMEENTEBERICHTEN

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Verleende standplaatsvergunning
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 10 decem-
ber 2020 besloten een stand-
plaatsvergunning te verlenen 
voor het verkopen van verse en 
gebakken vis met bijbehoren-
de producten op Plein 1969 in 
Heeswijk-Dinther.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerpwijzigingsplan Heuvel 
9 Vorstenbosch
Burgemeester en wethouders 
maken de ter-inzage-legging 
bekend van het ontwerp-wij-
zigingsplan ‘Heuvel 9 Vorsten-
bosch’ (artikel 3.9a Wet ruimte-
lijke ordening), te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
IDN-code NL.IMRO.1721.WP-
Heuvel9V-OW01.
Inhoud: Betreft het omzetten 
van de bestemming ‘bedrijf’ naar 
‘wonen’ en het toevoegen van 
een extra woning aan Heuvel 9 
in Vorstenbosch.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing.

Ontwerpbestemmingsplan 
Graafsebaan 35 Heesch
Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening 
de ter-inzage-legging bekend 
van het ontwerpbestemmings-
plan ‘Graafsebaan 35 Heesch’, 
te raadplegen op www.ruim-
telijkeplannen.nl met IDN-co-
de NL.IMRO.1721.BPGraafsb-
35Heesch-ow01.
Inhoud: Het plan behelst het toe-
voegen van een woning aan de 
noordzijde van de Graafsebaan 
35, alsmede het verplaatsen van 
een bestaand bouwvlak zuidwes-
telijk op het perceel.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing.

Ontwerpbestemmingsplan
Akkerweg ong. (nabij 5)
Vorstenbosch

Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening 
de ter-inzage-legging bekend 
van het ontwerpbestemmings-
plan ‘Graafsebaan 35 Heesch’, 
te raadplegen op www.ruimte-
lijkeplannen.nl met IDN-code 
NL.IMRO.1721.BPAkkerwegNa-
bij5-ow01.
Inhoud: Het plan behelst het 
toevoegen van een woning in 
het cultuurhistorisch waardevolle 
pand aan de Akkerweg bij 5.
Inzage: Het ontwerpbestem-
mingsplan ligt met ingang van 17 
december 2020 gedurende zes 
weken op afspraak ter inzage in 
het gemeentehuis aan De Misse 
6 in Heesch. Het plan is digitaal 
raadpleegbaar en te downloaden 
via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Reageren: Tijdens de termijn van 
ter-inzage-legging kan iedereen 
op het ontwerpbestemmings-
plan reageren door het indienen 
van een zienswijze. Deze ziens-
wijze(n) kunt u richten aan de 
gemeenteraad van Bernheze, 
Postbus 19, 5384 ZG in Heesch. 
Indien u uw zienswijze(n) mon-
deling wilt geven kunt u een af-
spraak maken met het domein 
Leefomgeving.

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 
zienswijze indient.

Heesch, 16 december 2020

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heeswijk-Dinther
- Hoofdstraat 12
 Verbouw woning
 Datum ontvangst: 07-12-2020
- Dopheiweg 1
 Het handelen in strijd met re-

gels ruimtelijke ordening tbv 
tijdelijk opslag bedrijfsmateria-

len en materieel loods
 Datum ontvangst: 10-12-2020
- Dopheiweg 1
 Wijziging bouwlocatie loods 

(wijziging eerder verleende 
vergunning)

 Datum ontvangst: 07-12-2020
Loosbroek
- Nistelrodesedijk 14
 Verbreden rundveestal en mili-

euneutraal veranderen
 Datum ontvangst: 11-12-2020
Heesch
- Loosbroeksestraat 1b
 Oprichten woning (baliever-

gunning)
Datum ontvangst: 07-12-2020
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.
Heeswijk-Dinther
- Laag-Beugt ong.sectie E 3134 

(tussen nr.3b en 3c)
 Oprichten woning met bijge-

bouw en handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening

 Verzenddatum: 08-12-2020
- Hoge Broekstraat 11
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening tbv tijde-
lijke vergunning voor gebruik 
loods voor niet-agrarische ne-
venactiviteiten

 Verzenddatum: 09-12-2020
Heesch
- ’t Vijfeiken 78
 Bouw carport
 Verzenddatum: 10-12-2020
- ’t Dorp 99
 Activiteit werk of werkzaam-

heden uitvoeren op grond van 
artikel 23.3.3 onder b van het 
geldende bestemmingsplan

 Verzenddatum: 10-12-2020
Vorstenbosch
- Watersteeg 12
 Uitbreiden bedrijfspand
 Verzenddatum: 11-12-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Besluit Verdagen beslistermijn
Voor onderstaande omgevings-
vergunning is de beslistermijn 
verlengd met 6 weken. Dit be-
sluit zal daags na verzending in 
werking treden.
Heesch
- Van Uden-erf 16
 Oprichten woonhuis
 Verzenddatum: 11-12-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

Uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitge-

breide procedure, niet worden 
gepubliceerd. De bekendmaking 
van deze aanvragen vindt plaats 
via publicatie van een ontwerp-
besluit.

Besluiten 

De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn ingetrokken. Deze 
besluiten zullen daags na verzen-
ding van het besluit in werking 
treden.
Heesch
- Bosschebaan 62
 Bouw 3 aaneengesloten
 loodsen
 Verzenddatum: 14-12-2020
- Loosbroeksestraat 7
 Oprichten stal
 Verzenddatum: 14-12-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Het volgende handhavings-
besluit is genomen. 
Nistelrode
- De Oude Ros 20a
 Besluit last onder dwangsom
 Verzenddatum: 10-12-2020
Procedures 4a en 7a zijn van toe-
passing.

Openbare kennisgeving voorne-
men tot vaststelling Bodemkwa-
liteitskaart PFAS en bijbehoren-
de Nota bodembeheer PFAS 

Om de problematiek rondom de 
aanwezigheid van PFAS (poly- en 
perfluoralkylstoffen) in de bodem 
op te lossen hebben de Omge-
vingsdiensten in Noord-Brabant 
namens de colleges van burge-
meester en wethouders van de 
57 deelnemende gemeenten 
een “Bodemkwaliteitskaart PFAS 
voor de deelnemende gemeen-
ten in Noord-Brabant” (hierna: 
Bodemkwaliteitskaart PFAS) en 
bijbehorende “Nota bodembe-
heer PFAS” opgesteld. Uit de re-
sultaten van bodemonderzoeken 
is gebleken dat de gemiddelde 
waarden in de boven- en onder-

grond voldoen aan de landelijke 
geactualiseerde tijdelijke achter-
grondwaarden. Voor hergebruik 
van grond in de deelnemende 
gemeenten houdt dit in dat niet 
meer apart op PFAS bemonsterd 
hoeft te worden. 
Om gebruik te kunnen maken 
van de Bodemkwaliteitskaart 
PFAS en bijbehorende Nota bo-
dembeheer PFAS dienen de col-
leges deze, elk afzonderlijk, vast 
te stellen. 
Voor gebied specifiek beleid 
omtrent PFAS is het Besluit bo-
demkwaliteit op 13 december 
2019 gewijzigd (Staatsblad 491). 
Conform artikel 44, lid 3 van het 
Besluit bodemkwaliteit heeft nu 
ook het college de mogelijkheid 
om gebied specifiek beleid vast 
te stellen als het betrekking heeft 
op PFAS. In deze wijziging is op-
genomen dat hiervan een open-
bare kennisgeving moet worden 
gedaan en dat het college het 
besluit niet eerder vaststelt dan 
een week nadat de kennisgeving 
is gedaan. 
Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Bernheze is voornemens om op 
grond van artikel 44, lid 3 Besluit 
bodemkwaliteit, de Bodemkwali-
teitskaart PFAS en bijbehorende 
Nota bodembeheer PFAS vast 
te stellen en daarmee gebruik te 
maken van de bevoegdheid die 
in dat artikel is gegeven. 
Met deze openbare kennisge-
ving wordt eenieder in kennis 
gesteld van het gebruik van deze 
bevoegdheid. Tegen deze ken-
nisgeving is geen bezwaar of 
beroep mogelijk. Minimaal een 
week na publicatie van deze ken-
nisgeving wordt het definitieve 
besluit genomen en worden de 
Bodemkwaliteitskaart PFAS en 
bijbehorende Nota bodembeheer 
PFAS gepubliceerd en ter inzage 
gelegd. 

Bernheze, 11 december 2020

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. 
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Openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na pu-
blicatiedatum een schriftelijke 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 binnen zes 
weken na verzenddatum van dit besluit 
bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze. Het bezwaar heeft geen schorsen-
de werking.

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

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

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

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 
Het beroep heeft geen schorsende wer-
king. Er zijn griffierechten verschuldigd.

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig 

met een ingediend bezwaar- of beroep-
schrift, de voorzieningenrechter van de 
rechtbank verzoeken om een voorlopige 
voorziening te treffen. Er zijn griffierech-
ten verschuldigd.

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

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

GEMEENTEBERICHTEN

WWW.BERNHEZE.ORG

Dirigent Willem Kossink en de 
leden van Aurora Con Brio heb-
ben middels de filmpjes, waarin 
iedereen individueel speelt maar 
het uiteindelijk gezamenlijk is 
gearrangeerd, hun uiterste best 
gedaan om iedereen te laten 
genieten van dit leuke alterna-

tief. Het eerste filmpje van het 
mini kerstconcert is zondag 13 
december online gekomen. Op 
de Instagram- en Facebookpa-
gina van Aurora Con Brio is het 
eerste kerstfilmpje terug te zien 
en te beluisteren. Hiernaast kan 
de QR-code gescand worden 

en hiermee wordt rechtstreeks 
doorverwezen naar dit eerste 
filmpje. Het is het kijken en luis-
teren zeker waard! Houd hier-
naast de sociale media van Au-
rora Con Brio in de gaten voor 
het vervolg. 

Ook zo benieuwd naar het eind-
resultaat van ‘Do They Know It’s 
Christmas’? Scan dan zeker even 
de QR-code of ga naar de Insta-
gram- of Facebookpagina van 
Aurora Con Brio en geniet als-
nog van een muzikale kerst!

Aurora Con Brio luidt de kerstperiode in
HEESCH – Het is tijd om iedereen in de kerstsfeer te brengen en dit doet Aurora Con Brio dit jaar vanwege de coronabeperkingen met een online kerstconcert. Het aange-
kondigde mini kerstconcert bestaat uit drie filmpjes met in elk filmpje een bekend en leuk kerstnummer. Het eerste filmpje staat inmiddels online en er wordt afgetrapt met 
‘Do They Know It’s Christmas’. 

Kerststal Heeswijkse Williborduskerk 
pronkt naast hoofdingang Laverhof

Textielinzameling Heeswijk 
sprong financieel bij, Houthan-
del Jacobs schonk het hout en 
vier gemotiveerde oud-vrijwilli-
gers van de kerk gingen aan de 

slag. De beelden moesten voor-
zichtig vervoerd worden en, om-
dat de bestaande stal helemaal 
onder de ‘meutel’ zat, moest er 
een nieuwe worden gebouwd. 

Dankzij regelmatige werkbespre-
kingen, koffie en vooral het toe-
ziend oog van Jan, kwam de klus 
tot stand. En het resultaat, zie de 
foto, mag er zijn!

HEESWIJK-DINTHER - Het was Jan Verhoeven, bewoner van Laverhof, parochiaan en vele jaren vrijwil-
liger in de inmiddels voor de erediensten gesloten Willibrorduskerk, die op het idee kwam. Omdat het 
‘zund’ zou zijn om de mooie beelden van de kerststal in een kast te laten staan, stelde hij voor om ze 
buiten een ereplaats te geven, rechts naast de hoofdingang van Laverhof. Toestemming van de locatie-
raad werd snel verkregen en toen ging de bal aan het rollen.
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Aanbiedingen gelden 
alleen in Nistelrode 
op de markt op 
vrijdag 18 december

BROOD
VAN DE

WEEK

3 Broden van toen 
meergranen
€ 5,50

10 WORSTENBROODJES
€ 7,50

6 ROOMBOTER DENNETAK 
GEVULDE KOEKEN € 4,00

750 GRAM KERSTSTOL
MET AMANDELSPIJS € 5,00
Bestellingen: debruynhans@hotmail.com. 

Jaarafsluiting leerlingen
Fanfare St. Lambertus

NISTELRODE - De leerlingen 
van Fanfare St. Lambertus Nis-
telrode presenteerden zondag 
13 december hun muzikale 
vaardigheden in CC Nesterlé. 

De traditionele jaarafsluiting was 
dit jaar anders dan anders, maar 
heel fijn om weer even op te tre-
den. In drie kleine groepjes voor 
een zeer beperkt publiek, was 
er een afwisselend programma 
van slagwerkers en blazers. Be-
ginnende leerlingen die voor de 

eerste keer optraden, en meer 
gevorderde leerlingen die al va-
ker op het podium stonden. De 
leerlingen lieten horen wat zij 

hadden ingestudeerd. Het was 
echt genieten! Jeugd in oplei-
ding op wie de fanfare meer dan 

trots is! Wil je zelf ook muziek 
maken? Schrijf je dan in voor 
een proefles! 

Fanfare St. Lambertus Nistelrode 
biedt een opleiding voor slag-
werk en voor blaasinstrumenten. 

Meer informatie over muziekon-
derwijs door de fanfare vind je 
op www.fanfarenistelrode.nl/
opleidingen, via 
www.sjorssportief.nl of mail naar 
opleidingen@fanfarenistelrode.nl.

‘Wil jij ook muziek 
maken? Schrijf je in 
voor een proefl es’

Kaashandel
Cilius Duijster

Pepermelange
peper, gember, ui, knoflook en paprika
rauwe melk
100 gram € 1,30

Wintermelange
prei, daslook, pompoen en fenegriek
rauwe melk
100 gram € 1,35

Goudse pikant
stevige oude kaas, 1kg € 8,95

Ko
m gezellig

nistelro
denaar de markt in

Elke vrijdag
tot 12.30 uur

Aanbiedingen gelden alleen in Nistelrode
op de markt op vrijdag 18 december

Reacties ‘Wa’n Skôn foto’
Reactie van de foto van de uitgave van 2 december.
Albert Heesakkers uit Vorstenbosch, maar geboren in Heeswijk, schrijft: 
“Rechts voor de molen staat molenaar Jan Schreppers. De anderen zijn 
Driek van Aspert en zijn zoon Jan. Links een zoontje van Dorus Bosch.”
Wilma v.d. Oetelaar-v.d. Biezen schrijft: “De molen van Jan Schreppers, 
de molenaar uit Heeswijk. Hij woonde in de Hoofdstraat, volgens mij 
het huis links langs dr. Van de Bilt. De molen stond op de Molenberg. 
In onze familie moet er ergens een tekening zijn die mijn vader, Jan v.d. 
Biezen, gemaakt heeft.”

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Regelmatig plaatsen wij in DeMooiBernhezeKrant een 
foto waarvan Heemkundekring De Wojstap niet weet wie er op staan en of wat het voorstelt.

Bij deze foto de vraag wie er op staan. Weet jij dat wel? Dan doe je ons een groot plezier
deze kennis te mailen naar secretariaat@dewojstap.nl of te bellen naar 06-14862967. 
De juiste informatie zullen we bij een volgende foto in deze krant publiceren.

Wie, wat, waar en wanneer
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Marijke Schenk: ‘Een gezellige tafel
en goede sfeer zijn nóg voornamer’

Eten is veel meer dan het werkwoord

Marijke deelt haar hobby door het verzorgen van etentjes voor familie en vrienden

Kippenbouillon met saffraanroom 

Eet smakelijk!

Recept

‘S MIDDAGS VOORBEREIDEN 
BEREIDINGSWIJZE

Kippenbouillon
De lekkerste bouillon maak je natuurlijk zelf, maar 
geen zin of tijd, dan kun je deze ook kopen.

Doperwtenpuree
Pel en snijd de knoflook in plakjes. Breng in een 
brede pan het water met een beetje zout aan de 
kook. Voeg de doperwten en knoflook toe. Rasp 
en pers de limoen uit boven de pan en verwarm 
anderhalve minuut. Giet op een zeef, spoel kort af met 
koud water en laat goed uitlekken. Pluk de peterselie. 
Pureer de doperwten fijn in de keukenmachine met de 
peterselie en olijfolie. Pluk en hak de dille fijn. Meng door de 
doperwtenpuree.

Saffraanroom
Hak de saffraan fijn, roer er een eetlepel kippenbouillon door en 
laat vijf minuten staan om kleur en smaak af te geven. Klop de 
slagroom tot yoghurtdikte en roer de saffraan erdoor. 

Crostini
Snijd het brood over de lengte in vier lange plakken van drie 
millimeter dik. Bestrijk ze gelijkmatig met olijfolie. Verwarm een 
grillpan en gril het brood krokant en goudbruin gestreept. 

Kippenbouillon met saffraanroom Kippenbouillon met saffraanroom 
Boodschappenlijstje

700 ml krachtige, heldere kippenbouillon, doperwtenpuree, 

50 ml water, 1 teentje knoflook, 200 g diepvriesdoperwten, 

0,5 limoen, 10 g bladpeterselie, 5 el fruitige olijfolie

2 takjes dille, Saffraanroom, 0,5 tl saffraandraadjes

125 ml slagroom, Crostini, 0,5 ciabattabrood

2 el olijfolie naturel, 150 g Hollandse garnalen, 2 takjes dille

Extra nodig 4 grote wijnglazen of champagneflutes

Voor 4 personen

De liefde voor koken nam Marijke 
over van haar moeder. “Mijn ou-
ders runden Hotel De Brug. Het 
was een hotel, café, restaurant, 
bakkerij en winkel. De zaak is al 
decennialang verdwenen. Het 
was gelegen voor de ophaalbrug 
bij het kanaal aan de weg richting 
Schijndel. Mijn moeder kookte 
voor dagjesmensen en hotelgas-

ten. Dat kon ze heel 
erg goed”, blikt 

Marijke te-
rug.

Je kunt meerdere soorten bouil-
lon gebruiken voor dit gerecht. 
Net wat jij lekker vindt. 
Het was het hele jaar hard wer-
ken. “We waren maar één dag 
gesloten. Dat was op Eerste 
Kerstdag. Dan pakte mijn moe-
der uit met een heerlijk kerstdi-
ner. Een pasteitje met ragout, 
soep, gevulde kalkoen, chipola-
tapudding met marasquinsaus en 
zo meer. 

Vanaf het moment dat ik het 
huis uit ging, heb ik mezelf leren 
koken via een serie kookboeken 
van een supermarktketen. Tot dat 
moment was ik er eigenlijk ook 
niet bijster in geïnteresseerd”, 
bekent Marijke met een lach. 

Dat veranderde toen echter snel. 
Marijke schonk aandacht aan de 
dagelijkse ‘pot’ en vond het dus-
danig leuk dat ze zich er verder in 
verdiepte. In verloop van decen-
nia volgde ze talloze kookcursus-
sen tot ver in de regio en ze bezit 
inmiddels circa 300 kookboeken. 
Die leest ze zoals een ander een 
goed boek. Het is niet het enige. 

“Ik kijk naar kookprogramma’s 
op televisie en dagelijks verlek-
ker ik me aan mooie recepten die 
ik vind op internet”, vertelt ze. 
Door het jaar heen organiseert 
ze avondjes waarop ze familie 
en vrienden verwent met door 
haar bereide lekkernijen. Om te 
voorkomen dat twee keer het-
zelfde op tafel komt, is er haar 
persoonlijke receptenboek. Een 
map waarin ze al decennia lang 
noteert wat ze maakte. 

Hoewel ze een oneindig aantal 
recepten heeft en, zo lijkt het, 
moeiteloos een compleet diner 
op tafel zet, heeft ze een voor-
keur voor het maken van mooie, 
kleine gerechtjes. “Daar heb je 
veel werk mee, maar je kunt deze 
wel heel mooi garneren. Ik vind 
het leuk om een avondje te hou-
den met een bepaald aantal van 
die opgemaakte hapjes. Dan ne-
men we een lekker glaasje wijn, 
een hapje en tussendoor kunnen 
we gezellig kletsen”, bedenkt ze 
hardop om te constateren “Het 
bereiden is leuk en het eten moet 
natuurlijk goed zijn, maar een 
gezellige tafel en een goede sfeer 
vind ik eigenlijk nóg voornamer. 
Het moet een belevenis zijn. 
Mensen die bij ons komen eten, 
zijn ook een avondje uit.”

HEESWIJK-DINTHER – Eten is veel meer dan het werkwoord. Dat is in ieder geval 
de stelling van Marijke Schenk-de Visser. “Samen genieten van lekker en mooi 
opgemaakt eten in een gezellige sfeer is een belevenis”, laat ze weten. Voor haar 
is het bereiden van een maaltijd of het maken van lekkere gerechtjes dan ook een 
liefhebberij en gepassioneerde hobby die ze het hele jaar deelt door het regelmatig 
verzorgen van etentjes voor familie en vrienden. 

Tekst en foto’s: Wendy van Lijssel

Marijke deelt 
haar hobby door 

het verzorgen 
van etentjes
voor familie
en vrienden

’S AVONDS AFMAKEN 
OPMAAK BORD
Verwarm de kippenbouillon. 
Vul de champagne of 
-wijnglazen tot driekwart 
met de bouillon. Schep 
er voorzichtig een laagje 
saffraanroom op met een 
lepel. Schep met behulp van 
twee eetlepels een quenelle 
doperwtenpuree op de crostini 
en verdeel er garnalen over. 
Leg de crostini op het glas. 
Garneer met wat dille.
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WIL JE EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer. Geboorteadvertentie € 10,-.

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

MOOIBERNHEZERTJES
KERSTBOMEN

KERSTBOMEN, BLAUWSPAR 
in diverse maten.
Muggenhoek 10, Heeswijk. 
Meer info: 0413-293023.

KERSTBOMEN, BLAUWSPAR
Vanaf € 10,-. 1 tot 2 meter. 
Zelf uitzoeken of reserveren op 
perceel Liniedijk 3, 
Heeswijk-Dinther.
Gratis thuisbezorgen in de regio 
0413-292751 of 06-53760087.

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.

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

TE HUUR

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

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.

Bestellen voor kerstmis
kan t/m 17 december.
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.

NIEUWE VLOER NODIG?
Openingsactie: Een nieuwe vloer 
wordt GRATIS gelegd. 
Bel voor een afspraak bij u thuis. 
Brabant Vloeren op 
bedrijventerrein Kleinwijk.
Canadabaan 7a, Nistelrode.
www.brabant-vloeren.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.
Elke zondag geopend
van 13.00-17.00 uur.
www.hedimeubelen.nl

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

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

BRABANT VLOEREN
Eindejaarsactie traprenovatie en
trapbekleding.
Bel voor een afspraak bij u thuis! 
Bedrijventerrein Kleinwijk,
Canadabaan 7a, Nistelrode.
www.brabant-vloeren.nl

TWEEDEHANDS FIETSEN
VOOR ONDERHOUD KERK
LOOSBROEK
Lage prijzen, hoge kwaliteit.
Ook inlevering tweedehands
fietsen. Afspraak: Bert van Erp,
Dorpsstraat 1, 06-21994642,
0413-229359 Marietje van
Pinxteren, Dorpsstraat 7a
06-55932252, 0413-229502,
mhpinxteren@gmail.com.

TE KOOP GEVRAAGD

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

PERSONEEL

Venrooy Vispecialiteiten is op 
zoek naar een MEDEWERKER 
VOOR 20-30 UUR PER WEEK 
en een ZATERDAGHULP VAN 
9.00 TOT 14.00 UUR. 
Meer informatie of interesse: 
Patrick: 06-53427642

GEVRAAGD

STONES COVERBAND 
ZOEKT GITARIST
Telecaster – Open G-stemming – 
Slidegitaar. Repetities in Megen 
(Oss) Meer info:
jeffryenangelique@live.nl.

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

BIDPRENTJES
H. Leeijen, John F. 
Kennedystraat 90 Heesch.
0412-451357. 
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik haal 
ze graag bij u thuis op.

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

OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES 
Lever ze in op Bunderstraat 1 
in Heesch en steun hiermee het 
goede doel Stichting Opkikker.

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

OVERIG

Uw VIDEO BANDEN op DVD, 
op USB-stick of op een harde 
schijf? Op een deskundige wijze 
verzorgd! 
Mail naar g.eerden@hotmail.nl 
of bel naar 06-11 355 477.

WEGENS DE RIVM-REGELS 
IS HET KANTOOR VAN 
BERNHEZE MEDIA 
‘T MEDIAHUYS GESLOTEN 
Inleveren van oude mobieltjes 
voor Stichting Opkikker is op 
Bunderstraat 1 in Heesch. 
Bernheze Media is tijdens 
kantoortijden bereikbaar op:
0412-795170 en via mail: 
info@demooibernhezekrant.nl.

wie
is deze Bernhezenaar?

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

OOGcontact

Oplossing
vorige week:
Twan Pittens 
uit Nistelrode

Winnaar:
Familie van der Heijden

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel CeelenVoetbalclubs Europa

Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

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

BOURNEMOUTH CHIEVO FEYENOORD
FIORENTINA GRANADA PSV
SAMPDORIA SUNDERLAND TRABZONSPOR
VALENCIA

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zoek: BOURNEMOUTH, CHIEVO, FEYENOORD, FIORENTINA, GRANADA, 
PSV, SAMPDORIA, SUNDERLAND, TRABZONSPOR, VALENCIA

WOORDZOEKER: 

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Nu ook pasfoto’s

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

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

VIERGENERATIES

NISTELRODE - V.l.n.r.: opa Willy Bevers (57), overgrootopa Toon 
Bevers (84) met in zijn arm Railey van twee maanden oud en 
tenslotte papa Ramon Bevers (29). Allemaal wonen ze in Nistelrode. 

Familie Bevers
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Wellicht heeft u al wat meer via de media of via uw buurtgenoten vernomen over de herinrichting van de 
Traverse (Hoofdstraat, st. Servatiusstraat, Raadhuisplein, E. van Dintherstraat en de Brouwerstraat) in 
Heeswijk-Dinther?
Of heeft u de bewonersavond in juli al bijgewoond? Als u betrokken bent of zich betrokken voelt bij de 
herinrichting van de Traverse, dan nodigen wij u van harte uit voor de tweede bewonersavond. 

Waar en wanneer
We houden deze op 22 november 2018 om 19.30 uur in de aula van Gymnasium Bernrode aan de 
Zijlstraat 1a te Heeswijk - Dinther. U hoeft zich vooraf niet aan te melden en kunt gewoon binnen lopen.

Wat gaan we doen 
De avond bestaat uit twee delen. Eerst een plenair deel; een presentatie, waarin we de resultaten van 
de eerste bewonersavond met u delen. We hebben naar aanleiding van uw input op de eerste 
bewonersavond een aantal oplossingsrichtingen uitgewerkt waarover wij deze avond graag met u van 
gedachten willen wisselen.

Daarna volgt een interactief deel waarin tijd wordt gemaakt voor individuele reacties op de 
schetsontwerpen. De uitkomsten van deze avond nemen we weer mee in de plannen en het uiteindelijke 
ontwerp.

Ook úw Traverse!
De Traverse wordt uw nieuwe dorpsstraat! Wij willen als projectgroep samen met u een dorpsstraat 
creëren waar we trots op zijn. Een Traverse die veilig, sfeervol en toekomstbestendig is. Wat voor u 
belangrijk is, kunt u kenbaar maken op deze avond. 

Graag tot ziens op 22 november.

Projectgroep Traverse

Uitnodiging tweede bewonersavond Traverse Heeswijk-Dinther
22 november a.s.

Tel.: 14 0412
E-mail: traverse@bernheze.org
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De start van de werkzaamheden op de Traverse in september is niet 
onopgemerkt gebleven. Aanwonenden van het gedeelte Abdijstraat 
tot aan Raadhuisplaza zien binnen korte tijd veel verandering. Overige 
dorpsbewoners en doorgaand verkeer ondervinden verkeershinder in 
verband met de omleidingen. U leest hieronder de laatste stand van 
zaken.

Wie is er aan slag?
Wegenbouwer Van Venrooij is in september gestart met de werkzaamheden. 
Gebroeders Van Venrooij is in 1961 opgericht als stratenmakersbedrijf door 
vier broers en vestigden zich op de Nieuwe Erven 14 in Heesch. Een kleine 
30 jaar later verhuist het bedrijf naar Weurt, een dorpje onder de rook van 
Nijmegen. Door deze geschiedenis hebben ze werknemers uit beide regio’s.
In de afgelopen 59 jaar is het stratenmakersbedrijf doorgegroeid naar een 
middelgroot grond- en wegenbouwbedrijf. Ook is het van vader op zoon 
overgegaan en is momenteel de 3e generatie aan zet. Van Venrooij is een be-
kende in de regio en is bekend met de omgeving Bernheze.

Hieronder enkele projecten die in opdracht van gemeente Bernheze zijn
uitgevoerd de afgelopen jaren: 
- Bouwrijp maken (aanbrengen riolering, bouwwegen en bouwpercelen 

gereed maken): Rodenburg te Dinther en de Erven te Heesch.
- Onderhoudsprojecten: Gouverneursweg, slinger bij Kasteel Heeswijk,
 Torenstraat Dinther.
- Reconstructies: herinrichting Centrum Heesch fase 2 en 3. Snel� etsroute 

Nistelrode fase 1 en 2, van ecoduct gemeentegrens tot aan Noorderbaan. 

De werkzaamheden aan de Traverse worden uitgevoerd door werknemers 
uit de regio. Uitvoerder Henk van den Braak is woonachtig in Loosbroek. 
Henk is het aanspreekpunt voor aanwonenden de komende periode. 
Van Venrooij werkt samen met Gebr. Dijkho�  uit Heeswijk voor leverantie 
van funderingsmateriaal en het storten van puin. Regionale samenwerking 
om lange reistijden en onnodige vervoersbewegingen te voorkomen!

1e Fase: Abdijstraat tot aan Raadhuisplaza
De nuts- en telecombedrijven zijn gereed met de werkzaamheden aan hun 
kabels en leidingen. Deze bedrijven kregen vooraf de mogelijkheid om mee 
te liften met ons project. Dit om te voorkomen als de nieuwe straat klaar is, 
er direct weer door deze partijen gegraven moest worden. De nutsbedrijven 
hebben ca. 4 weken voorsprong gehad op de daadwerkelijke herinrichting. 

Van Venrooij is op 19 oktober gestart met het opbreken van de rijbaan in het 
eerste deel en gestart met de rioolwerkzaamheden. Zowel boven- als onder-
gronds wordt alles vernieuwd. Eind december stoppen de werkzaamheden 
aan de Hoofdstraat zodat de bewoners en winkeliers goed bereikbaar zijn 
tijdens de feestdagen. Tot eind december wordt vanaf de Abdijstraat tot
Bikers Heeswijk gewerkt. Eind december wordt de gehele Hoofdstraat
tijdelijk opengesteld voor verkeer. 

Begin januari 2021 pakt Van Venrooij de draad weer op en gaan ze vanaf
Bikers Heeswijk weer verder met de herinrichting tot aan Raadhuisplaza. 

De planning en fasering is als volgt:
Fase 1a: gereed - Abdijstraat tot Pastoor Maasstraat
Fase 1b: week 48 t/m 23 december 2020 - Pastoor Maasstraat tot
Bikers Heeswijk
Fase 1c: week 2 t/m 6 2021 - Bikers Heeswijk tot aan Raadhuisplaza

Vanaf 12 februari 2021 wordt fase 1, Abdijstraat tot aan Raadhuisplaza, weer 
geheel opengesteld voor verkeer. Van Venrooij start daarna met de Balle-
donk om het nieuwe regenwaterriool te verbinden met het slotenstelsel naar 
het buitengebied. 

2e Fase: Abdijstraat tot aan komgrens Heeswijk Dinther
In de tweede fase komt ‘de slinger’ aan bod. We starten medio 2021 met fase 
2 vanaf de kruising Abdijstraat tot de bebouwde komgrens van Heeswijk. 
Langs deze fase ligt ook de nieuwe woningbouwontwikkeling Heeswijkse 
Akkers die wordt aangesloten op de Hoofdstraat. Waarom deze volgorde 
en niet vervolgen met Plein 1969? We willen ondernemers en winkeliers in 
deze coronatijd zo goed mogelijk bereikbaar houden. Deze tijd is tenslotte 
al zwaar genoeg. Daarnaast dient de herinrichting van fase 2 klaar te zijn 
voordat gestart gaat worden met de bouwactiviteiten op Heeswijkse Akkers, 
zodat het bouwverkeer geen hinder ondervindt en geen onnodige overlast 
veroorzaakt.

Het ontwerp van de Traverse is gewijzigd bij de Gouverneursweg omdat de 
aansluiting met de Heeswijkse Akkers is veranderd. Het projectteam zal dit 
voorleggen aan vervoersmaatschappij Arriva en de provincie Noord-Brabant 
voor goedkeuring. Deze wijziging wordt ook besproken met de direct aan-
wonenden.

Verkeersmaatregelen
Werkzaamheden aan de Traverse hebben een grote impact op (een gedeelte 
van) het dorp. Zo komt er veel verkeer door de Ballendonk zoals voorspeld. 
Helaas kan dat op dit moment niet anders. Het projectteam deelt de zorg 
van de bewoners. 

Voor velen is het natuurlijk even wennen aan de ingestelde omleiding. Men 
pakt van oudsher nog de afslag die men gewend is naar Heeswijk-Dinther, 
om er vervolgens achter te komen dat afslag Heeswijk-Dinther Zuid toch 
makkelijker was geweest. Gaan we dan toch beter nadenken wáár we in het 
dorp moeten zijn? Wordt er in de toekomst, wanneer de Traverse gereed is, 
beter nagedacht of we echt dwars door het dorp moeten rijden? Of zien we 
na een periode van stremming in dat we slimmere routes naar huis kunnen 
pakken. De tijd zal het leren.

Waar kunt u informatie vinden?
Wilt u de voorgaande nieuwsbrieven nog eens nalezen? Kijk eens op de site 
van de gemeente Bernheze: www.bernheze.org en zoek op Traverse. 
Wilt u tussentijds op de hoogte blijven? Volg ons dan op facebook! 

Projectteam Traverse

Nieuwsbrief december 2020
Traverse Heeswijk-Dinther

Samen van provinciale weg naar dorpsstraat

Werkzaamheden fase 1: aanleg hemelwaterriool en nieuwe bestrating
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Hanegraaf Keukens maakt zich op
voor de toekomst

Nieuwe gezichten en een verhuizing van ’t Dorp naar… ’t Dorp!

“Onze eerste keukens verkoch-
ten wij vanuit ons huis. Ton en ik 
wilden altijd al graag een eigen 
bedrijf beginnen, maar opeens 
raakte alles in een stroomversnel-
ling. Eind oktober 2017 is Hane-
graaf Keukens opgericht en in 
februari 2018 kregen we de 
sleutel van ons pand, het oude 
pand van kledingzaak Ter Stal. In 
maart van dat jaar openden we 
onze deuren voor het publiek.”

Gunfactor
Wie bij Hanegraaf Keukens bin-
nenstapt merkt meteen de ge-
moedelijke en intieme sfeer die er 
heerst, je voelt je er direct thuis. 
Rosan: “Klopt. We laten een 
stukje privéleven zien aan onze 
gasten, dat vinden wij fijn, en ik 
denk dat zij dat ook zeer waar-
deren. Onze gasten krijgen ook 
gewoon onze mobiele nummers, 
daar doen wij niet moeilijk over. 
Wij hebben in korte tijd ontzet-
tend veel gasten gekregen. Men-
sen zijn tevreden en vertellen het 
door. Ik merk dat de gunfactor 
erg hoog is en daar zijn Ton en 

ik dan ook zeer dankbaar voor.” 
En de service houdt bij Hanegraaf 
Keukens niet op als de keuken 
eenmaal geleverd is. “Wij hech-
ten veel waarde aan aftersales en 
staan uiteraard ook voor de gast 
klaar mocht er iets niet helemaal 
naar wens verlopen zijn.”

Nieuwe gezichten
Omdat de wachttijd voor het 
maken van een afspraak maken 
met Hanegraaf Keukens te lang 
werd, bedacht het ondernemend 
echtpaar een half jaar geleden 
een oplossing. “Een oplossing in 
de persoon van een oom van mij, 
die nu de service achter de scher-
men op de rit helpt te houden en 
dat gaat super”, vertelt Rosan 
enthousiast, om te vervolgen: 
“Ook krijgen we per 1 januari 
hulp van Roy, een oud-collega 
van Ton. Roy treedt dan bij ons in 
dienst en hij is superleuk, gezellig 
en enthousiast mét een enorme 
passie voor keukens!”

Ander pand, dezelfde service
Ook merken Ton en Rosan dat 

men elkaar in het huidige pand 
een beetje in de weg loopt. 
Rosan: “Het begint gewoon te 
klein te worden en een gedeelte 
verhuizen naar de bovenverdie-
ping vinden wij geen oplossing. 
We verhuizen dan ook eind 2021 
naar het oude pand van Kruidvat 
en we gaan dit echt goed aan-
pakken. Eerst komt er een mooie 
gevel en er komt ook een nieuw 
dak op. Vervolgens wordt alles 
geschilderd. Het aangezicht gaat 
er echt op vooruit!” En voor wie 

bang is dat straks in een groter 
pand alles wat onpersoonlijker 
gaat worden, kan opgelucht 
ademhalen. 
“We blijven dichtbij onze gasten 

staan, de kinderhoek blijft, we 
blijven onze mobiele nummers 
aan de gasten geven en onze 
service blijft gegarandeerd; daar 
kunnen de mensen van op aan!”

HEESCH – De ambitie om een eigen onderneming te starten heb-
ben Rosan en Ton Hanegraaf altijd al gehad, en inmiddels heeft het 
ondernemend echtpaar al bijna drie jaar geleden haar droom verwe-
zenlijkt. Maar de mooie showroom annex kantoor aan ’t Dorp 58 
groeit wat uit zijn jasje en daarom wordt het tijd om in 2021 naar 
een ander pand in hartje Heesch te verkassen!

KOOKDEMONSTRATIES BIJ HANEGRAAF KEUKENS! 

De gastvrouw laat je elke zaterdag zien wat voor heerlijke 
gerechten je eenvoudig zelf kunt bereiden. 

Kom langs en doe inspiratie op voor bijvoorbeeld een
geweldig kerstmenu. Wees welkom!

Rosan en Ton Hanegraaf Tekst: Milène Putters Foto: Marcel van der Steen
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BERNHEZE BOUWT

Herlings Electro Techniek BV
Linie 5, Uden
0413-257 772
www.herlingselectrotechniek.nl

Hanenberg Wegenbouw
Galliërsweg 41, Oss
0412-612 880
www.hanenbergwegenbouw.nl

Van der Heijden bouw en ontwikkeling
Industriepark 8, Schaijk
0486-461 855
www.vd-heijden.nl

Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek - 06-613386411 - info@cvanderven.nl - www.cvanderven.nl 

SpecialiSt in:
- Slopen van gebouwen / stallen 

en openbaar groen
- Grondwerken woning- 
 en utiliteitsbouw

Onze kracht:
- Circulair denken en handelen

Nodig ons eens uit een offerte voor 
u te maken. U zult versteld staan!

Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek - 06-13386411 - info@cvanderven.nl - www.cvanderven.nl

H. Lunenburg & ZN B.V.
Donatusstraat 17, Loosbroek
06-22201023
www.lunenburggroep.nl

C. van der Ven Sloop- en Grondwerken
Heideweg 3, Loosbroek
06-13 386 411
www.cvanderven.nl

Bevers Installatietechniek BV
Waardsestraat 30, Nistelrode 
0412-612 106
www.bevers.net

installatietechniek bv
Bevers

BBO LIJM EN METSELWERKEN B.V.

BBO Lijm en Metselwerken BV 
Kleinussenstraat 8, Oss
06-11 014 512
info@bbo-oss.nl

Heywin Stukadoorsbedrijf
Kleingaalseweg 6, Schaijk
06-53 865 642
ww.heywin.nl

Stein Ontwikkeling en Verhuur
Reitscheweg 3, ‘s-Hertogenbosch
073-6406822
www.stein.nl

DE BROUWPLAATS NISTE LRODE
BOUWEN KÁN ANDERS

Ik kom uit Heesch en veel collega’s, ken-
nissen en familie komen uit de omgeving. 
Daarom kan iedereen zich De Brouwers-
hoeve nog wel herinneren. Ik heb daar 
regelmatig een feestje gevierd. De brand 
door een blikseminslag heeft destijds 
grote indruk gemaakt en het gehavende 
terrein heeft helaas veel te lang braak ge-
legen. Iedereen was blij dat hier eindelijk 
nieuwbouw kwam. Dat maakte het wer-
ken aan De Brouwplaats extra leuk want 
je hoort in je eigen omgeving veel posi-
tieve reacties over onze werkwijze. 

We zijn gestart na de sloop van de laat-
ste restanten van De Brouwershoeve en 

de sloop van cafetaria ’t Tramplein. De 
grond op de peelrandbreuk is wisselvallig 
en daarom is er grondverbetering toe-
gepast. Daarna hebben we in rap tem-
po het casco met kalkzandsteenwanden 
en breedplaatvloeren gerealiseerd. Elke 
twaalf dagen was er een verdieping klaar. 
Tegelijk werden de gevels opgemetseld. 
De daken waren al snel wind- en water-
dicht zodat de afbouw kon plaatsvinden. 
De werkzaamheden verliepen soepel en 
voor de buitenstaander die het vanaf 
het Raadhuisplein allemaal kon volgen, 
groeide het project zienderogen. ‘Dat 
gaat lekker’ hoorden we dan aan het 
bouwhek!

De samenwerking met onze klant Stein 
Ontwikkeling en Verhuur is wederom 
goed verlopen. We kennen elkaar al van 
eerdere projecten, waarbij wij ook de ar-
chitectuur en technische uitwerking ver-
zorgde. 

In Nistelrode heeft Stein het project van 
A tot Z ontwikkelt en het ontwerp laten 
verzorgen door Visser en Bouwman uit 
Den Bosch. Daarna is Van der Heijden als 
bouwpartner benaderd voor de realisatie 
van dit project.

Na een kort maar intensief voortraject is 
de bouw op 14 februari van start gegaan 

NISTELRODE - Aan het woord is Emiel Bongers, directeur van bouwbedrijf Van der Heijden - bouwen kán 
anders. “Ons bedrijf is gevestigd in Schaijk, is 128 jaar jong en is onder andere actief in de bouw van 
woningen, distributiecentra, bedrijven, scholen en zorggebouwen. We begeleiden de complete bouwreis 
van klantvraag tot oplevering. Bouwen is het bewijs van wat we bedenken!

De bouwplaats 
stond

letterlijk in
de spotlights

Het straatwerk werd in rap tempo dichtgelegd door R. Kling bestratingen

Het plein krijgt met deze Brouwplaats weer een mooi aanzien Foto: ©DMBK

‘Het project groeide 
zienderogen’
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DE BROUWPLAATS NISTE LRODE
BOUWEN KÁN ANDERS

en negen maanden later zijn de twee ap-
partementengebouwen en drie patiowo-
ningen opgeleverd. Een mooie prestatie 
die we met plezier samen met Stein, een 
team van bouwpartners en collega’s heb-
ben geleverd! We zijn dan ook enorm 
trots op het eindresultaat. We horen 
veel positieve verhalen uit de omgeving 

Emiel Bongers

Jos van Roosmalen Bouwservice
Weijen 82, Nistelrode
06-53239714

Gezien in CC Nesterlé:
Ed Struijlaart met ‘Alles op Rood’

In 2007 overleed de vader van Ed op 
veel te jonge leeftijd. Dat zette Ed aan 
het denken: ‘Wat wil ik zelf met mijn le-
ven, wat geeft mij geluk, wat is mijn pas-
sie?’ In de basis was hij er snel uit want 
die passie, dat was die droom met zes 
snaren.
Maar hoe pak je dat aan, fulltime singer- 

songwriter worden? Onder het motto 
‘Als het mislukt, ga ik dan dood? Nee, 
dus zet ik alles op rood’ sprong Ed in het 
diepe. Het succes lag niet gelijk voor het 
oprapen maar Ed timmerde aan de weg 
en kreeg steeds meer bekendheid én er-
kenning. Hij trad op bij DWDD, werkt 
samen met Peter Slager van Bløf en met 
zangeres Lisa Lois.

En toen kwam corona. Ed verzorgde 
livestreams en online huiskamerconcer-
ten en maakte een pakkende multimedi-
ale voorstelling voor als het kleinschalig 
weer kon. Ed brengt zijn eigen liedjes en 
speelt zowel op akoestische als elektri-
sche gitaar. Gevoelige nummers met 
teksten die je raken. Ed heeft zijn stip 
op de horizon bereikt en weet nu wat 
het allerbelangrijkst is; blij zijn met wat 
we hebben. Dat geeft hij graag door in 
zijn muziek. En wij willen daar heel graag 
naar luisteren. 

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

NISTELRODE - In zijn theatervoorstelling ‘Alles op Rood’, nam singer-songwriter Ed 
Struijlaart ons zaterdagavond 12 december mee op een muzikale reis in zijn zoek-
tocht naar geluk. Vanwege corona nu even geen volle zaal in CC Nesterlé, maar der-
tig comfortabele stoelen, in tweetallen gerangschikt op gepaste afstand van elkaar.

Ed Struijlaart Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Marcel van der Steen

Pierre v.d. Elsen Stucadoors
Loopkantstraat 8, Uden
0413-262134
www.elsenstucwerk.nl

Brienen Groenprojecten
Brandsestraat 9, Nistelrode
0412-852196
www.brienengroenprojecten.nl

Daar kunt u op bouwen !

Loopkantstraat 8
Uden

Tel: 0413-262134
info@elsenstucwerk.nl

elsenstucwerk.nl

Pierre v.d. Elsen

STUCADOORS

R. Kling Grond- weg- en waterbouw
Kerkveld 10, Nistelrode
06-22420147

Brienen Groenprojecten gelooft in een 
tuin met rust, eenvoud en synergie. Daar-
bij gaan zij op zoek naar de juiste balans 
tussen uw persoonlijke beleving en de 
woonomgeving. 
Chiel Brienen: “Bij de Brouwplaats heb-
ben we meegedacht over het inrichtings-
plan van de parkeerplaatsen en we zor-
gen ervoor dat er op de parkeerplaatsen 
voldoende beplanting komt te staan.”

Momenteel zijn wij bij Brienen Groen-
projecten op zoek naar meerdere nieuwe 
collega’s. Wij zijn op zoek naar ervaren 
hoveniers en een leerling hovenier. 
Zie de website voor meer informatie:
Vacatures.

en de bewoners zijn tevreden over hun 
nieuwe woning. Daar doen we het voor! 
De bouwplaats aan het Raadhuisplein in 
Nistelrode stond letterlijk in de spotlights 
en ik denk dat dat mensen nieuwsgierig 
maakt naar wat, waar en hoe we bouwen. 
Wij vinden dat je plezier moet hebben in 
je werk. Dus wil je deel uitmaken van een 
gezond en energiek bedrijf dat samen 
voorruit wil, schroom niet en ga ervoor! 
Ben je timmerman, uitvoerder, werkvoor-
bereider of projectleider? Kijk dan op 
www.vd-heijden.nl/werken-bij.
Ik hoor graag van je!”

Op zoek 
naar 

meerdere 
nieuwe 

collega’s

Bij crazy bingo ontvangen normaal de 
buren die langs je zitten ook een prijs. 
Omdat dit nu niet kan mag je twee 
personen opgeven die in het geval dat 
jij bingo hebt, dus ook een mooie prijs 
ontvangen. En jij mag zelf bepalen wie 
dat zijn! Bij aankoop van een bingoboek-
je ontvang je ook één gratis lootje voor 
de loterij en één gratis ‘twentyone ticket’ 
waarmee je de ‘twentyone kanjer’ kunt 

winnen. Maar er zijn natuurlijk nog heel 
veel andere prijzen, want bij crazy bingo 
regent het prijzen. Alles zit verpakt in een 
envelop die verkrijgbaar is bij De Dag-
winkel in Vorstenbosch, Kantoorboek-
handel Paperpoint in Heeswijk-Dinther 
en bij Feel Good Store Sparkling in Nis-
telrode. Deze kosten € 10,-. 
Kaarten kunnen ook online worden 
besteld. Stuur een mail naar doelbe-

wust21@outlook.com 
Vermeld je naam, adres, postcode en 
woonplaats. En vermeld hoeveel kaarten 

je wilt bestellen. Na aankoop van de en-
velop ontvang je de link om in te loggen 
op dinsdag 29 december. Haal de cham-
pagne en de oliebollen tijdig in huis, dan 
maken we er samen een mooie avond 
van en toasten we op het nieuwe jaar! 
Meer informatie vind je in de brief die 
bijgevoegd is in de envelop. Voor meer 
informatie en de voorwaarden zie ook 
www.bvvorstenbosch.nl.

‘De crazy bingo twentyone show’ 
VORSTENBOSCH - Doelbewust voor het goede doel wordt onder de noemer ‘De 
crazy bingo twentyone show’ weer een leuke en gezellige avond georganiseerd. 
Normaal wordt deze avond in MFA De Stuik georganiseerd maar door corona gaat 
het nu via een livestream. 

Alles zit verpakt in een envelop te koop voor € 10,-.
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Mevrouw van Emmerik
Beste familie, groot 

en klein, ik wens jullie 
allemaal een 

fi jne Kerstmis.
Jammer dat we niet bij 
elkaar kunnen komen. 

We hopen maar weer op 
het volgend jaar, hopelijk 

ben ik er dan nog wel.
Vele groetjes van 

oma van Emmerik.
Vele groetjes van 

Mevrouw van Driel-De Bongerd
Lieve allemaal,

ik wens jullie allemaal een hele mooie kerst 
en een gelukkig nieuwjaar!

Mevrouw van Lieshout-
De Bongerd 

Lieve Anja, Rina, 
Wim, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen, 

als ik een wens mocht doen 
voor het nieuwe jaar, 

dan wens ik dat we samen 
kunnen zijn. 

Gezellig bij elkaar. 

Mevrouw van Doorn
Fijne kerstdagen aan 
familie, vrienden en 
kennissen en een 

gezond 2021!
Vrede op aarde voor 

de mensen van
goede wil...

Laverhof, hartelijk 
dank voor alle goede 

zorgen!

Mevrouw Buteijn 
Lieve Stef, 

ik wil jou een 
hele fi jne Kerst 

toewensen samen 
met je vrouw
en kinderen.

Verder voor iedereen 
hele fi jne dagen en 
een goed begin en 

gezondheid voor het 
nieuwe jaar!

Berichten vanuit Laverhof

Heeswijk-Dinther
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WhatsApp: 06-42823268
info@lepetitmonde.nl
www.lepetitmonde.nl

ONS KERST AFHAAL MENU
Voorgerecht

Carpaccio met oude kaas, pijnboompitten, rucola, truffelmayonaise.
Of

fruits de mer met zachte kerrie saus

Tussengerecht
Bos paddenstoelen soep

Of
Broccoli soep met ‘Goirlese zachte'

Hoofdgerecht
Coq au Vin

Of
Wild stoofje.

Beide hoofdgerechten worden geserveerd met een créme van knolselderij-pastinaak,
appel compote, haricot verts en spruitjes.

Kerst dessert
Dessert trio van Tiramisu met Likeur * Huis bereide hangop met boeren jongens *

Christmas pudding.

Deze gerechten alleen voor afhalen. Reserveren kan tot 22 december.

Ophalen op Kerstavond (van 16-19.00 uur) of Eerste Kerstdag tot 12.00 uur.
Alle gerechten komen met een duidelijke uitleg, hoe u, uw en ons menu kunt serveren.

Reserveren kunt u via de website, whatsapp of telefonisch.
  
     42,50 per persoon

LUCHTPOST HANS EN MARIE-JOSÉ

Drie mannen op leeftijd nemen de 
dag door. Gaat over het weer, kippen, 
groentetuin, het dorpsleven in het 
algemeen, het hunne in het bijzonder. 
De gebaren zijn levendig, er wordt 
regelmatig gelachen, uitspraken 
worden met veel ‘mais oui’, ‘bien 
sûr’ en ‘et voilà’ onderstreept. Uiterst 
links heeft het hoogste woord. Heeft 
nog enkele schapen, vertelt hij, want 
“geiten zijn uitbrekers”, een paar 
kippen en een haan. “Nog veel te 
doen”. Bezig blijven is zijn geheim.

We zitten aan een wankel terrastafeltje 
in de schaduw van een paar grote 
platanen voor ‘le Beffroi’ in Dieulefit en 
verbazen ons over het ogenschijnlijke 
gemak waarmee deze mensen oud 
worden. Dik in de tachtig, negentig 
soms. Krom, vergroeid, niet helemaal 
goed meer ter been. Stoïcijns, 
berustend. Het is wat het is. Daar 
hebben ze een stok voor nietwaar. 
Met waardigheid oud worden. 
Hoe doen ze dat?

Het groepje naast ons - hoed, pet en 
geen haast - geeft aan graag naar ‘les 
gens qui passent’ te kijken. Mensen 
in het voorbijgaan. ‘Dan gebeurt er 
tenminste wat.’ En het moet gezegd, 

het is dinsdag, een uur of elf en het 
wordt alweer gezellig druk in de 
‘Rue du Bourg’. De mevrouw van 
‘le Pot à Herbes’ haalt een kop 
koffie bij de bakker tegenover. Maar 
‘tranquille’, het hoeft immers niet 
allemaal vandaag.

Je ziet hier veel dat de middenstand 
even bij elkaar binnenloopt voor een 
praatje, een sleutel afgeeft met “Let 
jij even op?”, of een boodschap doet. 
“Je reviens dans un instant” (ben 
zo terug). Vragen ons af hoe dat in 
Nederland zou gaan. Hebben we daar 
nog tijd voor een kop koffie en een 
praatje bij de overburen? Of is de 
winkel onderdeel van een keten-in-
reorganisatie, het winkelmeisje jong en 
geïnstrueerd op ‘klantvriendelijkheid’ 
en zou een praatje met de overkant 
haar prille carrière op zijn minst geen 
goed doen?

Het straatbeeld in de ‘Rue du Bourg’ 
heeft wel wat weg van Nistelrode of 
Heesch, maar dan 25 jaar geleden. 
Geen ‘Slagerij J. van der Ven’ meer, 
zoals bij Sonneveld, nog wel het 
’bankstel bij Mien’ en de ‘plastic 
rozen’. Het grootste verschil is echter 
het ‘laissez-faire, laissez-passer’ wat je 

hier om je heen ervaart. Mensen hun 
gang laten gaan, er niet gelijk bovenop 
zitten. De vrijheid van het elkaar de 
ruimte geven. Je hoeft het niet met 
elkaar eens te zijn, maar het is aan hem 
of haar. Geen opgeheven vingertje, 
hyperassertieve uitspraken, of erger. 
Het is zoals het is. En het is goed zo. 
Een verademing eerlijk gezegd. Het 
land is ook zo veel groter, dertien 
maal Nederland. We spraken eens 
een Fransman die zich in de trein van 
Amsterdam naar Groningen afvroeg, 
wanneer hij nou eens de stad uit was…

Samenvallen met de werkelijkheid, 

één met de natuur, het dorp. Oud en 
Nieuw lijkt hier beter te integreren dan 
bij ons. In Nederland is de ‘moderne 
tijd’ wel heel hard gegaan. Hier schrikt 
niemand van een ratelende boerenkar 
over de keien. Zoals ook ‘bio’ en 
‘oude’ landbouwtechnieken nog 
rechtovereind staan. Waardoor oudjes 
als boven beschreven als vanzelf nog 
midden in het leven staan. Zonder 
mobiele telefoon en internet. Op weg 
naar de bakker, de slager, het café bij 
Jean, of het bankje onder de platanen, 
waar hun lach nog naklinkt en het 
‘à demain’ (tot morgen) als vanzelf 
achter het bankje verdwijnt. 

Tot morgen 

Wij, Hans en Marie-José Egelmeer zijn in 2000 begonnen met la Colline,
een chambre hotel in het Zuid-Franse Pont de Barret. In 2017 zijn wij gestart 
met een nieuw gastenverblijf ongeveer 15 kilometer verderop. 

www.hansenmariejose.nl
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Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

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

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Citroen C3 1.6, Vti, climate control,
   panoramaraam 2011

Dacia Logan 0,9, TCe, automaat, station, 
   airco, navigatie, 18.000 km! 2017

Ford Fusion 1.6, 16v 2004

Nissan Qashqai 1.2, turbo, automaat, 
   vol opties, 45.000 km 2016

Mercedes C180, station, automaat,
   95.000 km, luxe auto 2015

Opel Astra 1.4, turbo, station, innovation, 
   vol opties!, 80.000 km 2017

Opel Insignia 2.0, CDTi sports, tourer 2015

Peugeot 2008 1.2 benzine 110 PK Gt
   line Panoramadak 67.000 km 2017

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

Renault Megane 1.6, airco,
   panoramadak 2012

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

Skoda Citigo, airco, vol opties, 79.000 km 2012

Suzuki Vitara 1.6, Exclusive, 31.000 km 2015

Wordt verwacht: 
Renault Clio 1.2 Tce automaat 43.000 km
vol opties 2016

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

Citroën C1 1.0-12V, Ambiance 2009 € 2.999,-
Citroën Berlingo 1.6 VTi 2010 € 6.499,-
Citroen C4 Picasso 2009 € 4.249,-
Citroën C4 Grand Picasso 2009 € 4.999,-
Dacia Sandero Stepway 1.6 2011 €  4.999,-
Dacia Sandero Laureate 2017 € 9.450,-
Fiat 500 40 dkm, zwart 2013 € 6.999,-
Fiat Panda 104 dkm 2005 € 1.750,-
Fiat Panda 0.9, Twin-air 2014 € 4.749,-
Fiat Sedici 1.6-16V 2009 € 4.749,-
Ford Ka 1.2 Cool & Sound 2011 € 3.999,-
Hyundai Matrix 1.6 GLS 2002 €  1.250,-
Hyundai Matrix 1.6 i Joy, 68 dkm 2007 € 3.999,-
Hyundai i10 113 dkm 2013 € 4.499,-
Hyundai Trajet 7 persoon 2007 € 3.450,-
Mazda 2 automaat, 114 dkm 2007 € 3.999,-
Nissan Qashqai 1.6, Accenta 2009 € 7.999,-
Nissan Qashqai 2.0, automaat 2009 € 8.750,-
Opel Astra Sport tourer, automaat 2011 € 6.499,-
Opel Meriva 1.6 2003 € 1.450,-
Peugeot 206 CC 2003 € 2.450,-
Peugeot 308 1.6 VTi, style 2009 € 3.999,-
Peugeot 5008 automaat 2011 € 6.450,-
Renault Grand Modus automaat 2008 € 5.700,-
Renault Twingo 1.2-16V 2010 € 3.749,-
Renault Twingo 1.2-16V, Dynamique
 2011 € 3.749,-
Suzuki Vitara 1.6, 52 dkm 2017 € 16.500,-
Toyota Corolla Verso 1.8i 2008 € 5.950,-
Toyota Yaris 1.3 VVTi 2010 € 5.450,-
VW Up 1.0, Move Bluemotion 2012 € 3.999,-
VW Up airco 2013 € 5.400,-

Motoren:
Piaggio MP3 400ie 2008      € 3.499,-
Mash Black Seven 2019      € 2.750,-

Bedrijfswagens: 
Citroën Berlingo 1.6 Bleu HDi 122 dkm
 2015 € 5.999,- ex btw
Citroën Berlingo 1.6 HDI 2009 € 3.000,- ex btw

Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

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

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

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

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

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

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

Wordt verwacht :
Dacia Sandero, Kia Rio, Peugeot 307 cc, Citroen C3 
Picasso, Citroen C4 Coupe, Opel Astra Tourder
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Auto & Motor NIEUWS ‘Zorg voor goed zicht’

Auto kiezen: Instaphoogte
Wanneer kies je voor een auto met een hoge instap?

Hoge instap: de juiste hoogte 
bepalen

Wanneer is de instaphoogte...
- …precies goed: als bij instap-

pen de zitting van de stoel 
zich net onder je zitvlak be-

vindt. Zonder veel inspanning 
‘glij’ je als vanzelf in de stoel. 
Deze auto’s hebben wat je 
noemt een ‘hoge instap’.

- …te laag: als de zitting zich bij 
instappen een flink stuk onder 

het zitvlak bevindt, zodat je 
door de knieën moet om in de 
stoel te belanden. Bij heel veel 
normale auto’s is dit het geval.

- …te hoog: als de zitting bij 
instappen al tegen je bo-
venbeen schuurt, zodat je je 
moet strekken (of zelfs moet 
klimmen) om in de stoel te 
belanden. Dit heb je bij het in-
stappen van de meeste bestel-
bussen en bij het instappen in 
grote SUV’s zoals een Range 
Rover en een BMW X5.

Wat is een hoge instap?
Bij een auto met hoge instap 
glijd je bijna als vanzelf in de 
stoel zonder diep door de knieën 
te gaan of je te hoeven strekken. 
De hoogte van de instap kun je 
meten. De instaphoogte is dan 

de afstand van de straat tot aan 
de zitting van de voorstoel.

Bij heel veel normale auto’s is dat 
ongeveer 50 centimeter.

Bij auto’s met een hoge instap 
is de afstand ongeveer 60 cen-
timeter. Bij bijvoorbeeld een VW 
Golf Plus bedraagt het 59 cm en 
bij een Suzuki Ignis zo’n 64 cm.

Bij middenklasse SUV’s en MPV’s 
is de instap nog iets hoger en be-
draagt ongeveer 70 centimeter.

Bij echt grote terreinauto’s zoals 
een Range Rover en een BMW 
X5 is dat ongeveer 80 cm. Dan 
begint het al een beetje op klim-
men te lijken en kan het voor 
kleinere mensen weer een te 
hoge instap zijn.

BERNHEZE – Auto’s met een hoge instap zijn vooral populair bij senioren en mensen met rugklachten. Maar ook voor lange mensen is een 
hoge instap van een auto erg prettig. Voor ouders van jonge kinderen is een hoge instap handig omdat zij dan niet zo diep hoeven te bukken 
bij het (de)monteren van een kinderzitje of het vastklikken van de gordels.
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• Audi A3 Carbrio, 1.8, TFSi, 160 pk, navi, xenon, 
leder, PDC, 17 inch, 2008

• BMW X1 High Exeout, 2.0i, m-pakket, 19 inch, 
harman kardon, pano, camera,  electr. achterklep, 
stoelverw., enz., 2017

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

•	 Opel	Corsa	1.4 16V Airco 2008
•	 Opel	Zafira	1.7 CDTi 7-pers., airco, centr. vergr. 

electr. ramen, PDC A , trekhaak, enz., 2010
•	 Peugeot	107	1.0,12V XS, 5-drs, airco, electr. 

ramen, centr. vergr. op afstand, 64.000 km, 2012
•	 Nissan	Qashqai	+ 2.0i, 140 PK, I-way, navi, 

camera 360, climatronic, panoramadak, 
cruisecontrol, 2012

•	 Renault	Trafic	1.6, DCi, 130 PK, L2,  3-pers., 
PDC V + A, zilver, 23.000 km, 2019

• Renault	Megane	1.5 DCi, navi, 
 cruise, 5-drs 95.000 km, 2011

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

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

•	 VW	Fox	1.2, airco, centr. vergr. 160.000 km, 2008

•	 VW	Polo	1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen en 
spiegels, 239.000 km, 2006

•	 VW	Tiguan	R-Line	1.4, TSi, 160 PK, navi, 
stoelverwarming, 19 Inch, 154.000 km, 2012

•	 VW	Tiguan	1.4	TSi R-line Leder, navi, pano,
 19 inch, 210 PK, ABT, 145.000 km, 2013

•	 VW	Touran 1.4 TSi navi, camera trekhaak, 
stoelverwarming, 2011

SCHADEHERSTEL
Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

verkocht

nieuw	binnen

verkocht

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG
(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
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Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

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

www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

Opel Mokka X automaat nav  vol optie’s 6.000 km 2019
Opel Meriva  airco trekhaak 12.000 km 2006
Renault Captur nieuw model  automaat 10.000 km 2020                                
Skoda Citigo   5drs  airco  zwart 38.000 km 2017
Seat Leon st  ecc  nav  wit  automaat 33.000km 2017    

Wordt verwacht
Mazda CX 3 schakel vol optie’s  benzine 50.000 km 2018
Mazda CX 3 Automaat parelmoer wit benzine 53.000 km 2017

‘Zorg voor goed zicht’

Zelf je
ruitenwissers 
controleren?

Dat kan in zeven 
eenvoudige stappen

Stap 1 
Controleer je ruitenwisserbla-
den wanneer je ruitenwissers 
overdreven veel geluid maken 
of strepen trekken.

Stap 2 
Schakel de ruitenwissers uit.

Stap 3
Schakel het contact van de 
auto uit.

Stap 4
Trek de metalen arm overeind 
waaraan de wisserbladen be-
vestigd zitten.

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

Stap 6
Ben je toch met je ruitenwissers 
bezig, controleer dan ook me-
teen de paravan van je auto. 
Dat is de waterafvoer onder de 
motorkap. Vuil hoopt zich hier 
al snel op en kan schade aan 
de ruitenwissermotor veroor-
zaken.

Stap 7
Zijn je ruitenwisserbladen ver-
sleten, dan zal je ze moeten 
vervangen. Bekijk op de ge-
bruiksaanwijzing van de ge-
kochte ruitenwissers hoe dat 
moet of laat ze vervangen 
door de garage.

Bron: www.anwb.nl

Op 8, 9, 14 en 15 januari wordt 
via www.rooietesneuzik.nl om 
20.00 uur een filmpje aange-
boden van circa 30 minuten. In 
deze filmpjes is een grote diver-
siteit van hilarische fragmenten 
te zien. Op zaterdag 16 januari 
worden de tien beste stukjes uit 
de afgelopen elf jaar volledig ge-
toond. Deze avond start even-
eens om 20.00 uur.

Het publiek wordt uitgenodigd 
om vooraf te raden welke beste 
optredens op zaterdag 16 janu-
ari gaan worden getoond. Hier-
voor vind je vanaf 20 december 
op www.rooietesneuzik.nl een 
link. Middels deze link zie je een 
overzicht van alle stukjes. 

Op de website kun je tien optre-
dens raden en insturen. Degene 
die de meeste stukjes goed heeft 
geraden, verdient twee kaart-
jes naar keuze voor De Rooie 
Tesneuzik 2022. Het raden van 

de stukjes kan tot en met 13 ja-
nuari.

In december worden de promo-
tiefilmpjes verspreidt om alvast 
in de stemming te komen, want 
het gaat de moeite waard wor-
den. Op deze manier worden de 
mensen uit Heesch en omgeving 
enkele leuke en grappige uurtjes 
geboden, wat we met z’n allen 
goed kunnen gebruiken. 
In deze lastige coronatijd is het 
ook weleens lekker om weer 
eens een keer heerlijk te lachen. 
Pronkzitting De Rooie Tèsneuzik 
wenst iedereen veel gezondheid 
toe en zeker ook veel plezier tij-
dens het kijken van de aangebo-
den filmpjes.

In 2021 toch lachen 
door De Rooie Tèsneuzik
HEESCH - Pronkzitting De Rooie Tèsneuzik heeft creatief nagedacht 
en daarbij is een idee ontstaan om mensen toch te laten genieten 
van grappige en leuke momenten uit het rijke verleden onder de 
noemer ‘Efkes trugkijke’.

‘Raad de optredens en 
win kaartjes voor 2022’

Woensdag
30 december, 

week 53, 
verschijnt er 
geen krant



  
Woensdag 16 december 202034

Vriesvers: verser kan bijna niet
“Ons assortiment is vriesvers, het kan bij-
na niet verser”, legt Nico van Rooij uit. 
Nico is eigenaar van VriesVers Retail B.V., 
de organisatie achter de drie Diepvries-
specialist-filialen in Veghel, Helmond en 
Deurne. “Onze producten worden binnen 
24 uur diepgevroren. De smaak, structuur 
én alle vitaminen blijven zo behouden.”

Goed tegen verspilling
“Niet iedereen heeft in de gaten dat 
vriesvers letterlijk vers is”, zegt Nico. “Bij 
sommigen is het echt een ondergescho-
ven kindje. Het is een grote misvatting 
dat eten uit de diepvries waterig smaakt. 
Juist als iets is ingevroren, pak je het pas 
wanneer je het daadwerkelijk eet, je con-
sumeert het zo vers mogelijk. Het is wel 
van belang dat je het op de juiste ma-
nier ontdooit of bereidt, maar dat staat 
duidelijk op de verpakking aangegeven. 
Wat veel mensen ook niet weten, is dat 
sommige producten al van oudsher inge-
vroren worden. Carpaccio bijvoorbeeld. 
Dat wordt bevroren gesneden en daarna 
ontdooid, om zo die mooie dunne plakjes 
te kunnen verkrijgen.” De Diepvriesspeci-
alist past uitstekend in de huidige tijd van 
bewustwording en het tegengaan van 
verspilling. “Je pakt precies de portie uit 
je vriezer dat je daadwerkelijk gebruikt en 
gooit daarmee weinig weg. Duurzaam, 
verantwoord en met een groot gebruiks-
gemak.” 

Traditionele winkel
De Diepvriesspecialist is een traditionele 
winkel met schappen en winkelpaden. De 
winkel is gevuld met rijen vriezers waar 
de lekkerste producten in liggen en is ver-
deeld over vier gedeeltes die met kleuren 
zijn aangegeven. Bij ‘Herkomst’ vind je 
groente en fruit, vis, vlees en brood. Bij 
‘Gemak’ liggen de producten, zoals de 
naam al doet vermoeden, voor als je snel 
een maaltijd op tafel wil hebben staan. 

Complete maaltijden en soepen, maar ook 
maaltijdcomponenten of snacks, zijn hier 
te vinden. Bij ‘Genieten’ vind je de lekker-
ste soorten ijs en (ijs)gebak en daarnaast 
diverse hapjes voor bij de borrel. Tenslotte 
vind je bij ‘Actie’ de scherp geprijsde aan-
biedingen. Met deze vier ‘werelden’ biedt 
de winkel een compleet en overzichtelijk 
assortiment. 

Decembermaand
Nu de feestmaand begonnen is hebben 
we exclusieve ijstaarten en diverse soor-
ten wild in de schappen liggen. Mensen 
willen toch graag uitpakken en daarvoor 
bieden we graag een helpende hand. 

Meer informatie?
“Onze medewerkers staan natuurlijk klaar 
voor de klant. Je kunt altijd bij ze terecht 
voor advies of vragen.” 
Meer informatie is ook te vinden op 
www.diepvriesspecialist.nl.

De Diepvriesspecialist:
al meer dan 40 jaar de lekkerste 
vriesverse producten

VEGHEL - De Diepvriesspecialist Van Rijsingen opende haar eerste diepvriessuper-
markt in Mierlo in 1978. Meer dan 40 jaar later is het nog altijd een gevestigde naam 
in Brabant. De winkels hebben een uniek assortiment, bijna alle producten zijn diep-
gevroren. 

Medewerkers Veghel v.l.n.r.: Patrick, Linda en Nico Tekst: Wendy Lodewijk

HEESWIJK-DINTHER - De jaarlijkse spe-
culaasactie bij Altior was ook dit jaar we-
derom een groot succes. 

Bakkerij Doomernik moest alle zeilen bij-
zetten om de ruim 28.000 speculaasjes en 
ruim 6.000 krollen te bakken en ook nog 
eens netjes in te pakken. Altior bedankt 
dan ook bij deze alle kopers die hebben 
bijgedragen aan dit geweldig resultaat en 
ze hoopt dat je hebt genoten van deze 
lekkernij!

Met deze actie en het geld wat eraan is 
verdiend kan Altior weer investeren in de 
leden en diverse materialen waaronder 
ballen, korven en palen die nodig zijn om 
het spel te kunnen spelen! 
Afgelopen week werd Benthe van Boxtel 
nog in het zonnetje gezet omdat ze de 
meeste speculaas en krollen had verkocht. 

Altior bedankt ook alle leden die hun best 
hebben gedaan om zoveel mogelijk te 
verkopen.

Altior wenst hierbij alvast iedereen fijne 
feestdagen, een goed en hopelijk een 
sportief 2021.

Speculaas- en krollenactie bij Altior

Verspreid over zes vrijdagavonden hebben 
de badmintonners meer dan 180 dubbel-
wedstrijden gespeeld. Tot op de laatste 
avond, de finaleavond, was het razend 

spanend in de meeste klasses. In drie van 
de vier klasses was het verschil tussen de 
nummer één en twee op de ranglijst aan 
het begin van de finaleavond minder dan 
drie punten. Veel van deze duels werden 
dan ook pas in de laatste wedstrijden defi-
nitief beslecht. Uiteindelijk wisten Thijmen 
Schoppema, Lotte van Erp, Noa de Leijer en 
Nienke van Eek de meeste punten in hun 
klasse te behalen en de winst in het Dubbel-
duel binnen te slepen. Zij mogen zich een 
jaar lang dubbelkampioen noemen. 

Meer informatie? 
Kijk dan op www.hbv-heesch.nl.

Dubbelduel beslecht
HEESCH - De Heesche Badminton Vereniging heeft vrijdag 11 december de winnaars 
van het Dubbelduel gehuldigd. Het Dubbelduel is een interne competitie waarbij ie-
der punt dat behaald wordt in het dubbelspel telt. Verspreid over vier klasses gingen 
jeugdspelers van de Heesche Vereniging met verschillende dubbelpartners de strijd 
aan om punten voor een ranglijst te verdienen. 

V.l.n.r.: Thijmen, Lotte, mascotte Hissie,
Noa en Nienke
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Mien van Leuken
Mijn kinderen wonen alle drie in Nistelrode.

Ik wens hun alle goeds, veel liefs en wil 
tegen mijn kinderen en kleinkinderen 

zeggen dat ik van hen hou.
Iedereen een fi jn en vooral

gezond nieuwjaar!

Pia Geurts
Ik wens iedereen veel heil 

en zegen in het nieuwe jaar.
Toon en Fien Verwijst

Het was een moeilijk en zwaar jaar...
Toch gaan we vol goede moed het nieuwe jaar in.

Wij wensen iedereen fi jne kerstdagen en een 
gelukkig maar vooral gezond 2021!

Berichten vanuit Laarstede
Nistelrode

Riek Vervenne
Aan het einde van het jaar wil ik even 

terugkomen op het afgelopen jaar.
Door corona was het een heel naar jaar.

Ik wens iedereen voor 2021 het allerbeste 
toe, geluk en vooral veel gezondheid.

Dora Wouters
Ik wens iedereen, maar 

bovenal mijn kinderen en 
kleinkinderen een gezond 
en gelukkig nieuwjaar toe.

De Vincentiusvereniging heeft 
die hulp hard nodig en rond de 
Kerst is extra hulp al helemaal 
welkom. Lionspresident Jeroen 
Geurts licht de actie toe: “Jaar-
lijks organiseert onze club een 
prachtig kerstmatinee in de Ru-
wenberg. Jong muzikaal talent 
krijgt een podium en de op-
brengst schenken we aan een 
goed doel. 
Dit jaar gooit corona roet in het 
eten en dus hebben we gezocht 
naar een coronaproof alterna-
tief. Dat is deze actie geworden, 
de lokale voedselhulp in Sint Mi-
chielsgestel, Schijndel en Hees-
wijk-Dinther. Daar wonen onze 
leden en daar willen we dorps-
genoten steunen.”

Door corona is de nood bij de 
voedselhulp groter dan normaal. 
Meer mensen doen een beroep 
op deze hulp en voedingsmid-
delen worden minder aangebo-
den. Geurts: “Iedereen wordt 

getroffen door de coronacrisis, 
maar kwetsbare groepen in onze 
samenleving het meest. Daarom 
vragen we iedereen een donatie 
te doen en wij verdubbelen dat. 
Een Matinee entreekaartje kost 
€ 25,-, elk bedrag is welkom. We 
hopen op een enorme respons. 
Wie mee wil doen kan een bij-
drage storten op 
NL03 RABO 0106 9410 46 ten 
name van L.C. De Meierij Den 
Dungen onder vermelding van 
Kerstactie 2020.”

Lions verdubbelt je gift aan 
de Vincentiusvereniging
HEESWIJK-DINTHER - Zo vlak voor Kerst is Lionsclub De Meierij 
Den Dungen een fundraise-actie gestart om de lokale voedselhulp 
te helpen. De leden van de Lions verdubbelen de eerste € 5.000,- en 
zo wordt een gift van € 25,- opeens € 50,- waard! 

Scouting Heesch maakt kalender 
voor bewoners Heelwijk

HEESCH - Bewoners van Heel-
wijk hebben afgelopen week 
een kalender van Scouting Hee-
sch gekregen met daarin inter-
views met scouts aangevuld met 
verhalen en foto’s van Scouting 
Heesch. 

Het idee voor de kalender kwam 
van de in september overleden 
Geert Eijsvogels. In de eerste co-
ronagolf was het heel pittig voor 

iedereen, met name voor de be-
woners van Heelwijk die toen 
geen bezoek mochten ontvan-
gen. Geert wilde niets liever dan 
‘iets betekenen voor anderen’ en 
een kalender zou voor een grote 
glimlach zorgen. 

Tijdens het zomerkamp zijn de 
jeugdleden geïnterviewd, maar 
het waren slechts aantekenin-
gen. Een groepje vrijwilligers van 

Scouting Heesch heeft nu alsnog 
de kalender gerealiseerd. 

Donderdag 10 december is de 
kalender symbolisch uitgereikt 
aan Lambert van Bergen. Hij 
was van 1955 tot 1959 zelf lid 
van de William Doyle-stam van 
Scouting Heesch. Meerdere be-
woners hebben dankbaar gerea-
geerd op de kalender. 

Als het weer mogelijk is, nodigt 
Scouting Heesch de bewoners 
van Heelwijk uit voor een be-
zoek aan clubgebouw De Elle-
boog met natuurlijk een gezellig 
kampvuurtje. Veel van de bewo-
ners kennen Scouting Heesch. 
Op deze manier hoopt Scouting 
Heesch deze mensen een leuke 
middag te bezorgen en anders-
om de jeugd wat bij te brengen 
en te verbinden met de ouderen 
van Heesch. 

Scouting Heesch wil graag de 
gemeente en heemkundekring 
De Elf Rotten hartelijk danken 
voor het mede mogelijk maken 
van deze kalender.

V.l.n.r.: Toon Langenhuizen, Niels Turlings, Lambert van Bergen, 
Michiel Waegemakers en Marcel Attevelt
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Mijn kinderen wonen alle drie in Nistelrode.
bovenal mijn kinderen en 
kleinkinderen een gezond 

Omdat er de komende tijd ze-
ker geen grote bijeenkomsten 
en (nieuwjaars)recepties kunnen 
worden georganiseerd, willen we 
bij deze alle gebruikers en bezoe-
kers van het gemeenschapshuis 
goede en zinvolle feestdagen 
toewensen met daarbij de hoop 
en het vertrouwen dat we het 
komend jaar weer meer moge-
lijkheden kunnen bieden om el-
kaar te ontmoeten.

Zoals je misschien gezien hebt, 
is er door Laverhof (en andere 
zorginstellingen) een teststraat 
ingericht aan de voorzijde van 
CC Servaes. Hier worden snel-
tests uitgevoerd voor medewer-
kers van deze instellingen. Een 
bijdrage om het personeelsbe-
stand, dat zo onder druk staat, 
op niveau te houden zodat de 
zorg voor onze kwetsbare ou-
deren gewaarborgd kan blijven. 
Veel succes voor al deze zorgme-
dewerkers en veel dank voor al 
hun inzet! 

Zolang de overheid het toestaat 
om CC Servaes als gemeen-
schapshuis open te houden, 
ontvangen we graag volgens 

het coronaprotocol bezoekers 
binnen de beperkte maatregelen 
die van kracht zijn. 

We adviseren je om de website 
www.ccservaes.nl te raadple-
gen om actuele informatie over 
openingstijden en een eventuele 
sluiting op te zoeken.
We wensen iedereen fijne kerst-
dagen en voor 2021 veel positi-
viteit en mooie ervaringen. Blijf 
gezond, pas op jezelf en zie om 
naar de mensen in jouw omge-
ving. 

CC Servaes
HEESWIJK-DINTHER - In deze laatste maand van dit bijzondere jaar 
een berichtje vanuit CC Servaes. Het doorgaans druk bezochte CC 
Servaes heeft in de afgelopen maanden maar zeer beperkt bezoekers 
en gebruikers kunnen ontvangen. Op het moment van dit schrijven 
dreigt er opnieuw een totale sluiting. Jammer voor alle mensen die 
hierdoor hun contacten in CC Servaes moeten missen maar wellicht 
noodzakelijk om op een veilige manier door deze periode heen te 
komen. 
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1. Wat is de achternaam van de nieuwe hoofdman van Gilde Nistelrode?

2. Aan welke ziekte lijdt de opa van Remco Kuijs? 

3. Wat heeft Scouting Mira Ceti afgelopen weekend geschonken?

4. Wat heeft Scouting Heesch gemaakt voor de bewoners van Heelwijk?

5. In welk land woont Freek Spits? 

Winnaar vorige week: 
Janique Hermans

Het antwoord was:
REGEN

Bos bloemen 
t.w.v. € 15,-

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
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Fotograaf: 
Ton Vrijsen
Hooge Vorssel

Let op:
RIVM-maatregelen 
kunnen invloed 
hebben op de 

evenementenagenda

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

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

6. Welk beroep heeft Thomas van Nistelrooij op BS Emmaus?

7. Wat brengen de bezorgers van DeMooiBernhezeKrant volgende week als extra?

Volgend week verschijnt de kersteditie

DONDERDAG 17 DECEMBER
Ophalen oud papier 
buitengebied
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg 
en Plan de Zwarte Molen 
Nistelrode

ZONDAG 20 DECEMBER
Open zondag
Borrelpunt Nistelrode
PAGINA 3

DONDERDAG 24 DECEMBER 
Gemeentehuis gesloten
vanaf 12.30 uur

VRIJDAG 25 DECEMBER
Eerste Kerstdag

Open van 10.00-13.00 uur
Borrelpunt Nistelrode
PAGINA 3

ZATERDAG 26 DECEMBER
Tweede Kerstdag

Open van 10.00-13.00 uur
Borrelpunt Nistelrode
PAGINA 3

ZONDAG 27 DECEMBER
Nisseroise Kwis
Nistelrode en omstreken

MAANDAG 28 DECEMBER
Nisseroise Kwis
Nistelrode en omstreken

DINSDAG 29 DECEMBER
‘The Crazy Bingo
Twentyone show’
via livestream
PAGINA 29

DONDERDAG 31 DECEMBER
Oudjaarsdag

Gemeentehuis gesloten
vanaf 12.30 uur

 Geen krant
op woensdag
30 december, 

week 53




