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NISTELRODE - De 22-jarige Christa van de Langenberg, geboren en getogen aan het
Maxend in Nistelrode, heeft afgelopen zaterdag een plek op de staartlijst van het CDA
voor de Tweede Kamerverkiezingen toegewezen gekregen. Hiermee is zij de jongste
kandidaat en tevens de enige verkiesbare jongere onder de 25 van die lijst. Mocht ze
genoeg stemmen krijgen, kan ze zomaar eens het jongste Tweede Kamerlid worden.
“Het is ongelooflijk. Ik ben heel
blij en dankbaar voor het vertrouwen dat de partij in mij toont
door mij op de lijst te plaatsen”,
vertelt Christa hierover. “Nistelrode heeft een plaats in mijn
hart. Op basisschool ‘t Maxend
kreeg ik de ruimte me op eigen

tempo te ontwikkelen. En ook
kinderkoor de Nistelnootjes,
waarmee ik regelmatig in de
kerk mocht zingen, heeft me altijd veel geluk gebracht. Ik ben
dankbaar te zijn opgegroeid in
zo’n hechte gemeenschap. It takes a village to raise a child’.

Naast haar liefde voor de regio,
wil ze zich graag inzetten voor
jongeren in de politiek.
‘Al leer ik veel van oudere, ervaren personen om mij heen, ik
ben blij om de jongeren te kunnen vertegenwoordigen. Op dit

moment is er niemand onder de
dertig in de Tweede Kamer te
vinden en dat vind ik een gemiste kans.
Jongeren hebben vaak frisse
ideeën en weten wat er speelt
in die laag van de samenleving.
Deze groep moeten we meenemen.”
Christa van de Langenberg, die
later met haar moeder mee naar
Uden verhuisde, komt op plaats
22 van de staartlijst voor de
aankomende verkiezingen van
17 maart 2021.
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VORSTENBOSCH/SCHAIJK - Kunstenares Sarah Linde vertoeft al
enige tijd in Bernheze. Ze is geboren in Heeswijk-Dinther en opgegroeid in het buitengebied tussen Heesch, Loosbroek en Nistelrode. Ze heeft vijf jaar in de kern van Heesch gewoond en woont nu
alweer zeven jaar in Vorstenbosch. Haar tekeningen vervaardigt ze
daar in een prachtig verlicht atelier.

cc
nesterle
cc nesterle
presenteert
presenteert
donderdag
donderdag
filmavond
filmavond

OP HET
WITTE DOEK:
VIERVOUDIG
OSCARWINNAAR
PARASITE

WWW.neSTerle.nl

Nest
zo dic erlé,
Kom, htbij.
& ont geniet
moet
!

Tijdens de filmavond op donderdag 26 november toont CC Nesterlé de Koreaanse satire Parasite,
winnaar van vier Oscars, waaronder ‘Beste film’. Parasite vertelt
het verhaal van de werkloze Kitaek en zijn gezin die in een krappe woning een arm bestaan leven.
Ze raken bijzonder gefascineerd door de rijke familie Park en zien
mogelijkheden om van hun luxueuze bestaan te profiteren.

‘Parasite vertelt het verhaal van de werkloze
Kitaek en zijn gezin die in een krappe
woning een arm bestaan leven’
Het gezin probeert langzaam maar zeker zijn intrede te doen tot het
leven van de familie en heeft daarbij geen moeite met een paar leugentjes om eigen bestwil. Een onverwacht voorval gooit echter roet
in het eten, waardoor ze alles op alles moeten zetten om hun nieuwe
leven in stand te houden.
Recensies:
VPRO Cinema: ‘Eigenzinnig en onvoorspelbaar’
De Volkskrant: ‘Een meesterwerk’
De Morgen: ‘Meesterlijk gefilmd én verrukkelijk grappig’
Filmliefhebbers genieten in huiskamersetting coronaproof van deze
drama/komedie. Een uniek en veilig avondje uit. Tickets alleen vooraf
te reserveren via ticket@nesterle.nl. Vanwege tijdelijke sluiting van de
bar is het toegestaan om zelf een (non-alcoholisch) drankje mee te
nemen in de zaal. Is de zaal ‘vol’, dan wordt deze film nogmaals op
een nieuwe datum vertoond.
26 november, CC Nesterlé: Parasite (132 minuten)
Aanvang van de film is 19.30 uur. Toegang € 5,-.

Slagerij Bert van Dinther vof
Heistraat 8a 5342 NE Oss

0412-4545366
0412-454 536

www.slagerijvandinther.nl

De galeriehoudster vroeg het tekenenaarsduo een kunstproject
te bedenken dat laagdrempelig
is en de bezoekers uit de regio in
‘beweging’ zet. Het interactieve
kunstproject ‘Tekening Retour’
werd geboren. Een project dat de
bezoeker uitnodigt tot zelf tekenen en de mogelijkheid biedt om
via een tekening in gesprek te
gaan met één van de 21 betrokken kunstenaars.

Maartje en Sarah

Op 18 september ging ‘Tekening
Retour’ van start samen met de
expositie ‘Synergie’ en sluit af op
20 en 21 november van 13.00
tot 17.00 uur. Atelier Anders vind
je in de Schutsboomstraat 53 in
Schaijk.
Er kan nog tot het einde toe actief deelgenomen worden aan
‘Tekening Retour’. Vanwege de
huidige omstandigheden kunnen deelnemers ook coronaproof
meedoen.
Kijk voor meer informatie over
deelnemen op
www.atelier-anders.nl.

Psychic Medium
Bodine van Happen
OSS - Mijn naam is Bodine van
Happen. Ik ben psychic medium
en ik geef online readings voor
een gunstig starttarief van € 35,-.

Vooral in deze moeilijke periode is
het fijn om aanspraak te hebben
van anderen. Contact met jouw
overleden dierbaren helpt met de
ontwikkeling van jouw spiritualiteit. Healing is van belang in deze
periode. Ik bied daarom reiki afBodine van
Happen
standsbehandelingen
aan.
Een consult start vanaf 30 minu103 x 103
ten. Reiki op afstand, behandelingen vanaf zeven dagen.

Neem een kijkje op mijn website
voor meer informatie.
www.bodinevanhappen.nl.

-contact met jou overleden dierbaren

HAMLAPPEN
OF FRICANDEAU
€ 5.50 per kilo

Geldig tot 29 november 2020

Momenteel zijn er grafische tekeningen van Sarah te zien in een
duo-expositie met kunstenares
Maartje van der Kruijs onder de
naam ‘Synergie’ bij Galerie Atelier Anders in Schaijk.

Logo zoals hieronder maken…

Ambachtelijke vleesbewerking

KIP-CORDON
BLUE
4 stuks € 4.40

Sarah is gespecialiseerd in het
maken van tekeningen in alle
soorten en maten met traditionele tekenmaterialen, waaronder
ook digitale tekeningen. Daarnaast maakt ze gebruik van grafische technieken. Ze verkoopt
haar werk via www.sarahlinde.nl,
galeries en kunstenaarsinitiatieven en ze maakt illustraties voor
diverse opdrachtgevers.

-advies in elke- situatie
contact

met jouw overleden dierbaren

-reiki behandeling op afstand

- advies in elke situatie

06-33611630 – bodine@bodinevanhappen.nl - www.bodinevanhappen.nl

- reiki behandeling op afstand

Stel samen met ons het pakket samen.
Het bedrag en eventuele thema bepaald u zelf.
Wij helpen u graag,
John, Anne en medewerk(st)ers.
Dorpsstraat 47 - Loosbroek - 0413-229 396

06-33611630
bodine@bodinevanhappen.nl - www.bodinevanhappen.nl
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Directeur Joke van Zutphen
neemt afscheid

Column D’n Blieker

Groot hart voor de allerarmsten in India

Volwassen kiekeboe

Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk
op dagelijkse herkenbare belevenissen.

Daar lag ik dan, op de grond. Ik had met alle macht geprobeerd
mijn evenwicht te bewaren, maar ik moest me uiteindelijk
gewonnen geven. Zelfs op mijn hardlooptempo, met mijn
slakkengang, was het me niet gelukt om rechtop te blijven staan.
Het was me gelukt, ik was gestruikeld over een steen die je met
normaal zicht al van een kilometer afstand had kunnen zien.

‘Zelfs op mijn hardlooptempo, met mijn slakkengang,
was het me niet gelukt om rechtop te blijven staan’
Ik ben al bril- of lensdragend vanaf mijn 16e ongeveer. Ik heb
destijds lang in de ontkenningsfase gezeten, maar toen ik eenmaal
overstag was, ging er een wereld voor me open. Ik zag de blaadjes
aan de bomen weer, de tegenliggers kwamen niet meer zo snel en
onverwacht op me af, ik hoefde niet meer zo dicht bij de televisie
te zitten om iets van de ondertiteling te lezen en gelukkig werd
ik niet meer zo snel ‘verwaande kwast’ genoemd, omdat ik nu
eindelijk ook terug zwaaide als iemand me vriendelijk begroette in
het voorbijgaan.

Joke van Zutphen en haar opvolgster Anja Bekkers

Joke werkt het liefst achter de
schermen, heeft een goed geheugen en is lenig van geest.
Voelt feilloos aan welke projectaanvraag past bij welke donateur. Een goede match is immers
belangrijk voor (langdurige)

Opvolger
In september is haar opvolger
Anja Bekkers enthousiast gestart
bij de Stichting Solidair met India, op het kantoor in de Abdij
van Berne. De afgelopen maanden heeft Joke haar taken en

‘Haar gevoel voor humor
maakt zware zaken licht’
betrokkenheid en inzet. Transparant zijn is haar credo. Voortvarend neemt ze vrijwilligers,
bestuur, donateurs in Nederland
en de projecthouders in India
mee in haar gedachtegang. Haar
gevoel voor humor maakt zware
zaken licht. Ze slaat spijkers met
koppen en als dat lukt, verschijnt
er een stralende lach op haar gezicht.

verantwoordelijkheden
geleidelijk aan Anja overgedragen.
Anja heeft gewerkt voor internationale bedrijven in de fooden agribusiness op het vlak van
marketing, communicatie en public relations. De afgelopen jaren
heeft ze als interim professional,
freelancer en adviseur gewerkt
voor diverse MKB-bedrijven en
organisaties. Daarnaast heeft ze

PROPAAN | LPG | INDUSTRIËLE GASSEN | FLESSEN | TANKS

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

* Deze actie loopt van 8 december 2014 tot en met 30 januari 2015. Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl.

HEESWIJK-DINTHER - Na ruim tien jaar Solidair met India neemt Joke van Zutphen afscheid, ze gaat
met pensioen. Afgelopen donderdag was haar laatste werkdag en het afscheid was (noodgedwongen
door de coronaregels) in heel klein verband. Haar opvolger is Anja Bekkers.

Gun uw spaargeld
een mooie rente

met veel plezier vrijwilligerswerk
gedaan voor Hockeyclub HDL,
de oudervereniging van gymnasium Bernrode en NIMA Zuid
(een Nederlandse vereniging
van marketeers). Momenteel is
ze hoofdredacteur van de dorpsglossy d’n HaDeejer.

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

Toen ik na mijn beschamende val mijn hardlooprondje vervolgde
en keek naar het gat in mijn broek, vroeg ik me dan ook echt
af waarom ik al jaren weiger mijn lenzen in te doen tijdens het
hardlopen. Ik heb mezelf heel lang voorgehouden dat ik mijn
daglenzen niet wil misbruiken voor een rondje van drie kwartier,
maar ik denk dat ik al die tijd gewoon volwassen kiekeboe heb
gespeeld. Zo lang ik mensen niet zag tijdens het hardlopen, had ik
de kinderlijke gedachte dat mensen mij ook niet zagen stuntelen.
Dat ik daardoor bijna tegen verkeersborden en dwars
door doornenstruiken ben gelopen, heb ik al die
tijd maar op de koop toe genomen.
Na deze val vond ik het genoeg geweest.
Voortaan zou ik mezelf tijdens het hardlopen
volledig zicht gunnen en braaf mijn lenzen in
doen. Want deze ezel zou niet twee keer over
dezelfde steen gaan vallen.

blieker@bernhezemedia.com

Spaar €
krijg twee 7
w
soepkom
cadeau

Even een vraag aan de adviseur van Regiobank:

Kan ik de betaling
van een Doorlopend
Krediet uitstellen?
Koek & Zopie

Wij willen onze klanten ondersteunen bij het
oplossen van de financiële problemen die
als gevolg van het coronavirus zijn ontstaan.
Iedere klantsituatie vraagt om een individuele
aanpak, daarom is het belangrijk dat we hier
samen over in gesprek gaan.

Bel of mail ons

HET RODE HUIS
VAN GRUNSVEN
& HAERKENS
Van Grunsven
& Haerkens
‘t Dorp 124
Hoofdstraat
100-A
Hoofdstraat
100-A, 5473
AT Heeswijk-Dinther
5384 MD Heesch
5473 AT Heeswijk-Dinther
De Berg 10, 5258 KN Middelrode
0412-452003
0413-291980
T 0413 - 29
19 80 Heeswijk-Dinther
info@hetrodehuisbankzaken.nl
info@vangrunsvenhaerkens.nl
T 0413-291980
Middelrode
www.hetrodehuisbankzaken.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl

I www.vangrunsvenhaerkens.nl

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

KOM LANGS VOOR 27 NOVEMBER

ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0900-0904
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
ONS WELZIJN
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
www.thuiszorgpantein.nl
BRABANTZORG
www.brabantzorg.eu
LAVERHOF
www.laverhof.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vorssel
Cereslaan 2A, Heesch
0412-453798
Spoed overdag: 0412-453798
toets 1
Huisartsenpraktijk De Zwaan en
van Sonsbeek
Cereslaan 2X, Heesch
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
toets 1
Huisartsenpraktijk van Cruchten
Cereslaan 2C, Heesch
0412-451355
Spoed overdag: 0412-451355
toets 1
Mw. N.A.M. Hiemstra
Gildestraat 1, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 10.00 - 11.00 uur
Hoogstraat 53, 0412-451971
Gildestraat 1a, 0412-253158
Apotheek Ceres
Cereslaan 2B, Heesch
Open maandag t/m vrijdag
8.00-18.00 uur
0412-744227
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vorssel
Beekgraaf 58a, 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
Open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11.00-12.00 uur.
0412-614035
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
APOTHEKEN BERNHEZE
BUITEN OPENINGSTIJDEN
Voor spoedeisende recepten
bij de Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.

Zorgverzekeraar verlaagt
vergoeding
• Alle dagen
audicien aanwezig
zonder recept
hoortoestellen in 2021•• Afspraak
Tot 100% vergoeding mogelijk
BERNHEZE - Vanaf 1 januari 2021 treedt er wederom een bezuinigingsmaatregel in op de vergoeding voor hoortoestellen. Advies
van Van Schijndel Hoortechniek: Als u dit jaar nog langskomt, kunt
u van de huidige, gunstige vergoedingsregeling gebruikmaken.
Voor de grootste groep verzekerden wordt de vergoeding voor
hoortoestellen op 1 januari 2021
verlaagd. De vergoeding van 75
procent geldt voor een basisoplossing. Concreet betekent dit
dat er een beperkt aantal hoortoestellen via de zorgverzekeraar
verkrijgbaar is.
Veel zorgverzekeraars gaan op
basis van kosten een contract
aan met slechts enkele aanbieders waarbij de kwaliteit, vorm
en kleur van het toestel minder

relevant zijn. De nieuwste en
modernste hooroplossingen zijn
niet verkrijgbaar met een vergoeding van de zorgverzekeraar.
Het zijn juist de nieuwe, geavanceerde en volautomatische
technieken in hoortoestellen die
ervoor zorgen dat een slechthorende nog beter functioneert
in alle voorkomende situaties.
“Wij gaan altijd voor de meest
passende oplossing; eentje die
perfect aansluit bij de wensen en
behoeften van onze klanten. Dat

kan inderdaad‘t Dorp
een toestel
zijn -bezoek
aan een KNO-arts en
29 Heesch
0412-475959
waarop je minder vergoeding een audiologisch centrum in de
www.vanschijndelhoortechniek.nl
krijgt, maar
maatwerk is ons veel meeste situaties niet meer nodig.
meer waard. En de klant ook”, Op deze manier besparen we
zegt Van Schijndel Hoortechniek. nog wat extra op de zorgkosten
en kunnen we u sneller helpen.
U bent van harte welkom voor
een gratis gehooronderzoek, in- Maak dit jaar nog gebruik van
formatie over hooroplossingen uw vergoeding en maak direct
en de allernieuwste ontwikkelin- een afspraak bij Van Schijndel
gen op hoorgebied. Er is iedere Hoortechniek op ‘t Dorp 29
dag een gediplomeerd audicien in Heesch (0412-475959) of
aanwezig. Door onze kennis Meijerijstraat 6 in Veghel (0413en jarenlange ervaring is een 288338).

Avila coaching biedt hulp in onzekere tijden
HEESWIJK-DINTHER - Omgaan
met lastige emoties? Met voldoening leven in een wereld vol
chaos? Dichterbij komen als je
fysieke afstand moet houden?
Hoe doe je dat?
Met het coronavirus leven we in
een tijd van onzekerheid, waardoor je meer last kunt hebben
van emotionele problemen als
angst, verdriet en eenzaamheid.
Ook kunnen relaties onder druk
komen te staan doordat je thuis
moet werken en beperkt wordt
in je sociale contacten.
Ook nu kun je terecht bij Harry
Vos en Andrea Luijten van Avila
coaching voor persoonlijke begeleiding. Wij hanteren de gel-

dende RIVM-richtlijnen zodat je
veilig naar onze praktijkruimte
kunt komen. Veilige online begeleiding via beeldbellen is ook
mogelijk.
Avila coaching voor emotionele
en relatieproblematiek
Wij helpen je denkpatronen te
doorbreken en onverwerkte
emoties aan te pakken. Coaching en therapie voor meer

Harry Vos en Andrea Luijten

welzijn en voldoening in je leven.
Mogelijkheden voor vergoeding
door zorgverzekeraars en gratis
en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

0413-30 3848
info@avilacoaching.nl
www.avilacoaching.n

Alle monturen zijn geprijsd inclusief
enkelvoudig ontspiegeld glas
‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

NOG TOT € 900,VERGOEDING
MOGELIJK IN 2020

Complete makkelijk te
gebruiken Biozantium
huidverbeteringspakketten
voor thuisgebruik

KOM LANGS VOOR 27 NOVEMBER

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

!
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Cad
Verkrijgbaar bij
Feel Good Store Sparkling
en op www.biozantium.nl

‘t Dorp 29 Heesch - 0412-475959

www.vanschijndelhoortechniek.nl

Parkstraat 8, Nistelrode - 0412-201 202
info@sparkling-nistelrode.nl - www.sparkling-nistelrode.nl
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Gewoon Efkes zitte,

met de gedichten van Tiny van Bakel uit Heesch
Laat altijd ruimte voor ’n wonder
Ze zijn de wereld nog niet uit
Er gebeuren zoveel mooie dingen
Hoor ’s morgens hoe ’n merel fluit
Of als je op een mooie morgen
Gewekt wordt door de zonnegloed
Als je nog slaperig in je bed
Je ogen “God dank” weer opendoet
Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Marcel van der Steen

HEESCH - Onlangs is hij 85 jaar geworden. Corona
is hem gespaard gebleven, maar 2020 hakte er toch
behoorlijk in. Het zijn de lymfeklieren. Vijf jaar geleden
werd hij ziek, maar door bestralingen kwam hij er weer
helemaal bovenop. Tot begin dit jaar. Tijdens de eerste
coronagolf belandde Tiny doodziek in het ziekenhuis.
Het bleek geen corona: de ziekte was terug. Zeven
maanden en zeven zware chemokuren verder hoopt Tiny
straks, na nog één laatste chemokuur, weer volledig te
herstellen. Kracht en troost put hij uit zijn schrijftalent
want in zijn hoofd borrelen altijd woorden, zinnen,
situaties en emoties op die hij omzet in gedichten.
Voelsprieten
“Ik voél dingen bij mensen om
me heen,” beschrijft hij die drang
om te schrijven. “Ik pik emoties
op en doe daar dan iets mee in
mijn gedichten. Zonder te weten wat er precies aan de hand
is. In mijn eigen woorden zet ik
die emoties om in tastbare mijmeringen. Zo ontstaan mijn gedichten.” Of Tiny al lang dicht?
“Vanaf mijn 60ste, toen ik met
pensioen ging.
Toen kreeg ik eindelijk de tijd.”
Want Tiny was een behoorlijk actief baasje tijdens zijn werkzame
leven. Zo werkte hij als wever,
daarna in een suède-atelier, als
vervoerder, als hoofd servicedienst en als drukker bij verschillende drukkerijen. Altijd bezig,
altijd vooruit willen, altijd in ontwikkeling.

Bundels
Zijn gedichten zijn zijn uitlaatklep.
En omdat het er steeds meer werden, besloot hij al die ‘losse papierkes’ te bundelen. Zo verschenen er drie gedichtenbundels van
zijn hand. Ook werd zijn poëzie
meerdere keren voorgedragen
door Jan van Veen in het programma Candlelight. Eén bundel
draagt de titel ‘Efkes zitte’. Want
hoewel Tiny voornamelijk in ABN
schrijft, maakte hij ook enkele gedichten in Brabants dialect.
We hopen straks op goed nieuws
voor Tiny. Dat de chemo zijn
werk goed heeft gedaan. Zodat
hij nog lang kan blijven schrijven
en van het leven genieten. Samen met zijn vrouw Thea, zijn
drie kinderen, zeven kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.
Blijf nog maar efkes zitte Tiny, het
is je zo gegund.

Thea geniet van de mooie gedichten van Tiny

Efkus zitte is nooit weg
En nie alleen um da ik da zeg
Mar efkus zitte, ’t radiooke op zaagt
Vur iedereen goed ha ik gedaagt
En dan zitte mooi op oe gemak
Ge leest wa van den hak op den tak
En es gut muug bent leg dut neer

Tiny besloot
alle ‘losse
papierkes’
te bundelen

Dur kumt vanzelf unne volgende keer

Meer gedichten lezen van Tiny
of belangstelling voor de bundel?
Tiny laat de bundel tegen kostprijs voor je drukken.
Mail naar tinympg@home.nl.
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Op zoek naar Gluurpiet
en Sinterklaas

Wie komt er alle jaren?

HEESCH - Dit jaar is alles een beetje anders. We konden niet met
ons allen Sinterklaas begroeten, terwijl hij aankwam in Nederland.
Wel begroette Sinterklaas ons op tv en zo konden wij toch genieten
van dit mooie gebeuren.

Daarom hebben WIJ bedacht,
dat alle kinderen in Heesch zelf
op zoek kunnen gaan naar ramen met verstopte sinterklaasjes. Dit kun je doen tijdens een
lekkere wandeling.

‘Op zoek naar
gluurpieten? Ja!’
Alle kinderen die in Heesch op
school, BSO of kinderdagverblijf zitten ontvingen begin deze
week een knutselplaat. Deze
mogen zij inkleuren, uitknippen
en er een trekpop van maken.

Hang deze voor je raam, maak
een foto en plaats dit met straatnaam op de facebookpagina:
Gluurpietjes en sinterklaastocht.
Lukt een foto niet? Geen probleem… wel even je straatnaam
vermelden zodat deze op de
kaart komt te staan.
Niet in Heesch op school? Bij
Jumbo liggen ook een aantal
platen klaar.
Via www.wijheesch.nl is de plaat
van Sinterklaas ook beschikbaar.
Downloaden, printen, knutselen
en op je raam plakken.
Op zoek naar Gluurpietjes? Ja!
Want bij Sinterklaas horen de
pietjes. Een super leuk initiatief,
waar WIJ mee samenwerken.
Ook deze kunnen op het raam
en zo wordt het zoeken nog
spannender.
Op de facebookpagina kunnen
jullie een route vinden van alle
verstopte pietjes en sinterklaasjes. Ook kunnen jullie daar de
gluurpietjes bestellen.
WIJ wensen jullie heel veel plezier en succes met knutselen en
zoeken!
Team WIJ, HEESCH
06-12997409
www.wijheesch.nl

HEESWIJK-DINTHER - Kasteel Heeswijk is ieder jaar weer een van de favoriete logeeradressen van
Sinterklaas. Het kan dan ook niet anders dan dat hij met zijn Pieten langs Kasteel Heeswijk komt. Sterker nog, ze verblijven dit jaar de volledige drie weken op het kasteel.
Maar hoe?
Met de hulp van Senior - een gepensioneerde Piet met vele tientallen jaren ervaring - én door
gebruik te maken van moderne
technieken, is Kasteel Heeswijk
alsnog omgetoverd tot ‘Sint op
het Kasteel’.
Met sinterklaasmagie op iedere
hoek en achter elke deur, de tijd
van ‘je hoort hem wel, maar je
ziet hem niet…’
Senior heeft er zelfs voor gezorgd dat er een digitale en per-

soonlijke rondleiding klaarstaat
voor ieder gezin dat het Kasteel
bezoekt.

Sint op het Kasteel is
een museumbezoek
met een
sinterklaasbeleving!
Sint op het Kasteel is een museumbezoek met een sinterklaasbeleving. Kleurrijk, vrolijk, magisch en verhalend. Ook al zie

je de Pieten en Sinterklaas niet,
als je goed luistert dan hoor je ze
af en toe op de zolder rommelen
of op het dak oefenen. Het blijft
nog even een verrassing wanneer we jullie mogen ontvangen,
maar zet alvast 20 november tot
en met 5 december in je agenda!
Houd de website en social media
goed in de gaten.
Meer info: www.kasteelheeswijk.nl
en via #Sintophetkasteel op
Facebook en Instagram.

Geniet met het gezin van
een smaakvolle avond!

NISTELRODE - Sinterklaas is weer in het land! De leukste tijd van het jaar breekt
weer aan voor alle kindjes en bij een geslaagde pakjesavond hoort natuurlijk ook wat
lekkers te eten! Bij BBQenzo.nl zorgen we ervoor dat het ook een smaakvolle avond
gaat worden.
Kies je voor gourmet, pizzarette of heerlijke tapas? Welk pakket je ook kiest, wij
leveren alles compleet en de dag erna komen we zelfs de vuile vaat weer ophalen.
Als dat niet klinkt als een heerlijke avondje…

Pizzarette
Pizzarette is een unieke combinatie tussen
een oer-Hollandse traditie en de Italiaanse keuken. Wij leveren alles wat je nodig
hebt om te pizzaretten. Het zal aan niets
ontbreken. Buon appetito!

Gourmet
Een gourmetschotel wordt al gratis thuisbezorgd wanneer je voor minimaal vier
personen een bestelling plaatst.

Tapas
Geniet van heerlijke koude en warme
tapas zoals kipvleugels, olijvenmix, stokbrood, plukbrood, chorizo en gehaktballetjes.

Welke gourmetschotel(s) je ook kiest, bij
alle pakketten krijg je naast vlees en/of
vis, verse salades en groenten, stokbrood
met kruidenboter en heerlijke sausjes. Dat
wordt smullen!

Wij leveren alle dagen van het jaar, dus
ook met Kerst en op Oudjaarsavond.
Bekijk ons aanbod op BBQenzo.nl.
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Cadeaubon van Bernheze in
nieuw jasje door Bernheze Media
Ben Loyaal Koop Lokaal 2.0
Ondernemersvereniging: aandacht voor lokaal inkopen.
Vanaf 19 november weer verkrijgbaar

Aanbiedingen geldig van
19 tot
9 tot
enen
met
met
2515
november
april
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Zachte witte
puntjes
Ga naar een van de
verkooppunten, er is er
een in elke kern.
Lokaal, dichtbij en blij
met jouw komst.

Koop één of meerdere
cadeaubonnen t.w.v.
€ 10,-. De cadeaubonnen
zijn verpakt in een
transparante envelop.

Verras iemand met de
bon zodat hij/zij naar een
lokale ondernemer kan.
Geven gaat niet om het
bedrag maar om
de geste.

BERNHEZE – Bernheze Media is in samenwerking met de Bernhezer ondernemersverenigingen aan de
slag gegaan om het mooie initiatief Ben Loyaal Koop Lokaal opnieuw in de markt te zetten. Als tijdelijk project werd in maart gestart met een Bernhezer cadeaubon, een blijk van medeleven in de eerste
coronagolf naar de zorg en alle ondernemers van Bernheze. Onlangs kregen de zorginstellingen de bijdrage die hieraan gekoppeld was. Met de ervaring van Ben Loyaal Koop Lokaal 1.0 is Bernheze Media
gaan kijken of er een doorstart mogelijk was. Gelukkig werd het idee om de cadeaubon voor een langere periode te gaan gebruiken opnieuw omarmt en is vanaf 19 november weer te verkrijgen.

4+2 GRATIS
Herfstbrood
Gevuld met walnoten, rozijnen,
suikernibs, speculaas en kaneel
nu

Weekendknaller!

2,50

Slagroom hazelnoot nogatientjes
nu
3+1 GRATIS
Van Mook
Vernieuwd recept!
Alleen geldig op
vrijdag en zaterdag

PAPERPOINT
Sint Servatiusstraat 52a,
Heeswijk-Dinther
DEPOT
‘t Dorp 61a, Heesch
FEEL GOOD STORE
SPARKLING
Parkstraat 8, Nistelrode
DAGWINKEL SCHOUTEN
Dorpsstraat 47, Loosbroek
JOHNNIE EN MIEKE’S
DAGWINKEL
Kerkstraat 11c, Vorstenbosch

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

Vorstenbosch
0413-363645

BIJ EEN ONDERNEMER VAN HIER!

Cadeaubon € 10,voor alle branches
De cadeaubonnen hebben een
nieuw formaat, namelijk dat van
een eurobiljet zodat het biljet in
de kassa van een ondernemer
past én het ook voor de gebruikers handzamer is om deze bij
zich te houden. De cadeaubon
die geleverd wordt in een transparante envelop met ruimte op
de cadeaubon om een persoonlijke noot te plaatsen, is te verkrijgen bij lokale ondernemers.

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

Eigengemaakte
boterhamworst

Gondeldoosje
De ondernemersverenigingen uit
Bernheze hebben aangegeven
het initiatief van Bernheze Media
te steunen met een bijdrage om
de kosten op te vangen. Om de
logistiek, organisatie, communicatie én de promotie rondom
de cadeaubonnen mogelijk te
maken, is een brede draagkracht
belangrijk. Nu alle ondernemers
- alle leden van de ondernemersverenigingen - de bonnen kunnen innemen is het voor de gebruikers ook makkelijker om ze
te gebruiken. Alle ondernemers
hebben een bericht gehad hoe
ze de cadeaubon weer verzilverd
kunnen krijgen.
Kerstpresentje en surprise
Wil je de cadeaubon kopen voor
een bijzondere gelegenheid zoals een jubileum, verjaardag of
als een extraatje bij een kerstpakket stoppen? Dan is er een
mooi gondeldoosje bij te koop

voor € 1,-, zo krijgt de cadeaubon een feestelijk jasje aan.
Wil je meer dan tien cadeaubonnen met eventueel een visitekaartje erbij gestoken of een
persoonlijke noot? Vraag dan
naar de mogelijkheden bij Bernheze Media. Een kerstgedachte
waarmee je anderen bemoedigd
om lokaal te kopen.
Vragen en meer informatie
In het kader van 10 jaar Bernheze Media in 2021, heeft Bernheze Media gekozen voor één
cadeaubon van € 10,-. Hiermee
laat zij samen met de ondernemersverenigingen zien dankbaar
te zijn voor de samenwerkingen
die er in Bernheze ontstaan zijn
met de ondernemers.
Voor meer informatie:
info@benloyaalkooplokaal.nl
of 0412-795170.
www.benloyaalkooplokaal.nl.

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

Nistelrode
0412-611282

100 gram

Gerookte
kipfilet
100 gram

€ 1,10

Gekruide
gehaktballen

€ 1,60 100 gram € 1,00
Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�

BROCCOLI 500 gram € 0.99
BLAUWE BESSEN 125 gram € 0.99
KINDERAPPELTJES 1.5 kg € 2.00
NIEUW!
Ambachtelijk- en vegan ijs van Otelli
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

In memoriam

Nooit klagend, nooit vragend, je lasten in stilte dragend.
Jouw handen hebben voor ons gewerkt,
jouw hart heeft voor ons geklopt.
Bedankt voor wie je was, voor al de liefde die je hebt gegeven,
’t zal zwaar zijn om zonder jou te leven.

Martien Langenhuijsen (1948-2020)

Na een fijn leven nemen wij afscheid van
mijn lieve man, onze zorgzame vader en trotse opa

Adriaan van de Middegaal
* Dinther, 15 maart 1936

† Nistelrode, 11 november 2020

echtgenoot van

Doortje van de Middegaal - de Mol
Doortje
Bertie † en Clarien
Martijn en Michelle
Sander en Elke
Marion en Bert
Mieke en Johnnie, Lynn, Suze
Harm
Leon †, Marion en Gerd
Laurens
Gust
Correspondentieadres:
Kerkveld 31, 5388 CD Nistelrode
Wij hebben gisteren in besloten kring afscheid van hem genomen.

Je bent niet eigenwijs
om je eigen wijs te spelen
Met gevoelens van machteloosheid en met veel pijn in ons hart
hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma

Conny Raaijmakers-de Bie
* Esch, 7 oktober 1945

- † Oss, 11 november 2020

weduwe van Jan Raaijmakers
Monique en Erik
Ciske, Lieke
Walter en Sandra
Stijn, Luuk en Isa
De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden.

HEESWIJK-DINTHER - Op 12 november is Martien Langenhuijsen overleden. Hij was ere-lid van de Koninklijke Fanfare St. Willibrord Heeswijk. In 2018 is hij gehuldigd voor zijn
60-jarig lidmaatschap. Martien is tot het laatst actief gebleven en speelde (eerste) bugel. Samen met zijn dochter Inge en
kleindochter Kyra speelden er drie generaties de bugelpartij in het fanfare orkest.
We verliezen in Martien een trouw en solide lid van onze vereniging. We zijn dankbaar dat hij de
vereniging zo’n warm hart heeft toegedragen al die jaren en zullen hem niet vergeten. Hij blijft
in onze herinnering via zijn dochter en kleindochter maar ook door de prijzenkast die hij voor
ons gebouwd heeft. Martien was fanatiek als het ging om sponsoring van de jaarlijkse Toermee
fietstocht en de bloemenactie. Ook daar zullen we zijn inzet enorm gaan missen. We wensen zijn
familie sterkte.
Koninklijke Fanfare St. Willibrord

HET IS STIL.
Omdat de juiste woorden soms niet te vinden zijn.

In gesprek met…

Dennis van den Bosch, dtp’er en uitvaartleider
OSS - Ik ben sinds juni onderdeel van het fijne team van Van Lith Uitvaartzorg. Op dit moment help ik nog voornamelijk als dtp’er (desktoppublisher)
met al het drukwerk, media en alle randzaken om een uitvaart heen. Dit
geeft mij de mogelijkheid om alle aspecten van het bedrijf te leren kennen,
zodat ik later ook zelf aan de slag kan gaan als uitvaartleider en nabestaanden mag helpen bij het vormgeven van een uitvaart.
Al vanaf redelijk jonge leeftijd heeft de uitvaartbranche een aantrekkingskracht op mij gehad. Na een hele positieve ervaring in de privésfeer, is mij de
uitvaartleider altijd bijgebleven. Wat hij voor ons deed en de manier waarop,
staat mij nu nog bij. En dat is het mooie van dit beroep: je kunt echt iets voor
mensen doen. En dat is ook wat ik wil. Ik wil iets voor mensen kunnen betekenen wanneer het er echt toe doet. Het is dan ook fijn dat ik dat hier bij Van Lith Uitvaartzorg kan doen, samen met collega’s die daar hetzelfde over denken. Ik ben daarom trots en
blij dat ik deze mensen mijn collega’s mag noemen.
Docfalaan 2 - 5342 HZ Oss - 0412-623 173
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25 Jaar Hairstyling Mirelle
“We maken mensen altijd blij”
werkt”, verzekert Steffie van den
Elsen. Zij is bedrijfsleidster en net
als collega’s Iris en Bianca een ervaren allround kapster.
De dames houden van hun vak.
“Het is afwisselend en creatief
werk. Het contact met klanten is
gezellig en er is niets leukers dan
mensen (nog) mooi(er) maken.
Ze gaan hier stralend en zelfverzekerd de deur uit. We maken
mensen altijd blij en dat geeft ons
ook voldoening”, wordt enthousiast verteld. Uiteraard wordt al-

De ‘jarige’ trakteert
op korting en een
leuke attentie
V.l.n.r.: Iris, Lindsay, Steffie en Bianca

Tekst en foto: Wendy van Lijssel
HEESWIJK-DINTHER - In 1995 opende Hairstyling Mirelle aan de
Heilige Stokstraat 2a de deuren. De kapsalon voor dames, heren en
kinderen vaart vanaf maart onder de vlag van Mijn Kapper Today en
viert het 25-jarige jubileum feestelijk met een aantal pakkende kortingsacties. Verder trakteert de ‘jarige’ iedereen na een behandeling
op een leuke attentie. Het bijna totaal vernieuwde en vakkundige
team kapsters heet iedereen welkom om een afspraak te maken en
het feest met hen mee te vieren.
In maart nam naamgever Mirelle
afscheid en volgde de overname
door Mijn Kapper Today (MKT).
Een
samenwerkingsverband
waarbij de eigen identiteit behouden blijft. Iets wat belangrijk

wordt gevonden. “We hebben
er bewust voor gekozen om de
naam in ere te houden. Hairstyling Mirelle is een begrip in het
dorp. Er is en wordt altijd vakkundig en met veel plezier ge-

les op hun vakgebied op de voet
gevolgd en er wordt ingehaakt
op de nieuwste trends. “MKT
heeft allerlei cursussen en trainingen die we maandelijks volgen.
Dat zorgt dat we bekend zijn met
de nieuwste haarmode en deze
ook in de vingers hebben”, zeggen de dames. Ze voegen toe:
“Momenteel is de face framing
highlight hip. Deze highlights
vallen langs je gezicht en zorgen
voor een fris uiterlijk.”
Ondanks het vertrouwde zijn er
ook enkele kwaliteitswijzigingen.
Zo wordt bij een kleurbehandeling gewerkt met de kleuren van
Goldwell. Verder wordt, voordat

de schaar in je haren wordt gezet, deze eerst lekker gewassen.
Het zorgt voor een nog beter
model of coupe. Met uitzondering van Bianca, die al 22 jaar een
vertrouwd gezicht is bij Hairstyling Mirelle, zijn Steffie, Iris en
stagiaires Lindsay, Julia en Nicky
nieuw in de salon. Opgewekt
melden ze: “We vinden het fijn
om kennis te maken en iedereen
een warm welkom te geven.”
De kennismakings- en jubileumweken, die tot en met zaterdag 5
december plaatsvinden, zijn daarvoor een uitgelezen moment.
Het 25-jarige bestaan wordt namelijk gevierd met vertrouwde
én nieuwe klanten. De coupons
in DeMooiBernhezeKrant geven
recht op een korting van € 10,op een wasmassage, op knippen en stylen en er is maar liefst

€ 15- korting op een (volledige)
kleurbehandeling.
De kapsters nodigen iedereen uit
gebruik te maken van de acties
en een afspraak te maken. Ter
verhoging van de feestvreugde
worden alle klanten tot en met
5 december na een behandeling
getrakteerd op een leuke attentie.

Heilige Stokstraat 2A
5473 GL Heeswijk-Dinther
0413-292897

Een afspraak maken kan via www.mijnkapper.today/
vestigingen/heeswijk-dinther-hairstyling-mirelle/ of 0413-292897

Cafetaria Bastyon Heesch

Sushi Kennismakingsactie!
facebook.com/
floryaheesch

n
Het is allee
mogelijk om
via
maaltijden ch.nl,
-hees
www.florya n app
onze eige
ch
of telefonis
.
te bestellen

Wij bezorgen van
dinsdag t/m donderdag
tussen 15.00 en 23.00 uur.
Vrijdag en zaterdag
tussen 13.00 en 00.00 uur.
Zondag
tussen 13.00 en 22.00 uur.

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 geldig tot en met 15 december 2020 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.

Bijvoorbeeld: (Verrassings)set D, 40 stuks
met onder andere Nigiri’s en Uramaki-rollen
Voor 2-3 personen voor maar € 27,-! (i.p.v. € 30,-)
‘t Vijfeiken 80 (hoek van de Kerkstraat) - 0412-45 34 11
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

10

GEMEENTEBERICHTEN

PRAKTISCHE INFORMATIE

Woensdag 18 november 2020

Kaartenactie

Het bos van de toekomst

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

AGENDA
23 november 2020
Raadscommissie Bestuur en
Strategie
Online via www.bernheze.org

De bossen in de Maashorst bestaan nu nog vooral uit dennen,
maar dat gaat veranderen.
Foto: Marcel van der Steen

Vorige week ontving u samen
met
DeMooiBernhezeKrant
een kaart met een gedicht van
de Bernhezer Kunstkring.
Kent u iemand die wel een
beetje extra aandacht kan gebruiken? Vul net als de burge-

meester het kaartje in en laat
deze persoon weten, dat u er
voor hem of haar bent. Met
‘Aandacht voor elkaar’ maken
we de wereld een stukje mooier. Want juist in deze lastige
tijd hebben we elkaar meer
dan ooit nodig.

Om de bossen geleidelijk om
te vormen naar een natuurlij-

ker en gevarieerder bos, vinden
er op verschillende plekken in
de Maashorst werkzaamheden
plaats.
Kijk voor meer informatie op:
www.allemaalmaashorst.nl.

Afvoerputten in Bernheze
schoongemaakt

24 november 2020
Raadscommissie
Maatschappelijke Zaken
Online via www.bernheze.org
24 november 2020
Online voorlichtingsavond
‘Gezinshuis starten’
www.gezinshuis.com
25 november 2020
Raadscommissie Ruimtelijke
Zaken
Online via www.bernheze.org

De gemeente is gestart met het
schoonmaken van de afvoerputten in Bernheze. Dat zal ongeveer twee tot drie weken duren.

26 november 2020
Aanmelden bladhoop

Het is belangrijk dat onze medewerkers er goed bij kunnen. Wilt
u er daarom in de komende weken op letten dat u geen auto op
een kolk of afvoergoot parkeert?

8 december 2020
Webinar over pleegzorg
www.oosterpoort.org
t/m 31 december 2020
Aanmelden mantelzorgwaardering

VACATURE
We zijn op zoek naar:
- Bestuurssecretaresse
Meer info en solliciteren op
www.werkeninnoordoost
brabant.nl

Naar de gemeente?

Maak altijd een afspraak
0412-45 88 88

Heeft u het idee dat er afvoerputten in uw buurt zijn waar de
gemeente nooit komt, dan horen we dat graag.
U
kunt
daarover
mailen naar kcc@bernheze.org
of bellen met ons Publiekscentrum via nummer 0412-45 88
88. We nemen ze dan in het vervolg mee.

RAADSCOMMISSIEVERGADERINGEN
De volgende raadscommissievergaderingen vinden binnenkort plaats. Vanwege de coronamaatregelen is publiek niet
toegestaan. U kunt de vergaderingen wel live volgen via www.
bernheze.org of op een ander
tijdstip terugkijken. De agenda
en stukken vindt u op
www.bernheze.org.
Heeft u vragen of wilt u meespreken over een onderwerp dat
op de agenda staat, neem dan
contact op met de griffie via
griffie@bernheze.org.

Raadscommissie Bestuur en
Strategie op 23 november 2020
- Presentatie regionale samenwerking Noordoost-Brabant
en regiodeal
- Actualisering financiële verordening gemeente Bernheze
- Onderhoud begraafplaats
‘t Loo
- Belastingvoorstel 2021
- Opiniërende bespreking
Kaderstellende bevoegdheden
tijdelijke wet maatregelen
Covid-19

Raadscommissie Maatschappelijke Zaken op 24 november 2020
- Stand van zaken Jeugdzorg,
Wmo en Participatiewet
- Regionale samenwerking
- Presentatie van Nibud-onderzoek doelmatigheid armoedebeleid Bernheze
- Wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor
Brabant
- Gewijzigde verordening welzijnsubsidies gemeente Bernheze 2021
- Wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2017
op onderdeel individuele studietoelage

Raadscommissie Ruimtelijke
Zaken op 25 november 2020
- Regionale samenwerking
- Vaststellen bestemmingsplan
Hanenbergsestraat ong.
(nabij 3), Loosbroek
- Vaststellen bestemmingsplan
Herziening Vrijkomende Agrarische Bebouwing
Bernheze 2018
- Vaststellen bestemmingsplan
Poststraat ong. (nabij 1a),
Heeswijk-Dinther
- Vaststellen Beleidsplan huisvesting internationale werknemers
- Notitie ter informatie Woningbouw 3e kwartaal 2020
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OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

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

Verkeersbesluit
Eenrichtingsweg
Het college van burgemeester
en wethouders heeft besloten
tot het instellen van een eenrichtingsweg op de toegangsweg en
parkeerterrein bij basisschool aan
de Steen- en Stokstraat Heeswijk-Dinther.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.
Gehandicaptenparkeerplaats
Het college van burgemeester
en wethouders heeft besloten
tot het instellen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de Pastoor Scheepensstraat te Heesch
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing
Voetpad
Het college van burgemeester
en wethouders heeft besloten
tot het aanwijzen van een pad
als voetpad tussen de Rodenburgseweg en Lijsterbesdreef te
Heeswijk-Dinther
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening
Kennisgeving overeenkomst
over grondexploitatie
Het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze maakt
op grond van artikel 6.24 lid 3

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

van de Wet ruimtelijke ordening
bekend dat zij op 5 november
2020 een overeenkomst heeft
gesloten waarin een onderdeel
over grondexploitatie is opgenomen. Dit in het kader van de
ontwikkeling van bestemmingsplan ‘Zandstraat ong. (naast 7)
Heeswijk-Dinther’. De overeenkomst heeft betrekking op het
perceel kadastraal bekend gemeente Heeswijk-Dinther, sectie
F, nummer 983, plaatselijk bekend Zandstraat ong. (naast 7)
Heeswijk-Dinther.
Inzage: De zakelijke beschrijving
van deze overeenkomst ligt op
grond van het bepaalde in artikel
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening gedurende 6 weken,
vanaf donderdag na de publicatie, op afspraak, ter inzage in
het gemeentehuis, De Misse 6 te
Heesch.
Domein: Leefomgeving / Beleid
Uitvoering
Kennisgeving overeenkomst
over grondexploitatie
Het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze maakt
op grond van artikel 6.24 lid 3
van de Wet ruimtelijke ordening
bekend dat zij op 11 november
2020 een overeenkomst heeft
gesloten waarin een onderdeel
over grondexploitatie is opgenomen. Dit in het kader van de
ontwikkeling van wijzigingsplan
‘Amelseind 6 Heesch’. De over-

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

eenkomst heeft betrekking op
het perceel kadastraal bekend
gemeente Heesch, sectie A,
nummer 4318 ged. plaatselijk
bekend Amelseind 6 te Heesch.
Inzage: De zakelijke beschrijving
van deze overeenkomst ligt op
grond van het bepaalde in artikel
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening gedurende 6 weken,
vanaf donderdag na de publicatie, op afspraak, ter inzage in
het gemeentehuis, De Misse 6 te
Heesch.
Domein: Leefomgeving / Beleid
Uitvoering

Wet milieubeheer
Algemene maatregel
van bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) zijn ingekomen:
Heeswijk-Dinther
- Meerstraat 45a
veranderen hotel-restaurant
Heesch
- Vosbergstraat 31
veranderen veehouderij
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- Wilhelminalaan 28
Uitbreiden woonhuis
Datum ontvangst: 06-11-2020
- Wilhelminalaan 28
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Datum ontvangst: 10-11-2020
- Van Uden-erf 16 (kavel 19K02)
Oprichten woonhuis
Datum ontvangst: 10-11-2020
Nistelrode
- De Hoef 27
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening t.b.v. aan-

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

bouw extra slaapkamer
Datum ontvangst: 06-11-2020
- Sectie I nr.797 achter Heuvelstraat 82
Realisatie van landschapselementen waarmee wijstverschijnselen zichtbaar worden
Datum ontvangst: 09-11-2020
- Grote Heide 7a
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening t.b.v. wijziging erfbeplantingsplan
Datum ontvangst: 06-11-2020
Vorstenbosch
- Watersteeg 12
Uitbreiden bedrijfspand
Datum ontvangst: 08-11-2020
Heeswijk-Dinther
- Koffiestraat 19
Plaatsen veldschuur
Datum ontvangst:10-11-2020
- raaksesteeg 3
Renovatie garage
Datum ontvangst: 10-11-2020
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Het college van burgemeester
en wethouders wil toestemming
verlenen voor:
Heesch
- Herderstraat 6
Brandveilig gebruik
Verzenddatum: 13-11-2020
Procedures 1a en 3b zijn van
toepassing.

Besluiten

Besluiten

De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Kasteel 3
Vervangen brandmeldinstallatie door rookmelders
Verzenddatum: 09-11-2020
- Stoppelveldseweg 1
Verbouw woonboerderij en
handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 12-11-2020
Nistelrode
- Meerweg 36
Realisatie aanbouw tbv mantelzorgwoning en handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 12-11-2020
Loosbroek
- Dorpsstraat 30
Verbouw woning en handelen
in strijd met regels ruimtelijke
ordening
Verzenddatum: 12-11-2020

De volgende omgevingsvergunningen zijn via de uitgebreide
voorbereidingsprocedure
verleend. Deze besluiten treden in
werking na afloop van de beroepstermijn.
Nistelrode
- Vinkenstraat 21
Verbouw kampeerboerderij en
brandveilig gebruik
Verzenddatum: 12-11-2020
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing.

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

schrift, de voorzieningenrechter van de
rechtbank verzoeken om een voorlopige
voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden
gepubliceerd. De bekendmaking
van deze aanvragen vindt plaats
via publicatie van een ontwerpbesluit.

Ontwerpbesluiten

Tijdelijke vergunning
Onderstaande tijdelijke vergunningen zijn verleend. Deze tijdelijke besluiten zullen daags na
verzending in werking treden.
Heeswijk-Dinther
- Heilarensestraat 64
Tijdelijk plaatsen behandelunit
Verzenddatum: 09-11-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan:
de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van
het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en
uw handtekening.
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Het aanbod is afkomstig van personen die
gelieerd zijn aan een criminele motorclub.

JE KUNT MAAR ÉÉN KEER NEE ZEGGEN

JE KUNT MAAR ÉÉN KEER NEE ZEGGEN
NEE!
Wordt jouw bedrijf ook hard geraakt door de coronacrisis? En heb jij een aanbod gekregen
voor een lening of een investering? Of wil er iemand tegen betaling of onduidelijke
voorwaarden je helpen bij het regelen van de steunmaatregelen van de overheid? Let dan op!
Voor je het weet is jouw zaak het toneel van drugshandel of illegaal gokken.

De investeerder vraagt een ex
bedreigingen om de schuld te in
betrokken bij georganiseerde m

Wordt jouw bedrijf ook hard geraakt door de coronacrisis? En heb jij een aanbod gekregen
voor een lening of een investering? Of wil er iemand tegen betaling of onduidelijke
voorwaarden je helpen bij het regelen van de steunmaatregelen van de overheid? Let dan op!
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GEEN
GEEN WEG
WEG MEER
MEER TERUG
TERUG

Wanneer je als ondernemer met criminelen in zee gaat, is er vaak geen weg meer terug. Je loopt
Wanneer je als ondernemer met criminelen in zee gaat, is er vaak geen weg meer terug. Je loopt
grote risico’s. Je pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. Je kunt juridisch
grote risico’s. Je pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. Je kunt juridisch
aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in jouw pand of onder de vlag van jouw
aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in jouw pand of onder de vlag van jouw
onderneming gepleegd worden. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging.
onderneming gepleegd worden. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging.
Je kunt maar één keer nee zeggen!
Je kunt maar één keer nee zeggen!

WAT KUN
KUN JE
JE DOEN?
DOEN?
WAT
Lijkt het aanbod te mooi om waar te zijn, dan is het dat
Lijkt het aanbod te mooi om waar te zijn, dan is het dat
waarschijnlijk ook. Wijs een ‘te mooi’ aanbod resoluut af en maak
waarschijnlijk ook. Wijs een ‘te mooi’ aanbod resoluut af en maak
duidelijk dat je geen zaken doet met degene die het aanbiedt.
duidelijk dat je geen zaken doet met degene die het aanbiedt.

r is onduidelijk over de activiteiten
ebruiken. Je loopt het risico dat het
tie van drugs, opslag van illegale
of illegale kamerverhuur.

Lees de kleine lettertjes, waar teken je exact voor?
Lees de kleine lettertjes, waar teken je exact voor?
Kijk goed met wie je in zee gaat. Ook bij een bedrijfsovername.
Kijk goed met wie je in zee gaat. Ook bij een bedrijfsovername.
Ga in gesprek met de koper, vraag om originele legitimatie (geen kopie),
Ga in gesprek met de koper, vraag om originele legitimatie (geen kopie),
bedrijfsgegevens en doe een check bij de Kamer van Koophandel.
bedrijfsgegevens en doe een check bij de Kamer van Koophandel.

d of gedwongen om contracten met leveranciers af te
even, bijvoorbeeld als voorwaarde bij een lening.

De overheid heeft verschillende steunmaatregelen voor ondernemers
De overheid heeft verschillende steunmaatregelen voor ondernemers
gerealiseerd. Wees terughoudend met het inschakelen van tussenpersonen die
gerealiseerd. Wees terughoudend met het inschakelen van tussenpersonen die
je tegen betaling of onduidelijke voorwaarden helpen bij het regelen van deze
je tegen betaling of onduidelijke voorwaarden helpen bij het regelen van deze
steun. Vraag bij de gemeente en het UWV na wat er voor jou mogelijk is. Voor
steun. Vraag bij de gemeente en het UWV na wat er voor jou mogelijk is. Voor
een overzicht van de steunmaatregelen kijk je op  https://www.rijksoverheid.nl/
een overzicht van de steunmaatregelen kijk je op  https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen.
onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen.

xtreem hoge rente of gebruikt geweld en
nnen. Dit noemen we Loan Sharks. Ze zijn vaak
misdaad.

De investeerder ontwijkt vragen of levert
vraagde informatie niet aan.

RUG

gaat, is er vaak geen weg meer terug. Je loopt
ergunning ingetrokken. Je kunt juridisch
ten die in jouw pand of onder de vlag van jouw
nelen niet terug voor geweld en bedreiging.

DOE
DOE MELDING
MELDING
Vertrouw je het niet?

Vertrouw
je hetsituaties
niet?
Meld verdachte
Vertrouw
je het niet?
Meld
situatiesof
bij de verdachte
politie (0900-8844)
Meld
verdachte
situaties
bij
deMisdaad
politie (0900-8844)
of
Meld
Anoniem (0800-7000).
bij de politie (0900-8844) of
U kuntMisdaad
ook contact
opnemen
met de
Meld
Anoniem
(0800-7000).
Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

gemeente Bernheze via veiligheid@bernheze.org.

JE
JE KUNT
KUNT MAAR
MAAR
ÉÉN
ÉÉN KEER
KEER
NEE
NEE ZEGGEN
ZEGGEN

Duister en kleur in De Waan
BERNHEZE - De vijfde editie

dé Bernhezer talkshow
N JEvan
DOEN?
vindt donderdag 26 november plaats. Opnieuw om

te mooi om waar te zijn, dan is het dat
20.00 uur vanuit Lunenburg
js een ‘te mooi’ aanbod resoluut af en maak

Events & More in Loosbroek.

ken doet met degene die het aanbiedt.

Eén tafel, spraakmakende

gasten, afstand en een goed

Jos Heijmans

eken jegesprek
exact voor?
dat rechtstreeks

De Waan is een programma met
oog voor kunst, sport, humor,
wordt gestreamd.
wetenschap en troost. Gasten
zijn onder andere Jos Heijmans.
et wie je in zee gaat. Ook bij een bedrijfsovername.
Van 2004 tot 2011 was hij burde koper, vraag om originele legitimatie (geen
kopie),van Bernheze en in
gemeester
2011
n doe een check bij de Kamer van Koophandel. werd hij burgemeester van
Weert.
Over die periode schreef hij het
boek ‘Hardt’. Een aangrijpend
ende steunmaatregelen voor ondernemers
verhaal waarbij de lokale politiek
d met het inschakelen van tussenpersonenzich
dievan haar duisterste kant laat
zien.
voorwaarden helpen bij het regelen van deze

het UWV na wat er voor jou mogelijk is. Voor
Anne-Marie Rakhorst uit Heeswijk-Dinther is voormalig zakenegelen kijk je op  https://www.rijksoverheid.nl/
iele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen.

Anne-Marie Rakhorst

Nachtburgemeester
Foto: Marcel van der Steen

Willem Juyn

vrouw van het jaar en oprichter
en eigenaar van het platform
Duurzaamheid.nl. Anne-Marie is
publicist en veelgevraagd spreker
op het gebied van duurzaamheid. In De Waan vertelt ze over
haar plannen.

Een aansprekend verhaal wordt
verteld door Willem Juyn uit
Heeswijk-Dinther. Een bijzonder
leven van koeienboer naar stoer
vrouwelijk. Een indringende tijd
zonder handrem. Conform de
waan van dag wordt er nog een
gast toegevoegd.

innemen. Elke editie zingt een lokaal talent het lied ‘Zing, vecht,
huil, bid, lach, werk en bewonder’ van Ramses Shaffy. Dit keer
is dat Arno Pattiwael, ex-zanger
van Silly Putty. Hij neemt een
zangeres en gitarist mee.

Jaap van Klinken uit Heesch riep
zichzelf vijf geleden uit tot nachtburgemeester van Bernheze. Hij
wil kleur brengen in het leven
van anderen, de boel op z’n kop
zetten en lekker zijn mening geven. En Jaap heeft overal een
mening over.

De Waan is een gezamenlijke productie van De Bernhezer
Kunstkring (BKK) en Lunenburg
Events & More. Een herkenbaar
programma waarin duiding van
actualiteit en reflectie op de waan
van de dag een belangrijke plaats

De uitzending is live te volgen via
de Facebookpagina van de Bernhezer Kunstkring en via
www.debkk.nl. Like de pagina en
je wordt op de hoogte gehouden
van het laatste nieuws!
Meer informatie via
info@debkk.nl.
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Gratis mondkapjes
voor minima in Bernheze
Nathalie de Rooij, bestuurslid SP Bernheze
Door corona zijn er helaas meer mensen in
de financiële problemen terechtgekomen.
Er zijn nu veel plaatsen waar we een mondkapje moeten dragen. Als je al weinig geld
hebt, is het aanschaffen van mondkapjes
moeilijk. Het is toch een hap uit het huishoudbudget van die maand.
Je wilt jezelf en je kinderen natuurlijk beschermen tegen het
coronavirus. De SP Bernheze wilde dat de gemeente de minima
hierbij helpt. Alle andere partijen waren het gelukkig met ons
eens.
Gratis mondkapjes voor
de kleine portemonnee
De gemeenteraad besloot op 5
november de minima in Bernheze gratis herbruikbare mondkapjes te geven. De SP Bernheze
is hier natuurlijk blij mee. De SP
Bernheze zet zich al jaren in voor
gelijke kansen voor iedereen. Het
tegengaan van armoede zorgt
voor gelijke kansen. De SP wil
dat niemand een bezoek aan de
huisarts over hoeft te slaan.

Gezondheidszorg moet betaalbaar zijn voor iedereen. Volgens
de SP Bernheze moet het mogelijk zijn dat alle kinderen kunnen sporten. Verder maakt de SP
zich hard voor voldoende sociale
huurwoningen.
De coronaperiode zorgt helaas
bij ons allemaal voor onzekerheid. Bij sommigen leidt het zelfs
tot eenzaamheid. Laten we met
z’n allen alert zijn op mensen in
onze omgeving. Vraag wat vaker
of alles goed is.
Misschien kun je zelfs wat boodschappen doen voor een ander.
Daarmee lossen we de grotere,
onderliggende problemen nog
niet op. Maar kleine beetjes helpen. Net als die gratis mondkapjes. Samen komen we er wel!

Bijna weer een jaar
voorbij...
Jack van der Dussen, fractievoorzitter
Het einde van het jaar nadert weer en daarom werd begin deze maand de begroting
voor 2021 vastgesteld. De VVD-Bernheze
stemde in met de begroting, maar was tegen het besluit over de begroting voor de
Maashorst. Ondanks diverse vragen over
de bedragen die in de begroting zijn opgenomen, kregen wij geen duidelijke antwoorden van de wethouder. Het bleef allemaal erg vaag.
In december worden de tarieven
voor 2021 vastgesteld. Het betreft hier onder andere de Onroerend Zaak Belasting (OZB),
de Afvalstoffenheffing en de Rioolheffing. En uiteraard gaan de
tarieven weer allemaal omhoog.
Verder zal er een besluit worden
genomen over het beleid rond
de huisvesting van arbeidsmigranten. Hopelijk komt er dan
eindelijk duidelijkheid over deze
huisvesting.
En dan de woningbouw. Wij
lopen achter op de doelstellingen en er zal dus een tandje bij
moeten. Er wordt geïnsinueerd
dat de achterstand veroorzaakt
wordt door de vele bezwaren
van inwoners (!), maar is het niet
zo dat de organisatie daar mede

verantwoordelijk voor is? Ook de
vele wisselingen binnen het personeelsbestand dragen daaraan
bij. Hierdoor blijven aanvragen
voor woningbouwproject(en) te
lang op de grote stapel liggen,
tot groot ongenoegen van de indieners.
Het college stelt voor om het onderhoud van begraafplaats ’t Loo
aan te passen naar het oorspronkelijke niveau B.
Dat heeft wel erg lang geduurd,
want medio 2019 heeft de
VVD-Bernheze hier al aandacht
voor gevraagd. In september
2019 beloofde het college al beter groenonderhoud op ’t Loo.
Uiteindelijk komt het dan toch
goed.
Reageren via info@vvdbernheze.nl.

Machteloosheid van troosten
Jeanine van der Giessen, Commissielid Maatschappelijke Zaken
Voorbij, voorbij, o en voorgoed voorbij, schreef J.C. Bloem. Een dichtregel die op veel verschillende manieren te interpreteren is, maar in deze
tijd misschien wel het meest verwijst naar het verlangen naar een leven
zonder corona. De coronacrisis is schrijnend en pijnlijk, en tegelijkertijd
ontstaan er ook mooie initiatieven. Mensen hebben aandacht voor elkaar
en proberen, op gepaste afstand, iets voor elkaar te betekenen. De kunst
van helpen, maar ook de machteloosheid van troosten.
Wat is het helpen dat ook werkelijk helpt? “Als ik iets kan doen,
laat het maar weten”, wordt
vaak gezegd.
Dat zegt misschien wel meer
over degene die hulp aanbiedt
dan over degene die hulp of aandacht nodig heeft. Soms is hel-

pen vooral doen, praktische hulp
bieden. Een boodschap doen,
wat extra eten koken, een pannetje soep voor de deur. Zoals
het vroeger als vanzelfsprekend
werd gedaan.
Maar ook een kaartje, een woord
van betekenis; het helpt. Het

project ‘Aandacht voor elkaar’
biedt die kans. Woorden om te
bemoedigen. Iedereen in Bernheze heeft een kaart gehad. Schrijf
die kaart, heb aandacht voor elkaar. Aandacht is een moment.
‘Gistren is even ver als deze dingen; in het verleden is de tijd niet
meer’. Dat wist Bloem al.

Hij komt! Toch?
Ezra Leeger, raadslid CDA Bernheze
“Sinterklaas komt toch wel?” vroeg ze bezorgd. Want ja, in de krant
stond dat de intocht niet doorging, hoe moest dat nu? Als kind heb
je twee belangrijke ijkpunten in je leven. Je verjaardag en Sinterklaas. Ook als volwassenen hebben we ijkpunten waar we ons leven rond vormgeven. Een vast en vertrouwd ritme dat zekerheid,
rust en vertrouwen geeft.
Tot dit jaar. Dit jaar waarin ‘gaat
niet door’ en ‘is afgelast’ een onafscheidelijk duo bleek te zijn.
Ons dagelijks leven is totaal
overhoop gegooid en van vertrouwde zekerheden ontdaan.
We hebben te maken met een
nieuwe realiteit waarvan nog
niet duidelijk is hoe deze zich
gaat ontwikkelen.
Dat vraagt nogal wat van ons.
Van ons incasseringsvermogen
en van ons aanpassingsvermogen. En dan is het mooi om te
zien hoe we dan toch manieren

vinden om het dagelijks leven
kleur te geven. Al is het maar
met een ‘gluurpietje’ geprikt op
een boom bij school.
“Sinterklaas vindt wel een manier”, zei ik haar. “Het is tot nu
toe altijd nog goed gekomen.”
Vol vertrouwen ging ze aan de
slag met een mooie tekening
voor in de schoen, in de volste
overtuiging dat het helemaal
goed ging komen.

buitelen met verhalen, verwijten
en vermoedens kunnen we ook
wel een beetje van dát vertrouwen gebruiken.

In de grotemensenwereld, waarin partijen nogal eens over elkaar

CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

INFORMATIE VOOR DE KERNEN
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Een gekleurde brief
Frans van de Ven, raadslid Lokaal
Herken je dit? Dat je zonder verdere informatie eigenlijk op je klompen al
aanvoelt wat de verdere uitkomsten zullen zijn? Als raadslid ontving ik onlangs een aanbiedingsbrief van Team De Maashorst over het rapport van de
evaluatie van de grote grazers in de Maashorst. Het rapport zelf moest ik via
een website downloaden.
Toen ik de brief alleen al las kreeg
ik al het donkerbruine vermoeden dat het rapport zeer zeker
positief zou uitvallen voor de
grote grazers.
Wie zijn die grote grazers? Dat
zijn de wisenten, de taurossen en
exmoorpony’s die in de Maashorst rondlopen en waarvan de
wisenten in een afgerasterd gedeelte vertoeven. Recreanten zijn
er alleen onder begeleiding welkom.

De enquête onder bezoekers
laat zien dat er heel verschillend
wordt gedacht over de noodzaak
en de veiligheid van de grote
grazers. De meningen lopen zeer
uiteen. Ik schrok wel even toen
ik las dat dode wisenten niet geruimd worden, maar als kadaver
in de natuur blijven liggen. Eerder ontvingen wij het Jaarplan
2021 Maashorst in uitvoering.
Wat bleek: de totale externe kosten voor het kuddebeheer, moni-

ier

Veel leesplez

COLUMN
WIJKAGENTEN
VUURWERK

toring, et cetera zijn in totaal al
€ 90.500,- terwijl met de ambtelijke capaciteit ook nog een bedrag van € 27.551,- is gemoeid.
Ecologen vinden echter het natuurlijk procesbeheer (de natuur
zijn gang laten gaan) zeer waardevol. Daar dragen de grote grazers dan weer wel aan bij. Veel
mensen vinden het echter onveilig. Willen wij een recreatiepark
in de natuur of een dierentuin?

LEZERSACTIE
Winnaar boek Keerzijde:
Joop van Zeeland
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‘Een boek dat inzicht
verschaft wat wij
dagelijks ervaren’

Hypotheek Advies Brabant is al meer dan 25 jaar een onafhankelijke specialist
in hypotheken. Maar we doen meer. We staan op drie pijlers: hypotheken,
verzekeringen en RegioBank. We werken met vrijwel alle geldverstrekkers en
verzekeraars. Hierdoor zijn we in staat echt onafhankelijk te adviseren. Het
belang van onze klanten staat hierbij altijd voorop.

We zoeken een duizendpoot als:

Allround medewerker m/v
hypotheken - verzekeringen - RegioBank
24 uur per week

Functie:
Je zult je vooral veel bezighouden met particuliere schadeverzekeringen: zoals het maken
van offertes en afsluiten van alle voorkomende particuliere schadeverzekeringen. Muteren
van polissen en de opvolging hiervan. Afhandelen van allerhande vragen van relaties die
telefonisch en per email binnen komen. Daarnaast ben je dagelijks bezig met zaken omtrent
de RegioBank: ontvangen van relaties die binnenlopen en hen verder helpen met hun vragen
op gebied van bankzaken, openen van rekeningen, overboekingen, mutaties, werking app
en internetbankieren, enzovoort. Ook zul je bezig zijn met de administratieve afwerking
van hypotheekdossiers. Nog tijd over? Dan graag meedenken, opzetten en afwerken van
commerciële acties.
Wenselijk:
Hbo werk- en denkniveau. Wft-diploma’s. Ervaring in verzekerings-, bank-, en/of hypotheekbranche. Commerciële talenten. Aangeboren klantvriendelijkheid. Vlot werktempo.
Correcte beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

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

Vuurwerk is in de afgelopen decennia steeds zwaarder en daarmee
gevaarlijker geworden. Het vormt de laatste jaren een toenemend
maatschappelijk probleem door milieuschade, letsel en ook doden.
Daarnaast is de handel in illegaal vuurwerk een steeds lucratiever
verdienmodel voor criminelen en hun netwerken geworden. Tevens
vormt het een directe gevaarzetting voor de samenleving.
Op aandringen van de ziekenhuizen heeft het kabinet besloten tot een tijdelijk verbod van
het gebruik van vuurwerk. Dit
vanwege de verhoogde werkdruk door Covid-19 en de jaarlijkse vuurwerkslachtoffers met
als doel de zorg te ontlasten. Dit
verbod gaat 1 december in.
‘Het gebruik van lawinepijlen,
strijkers, vlinders, mortierbommen
en vuurwerk met een strijkkop
of te korte lont waren al illegaal
en dus verboden’

Dit betreft dan de navolgende
soorten vuurwerk:
- Vuurwerk categorie F3
(staat op de verpakking)
- Knalvuurwerk (zoals rotjes)
- Knalstrengen (zoals Chinese
matten)
- Enkelschotsbuizen
(zoals Single Shots)
- Vuurpijlen.
Het gebruik van lawinepijlen,
strijkers, vlinders, mortierbommen en vuurwerk met een strijkkop of te korte lont waren al
illegaal en dus verboden. Fopvuurwerk (zoals sterretjes en trekrotjes) zijn uitgesloten van het
verbod en mogen het hele jaar
door gebruikt worden.
Wat zijn de sancties?
De boete voor het afsteken van
vuurwerk bedraagt € 100,-. Ben
je onder de 18 jaar (tussen de 12
en 18 jaar), dan ga je naar Halt.
Hier krijg je dan een alternatieve
straf (een leer-/werkstraf van bijvoorbeeld zes uur in plaats van

een gevangenisstraf). Als je verboden illegaal vuurwerk afsteekt
is de boete al snel € 400,- of als
je onder de 18 jaar bent twintig
uur werkstraf.
Let op! Geïmproviseerd (dus
zelfgemaakt) vuurwerk wordt
gezien als een explosief!
Naast alle vuurwerkregels is het
natuurlijk nog onbekend welke
coronamaatregelen er eind december gelden. Ook daar moet
rekening mee gehouden worden. Wat wel zeker is, is dat ook
de afsluiting van 2020 anders zal
lopen dan we gewend zijn.
Heb je nog vragen over dit onderwerp? Kijk dan eens op
www.vraaghetdepolitie.nl.
Vanzelfsprekend zijn wij als
Wijkagenten Bernheze bereid
om vragen te beantwoorden.
Mieke Bode, Nistelrode en
Vorstenbosch
mieke.bode@politie.nl,
Martijn Verberne,
Heeswijk-Dinther en Loosbroek
martijn.verberne@politie.nl,
Anton Verstraten, Heesch
anton.verstraten@politie.nl
Bernice Hendriks, Heesch
bernice.hendriks@politie.nl

Wij bieden:
Veel vrijheid in een zelfstandige, verantwoordelijke, gevarieerde baan. Vaste werktijden:
maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur. Werk in een enthousiast, modern klein
kantoor, waar snelheid, vrijheid, en persoonlijke aandacht voor de klant hand in hand gaan.
Geïnteresseerd?
A.u.b. je reactie aan: harm@hypotheekadviesbrabant.nl
Stationsstraat 25 - Veghel - 0413-37 77 67
www.hypotheekadviesbrabant.nl - info@hypotheekadviesbrabant.nl

c.v. installatie • loodgieterswerk • luchtbehandeling
• las- & fitwerkzaamheden
info@marvitech.nl - 06-53159229 - www.marvitech.nl
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MIENTJE OOSTERHOLT-VAN MENZEL

‘Ze bedanken je
soms drie keer als je
even bent geweest’
Mientje Oosterholt-van Menzel (74) uit Loosbroek helpt.
Ze hielp vroeger jarenlang haar buren, is nog altijd actief voor de
kerk met een poetsclubje, zorgt dat het Onderonsje, het koffieuurtje en eetpunt voor de senioren in haar dorp soepel verloopt,
bezoekt een paar alleenstaande dames in het dorp, maar is
vooral vier dagen in de week aan het helpen op Laverhof, de
zorgorganisatie voor ouderen in Heeswijk-Dinther. “Er zijn daar
veel mensen overleden. Soms moet ik echt vragen wie er nog
leeft,” vertelt Mientje.
TEKST MATHIEU BOSCH FOTO WIM ROEFS

Helpen moet erin zitten
“Waarom ik help? Ik heb het er weleens met mijn zus over, die wil
vrij zijn, zij vindt het een vastigheidje, een verplichting, maar ik heb
geen moeite met wat regelmaat. Ach, dat helpen moet erin zitten,
en bij mij zit het erin, misschien wel wat veel ja,” lacht ze. “Het gaat
eigenlijk vanzelf. Ik help waar nodig, soms wil iemand even naar
buiten en dan ga ik mee. Meestal Loosbroekse mensen. We kennen
elkaar, een beetje vertrouwd is altijd fijn, en ‘da buurt wa hendiger’.
Aandacht voor elkaar is belangrijk, ik kan er echt van genieten.
Ook daarom ga ik naar Laverhof, weer of geen weer.
Vaak helpt een praatje al voor een beter gevoel, dat is toch een
kleine moeite? Je voelt vaak de eenzaamheid van de mensen daar.
Eén van de vrouwen die ik bezoek is 97. Die wil wel naar buiten,
maar niet in een rolstoel, terwijl ze maar een klein stukje kan lopen.
Nou, dan maar een klein stukje. Met een ander wandel ik weer wat
verder, rond de Abdij van Berne, een mooie plek. Een andere dag
ga ik mee een potje kaarten en op zondag breng ik altijd een paar
mensen naar de kerkdienst.”
Er is echt eenzaamheid
Mientje is bijna vier jaar weduwe, maar verveelt zich nooit. “Ik ben
alleen, maar niet eenzaam. Ik lees en puzzel graag of ik lees wat.
Ik ben tevreden, heb net mijn tweede achterkleinkind, mooier kan
‘t niet. En ik wandel en fiets veel, ik rijd nog auto, en trek er op uit.
En ja, vaak om te helpen, dat wel. Maar helpen blijft fijn.

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

Bang voor corona ben ik niet, ik ga
door, wel voorzichtiger, maar ik sluit me
niet op. Juist nu hebben ze me nodig,
door deze tijd krijgen hulpbehoevenden
minder bezoek, ook van mij. Maar ik
blijf het proberen, ze rekenen op je hè.
Er zijn regels, we mogen allemaal wat
minder, maar soms bel ik ze op, praten
we even. Over de kinderen en de kleinkinderen. Of het weer. Ik help eigenlijk
al mijn hele leven. Het is geen verdienste, ik ben graag onder de mensen.
Ik heb er een lintje voor gehad, dat was
heel fijn, maar ik doe het ook omdat ik
het graag doe, ander hou je het niet vol.
Nu ga ik nog bij één vrouw op bezoek,
meer mag even niet. Maar zo gauw het
kan, ga ik weer naar Laverhof om meer
te doen. Mensen die zelf niet meer zo
goed ter been zijn missen de bezoekjes.
Er is echt eenzaamheid en dat raakt me.
Ze zeggen het ook tegen me, dat ze zich
alleen voelen. Het is dankbaar werk, ze
stralen, lachen en bedanken je soms drie
keer als je even bent geweest.”
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V.l.n.r.: Willem van den Brand, Burgemeester Moorman, Wethouder Rien Wijdeven en Marco Groenen, de vertegenwoordigers van Economische Zaken van gemeente Bernheze

BEDANKT VOOR JE:

LEF doorzettingsvermogen creativiteit
enthousiasme discipline flexibiliteit
nieuwsgierigheid PASSIE focus AMBITIE

COVID19: ‘In elke
moeilijkheid ligt een kans’
Dank voor 11.510
arbeidsplaatsen

Ben loyaal,
koop lokaal

Levendigheid
in de centra
Sociaal Maatschappelijk
betrokken

Sterke structuur
van MKB en ZZP-ers

WIJ ZIJN TROTS OP
ONZE ONDERNEMERS

VRIJDAG 20 NOVEMBER DAG VAN DE ONDERNEMER
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OOGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
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

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Wilma Maas
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413
Jos van de Veerdonk
kan293851
de staatsloten
uit Heesch
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen

MOOIBERNHEZERTJES
KERSTBOMEN
KERSTBOMEN LOOSBROEK
Dorpsstraat 13.
Fraserie (naaldvast) circa 0,8 tot
1,8 meter, zolang de voorraad
strekt. Morica (blauwspar)
circa 0,7 tot 1,9 meter. Open op
21 november tot Kerstmis.
Meer info: 06-29129328.

AANGEBODEN
SOMBER, ONZEKER,
EENZAAM, FINANCIËN NIET
OP ORDE. HULP NODIG BIJ
SOLLICITATIES
Kijk op Toereikendehand
wixsite.com/website of
bel 06-12430501 voor
ondersteuning.

PEDICURE NISTELRODE
(Medisch)
Ook bij diabetes/reuma.
Dorien Visser-Hanegraaf,
Werknemers van Bernheze
Vendelweg 6. 0412- 612118
Media worden uitgesloten van
of via app 06-44612521.
deelname.
Datum _____________________
www.pedicurenistelrode.nl

Sinterklaas

______________________

OLIEBOLLENKRAAM

n jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?
Plein 1969 Heeswijk-Dinther.

WOORDZOEKER:
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4 december tot en met
10 januari 2021. Eerste en
Tweede Kerstdag gesloten.
Openingstijden:
oliebollenkraam.net
Mario & Christa Bok.
0413 292911
06 25416954.

BIJ HUID EN HAAR BENT U
VAN HARTE WELKOM
Meer info: Nina schoonheidsspecialiste en nagelstyliste
06-31514494 en
Dian: kapster 06-46751119
Gouveneursweg 5
Heeswijk-Dinther.
VIDEOBANDEN DIGITAAL
LATEN MAKEN?
1 videoband € 20,-.
2-9 videobanden € 15,-.

E T L B T V M J Q B K H D
KADOOTJES

KLEURPLAAT

MALLEPIETJE

MARSEPEIN

OHZOSNEL

PEPERNOOT

SCHOEN

SCHOORSTEEN

SINTERKLAAS SANITAIRE CRISIS
Tekst?

eze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

GROND- EN SLOOPWERKEN • CONTAINERVERHUUR •
ZAND EN GRANULATEN • INNAME PUIN EN BOUWAFVAL
Heeswijkseweg 7, 5473 KV Heeswijk-Dinther
T: 0413-291391 • E: info@dijkhoff.nl DIJKHOFF.NL

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

TE HUUR
BEDRIJFSUNITS
IN NISTELRODE
50/100/150/170 en 250 m2
Voorzien van overhead deur en
loopdeur. Terrein afgesloten met
hekwerk en poort.
informatie 06-46111667 of kijk
op www.bedrijfsunit.eu.
NIEUWE OPSLAGRUIMTE
GEÏSOLEERD, 100M2
IN OVERLEG MEER.
Voorzien van overhead deur,
doorrijhoogte 4.25 m.
Terrein is afgesloten.
Heeswijk-Dinther.
Meer informatie: 06-13440018.
OPSLAGUNITS
IN NISTELRODE
Afmeting 24/40 of 48 m2
Geïsoleerd & verwarmd
Eigen toegang door batch
Informatie 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

GEISOLEERDE OPSLAGRUIMTE IN BERLICUM
Vanaf 175 m2, 06-53338720.

TE KOOP
NIEUWE
DESSO TAPIJTTEGELS
In allerlei kleuren/soorten. Grote
voorraad, scherpe meeneemprijs.
Vanaf € 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Ma-wo-do-vrij-za open,
di-, en za-middag op afspraak.
DE 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.
DE SPECIALE BRABANTSE
WORSTENBROODJES
Heb jij ze al geproefd?
Zaterdag tussen 9.00-14.00 uur.
5 voor € 6,-!
Schoolstraat 10, Heeswijk-Dinther
www.despecialebrabantse
worstenbroodjes.nl.
NU MET DE FEESTDAGEN
IN HET VERSCHIET VOLOP
CADEAUARTIKELEN BIJ
HEDI’S NIEUW
INGERICHTE OPKAMER
Vele aanbiedingen met
kortingen tot wel 70%.
Hedi Meubelen,
Laag Beugt 1A, Heeswijk-Dinther
0413-292875
www.hedimeubelen.nl

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

WIL JE EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer. Geboorteadvertentie € 10,-.
info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Zoek: KADOOTJES, KLEURPLAAT, MALLEPIETJE, MARSEPEIN, OHZOSNEL
PEPERNOOT, SCHOEN, SCHOORSTEEN, SINTERKLAAS, WORTEL

WORTEL

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.

Zie oplossing pagina 20
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Jubilarissen Caeciliakoor

BIJ EEN ONDERNEMER VAN HIER!

HEESCH - Het jaarlijks Caeciliafeest kon in verband met corona helaas dit jaar niet gevierd worden. Toch werden er in de
zaterdagavond Heilige Mis van 14 november een drietal jubilarissen gehuldigd door Pastoor Ouwens.
Volledig verrast waren Tiny van Hoorn, organist van het koor, vanwege het 25-jarig jubileum. Ook Lies van Gogh werd
gehuldigd vanwege 12,5 jaar trouw lid van het koor en tenslotte werd ook Netty Remmits vanwege haar 12,5 jaar trouwe
lidmaatschap gehuldigd. De drie jubilarissen kregen een Gregoriusspeld met bijbehorende oorkonde en een mooie roos
uitgereikt. Met dank aan Miriam Keijzers voor haar inzet.

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

SINTERKLAAS
CADEAUTJE?
WWW.BENLOYAALKOOPLOKAAL.NL
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Aanbiedingen zijn geldig tot
en met vrijdag 20 november

de

Jonge kaas

Kaashandel
Cilius Duijster

1 kilo, normaal 9,95 nu voor

Drielse Ouwe

5,

B RO O D
VAN DE
WEEK

95

Noord-Hollandse kaas, 1 jaar gerijpt

100% Roomboter amandelstaaf 2 voor € 5,50

4 voor € 5,50

Bij aankoop van kaas:

(Alleen op vrijdag 20 november, maximaal 1 per klant)

100% Roomboter amandel speculaasstaaf
2 voor € 5,50

FRIKADEL BROODJES
SAUCIJZENBROODJES
PIZZA BROODJES
Nu voor 8 v
oor

1 kilo:

12,50
10 scharreleieren, maat L 0,99

Pompoen meergranen 3 voor € 5,50

Elke vrijdag
tot 12.30 uur

vrijdag
Iedere nd
ochte
t
zig me
aanwe truck
d
de foo uur
0
3
tot 1 .0

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

€ 7,50

Aanbiedingen gelden alleen in Nistelrode op vrijdag

Ananas gold
Broccoli

Per stuk

€ 1,49

500 gram

€ 0,79

Ook geldig in de winkel in Heesch op vrijdag en zaterdag

Reacties ‘Wa’n Skôn foto’

DE OPLOSSING

Helaas is er op de vorige foto (4 november) geen enkele reactie binnengekomen. Dat is jammer want dat is toch een gemiste kans.

Wie, wat, waar en wanneer

MEER INFO

info@beeten.nl
MEER INFO
www.beeten.nl
info@beeten.nl
www.beeten.nl

NIEUWBOUW
VERBOUW
NIEUWBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN
VERBOUW
PRIJSOPGAVE AAN
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN
PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,
5388 PN Nistelrode
T.
0412 61259416,
Bedrijvenweg
5388 PN Nistelrode
T. 0412 612594

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Regelmatig plaatsen wij in DeMooiBernhezeKrant een
foto waarvan Heemkundekring De Wojstap niet weet wie er op staan en of wat het voor stelt.
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.
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Stap voor Stap: met stappen vooruit!
VORSTENBOSCH - Het is alweer dertien jaar geleden dat Kinderopvang Stap voor Stap haar deuren
opende in Gemeenschapshuis De Stuik in Vorstenbosch, nu MFA De Stuik. De eerste kinderen bezochten de BSO en al snel volgden ook de 0 tot 4-jarigen bij de dagopvang. Uitgangspunt hierbij was - en is
nog steeds - dat er vanuit wordt gegaan dat elk kind de behoefte heeft zich te ontwikkelen, ieder op zijn
eigen manier en tempo, afhankelijk van aanleg en karakter. Een flinke periode heeft klein en groot kunnen spelen, opgroeien en ontwikkelen in deze gemoedelijke, kleinschalige en vertrouwde omgeving.

Zo kunnen er negen baby’s/
dreumesen naar hartenlust spelen in de ruimte ‘Kleine Stap’ en
twaalf dreumesen/peuters kunnen op ontdekking in de ruimte
‘Grote Stap’. De BSO biedt plaats
aan 39 basisschoolkinderen om
te knutselen, chillen, spelletjes
te spelen, bouwen en ravotten
in onze tuin en op het speelveld
aangrenzend aan onze opvang.

Het team is ﬂexibel,
authentiek, zorgzaam
en vriendelijk

Toen in 2018 de nieuwe wet
IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang) van kracht ging, zijn er
grote stappen gezet ten aanzien
van de professionalisering van
de opvang. Diverse trainingen
zijn gevolgd, bijvoorbeeld op het
gebied van werken met baby’s,

zoveel mogelijk peuters kunnen
rekenen op extra inzet en aandacht voor hun ontwikkeling, als
dit nodig blijkt.
De volgende stap werd gezet in
het jaar 2019. Gemeenschapshuis
De Stuik werd verbouwd tot

‘In een ruimte op basisschool Op Weg
gaat Stap voor Stap de peuteropvang
doorstarten’
interactie met kinderen en de
taalvaardigheid van de medewerkers. Daarnaast is het team
van Stap voor Stap opgeleid om
te werken met VVE-kinderen
(Voor- en Vroegschoolse Educatie). De gemeente Bernheze ondersteunt ons hierin, waardoor er

multifunctionele
accommodatie, waardoor er nieuwe, grotere
ruimtes beschikbaar werden voor
Stap voor Stap. Het hele team
heeft de handen uit de mouwen
gestoken om de ruimtes in een
kleurig jasje te steken en alles
naar wens in te richten.

www.mooibernheze.nl

INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT

En nu naderen we het jaar 2021,
waar we wederom een nieuwe
uitdaging aangaan. In een ruimte op basisschool Op Weg gaat
Stap voor Stap de peuteropvang
doorstarten. Onder begeleiding
van twee vaste pedagogisch medewerkers zijn zestien peuters
op twee ochtenden welkom om
te spelen, zingen, leren, delen
en vriendjes te maken. Wij hebben heel veel zin om deze stap
te gaan zetten en houden met
vertrouwen peuteropvang op de
kaart binnen Vorstenbosch!
Het enthousiaste team van Stap
voor Stap is flexibel, authentiek,
zorgzaam en vriendelijk en zorgt
met vrolijkheid, liefde en aandacht voor alle kinderen. En ook
al speelt er van alles in het land,
laat het vooral de kinderen zijn!

KINDEROPVANG STAP VOOR STAP
Schoolstraat 14 - 5476 KK Vorstenbosch

contact@kinderopvangstapvoorstap.nl of bel naar 06-13055201
en vraag naar Gabry van Brakel.
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Auto & Motor

NIEUWS

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

SCHADEHERSTEL

Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service
• Audi A3 Carbrio, 1.8, TFSi, 160 pk, navi, xenon,
leder, PDC, 17 inch, 2008

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

Citroen C1 automaat 120 dkm

2006 € 2.999,-

Citroën Berlingo 1.6 VTi

2010 € 6.950,-

• BMW X1 High Exeout, 2.0i, m-pakket, 19 inch,
• Renault Scenic 1.6 16V, Expression, airco,
harman kardon, pano, camera, electr. achterklep,
trekhaak, 151.000 km, 2004
stoelverw., enz., 2017
• Renault Scenic 1.7, DCi, nieuw model!, navi, PDC
• Fiat Punto Evo 1.2, airco, 5-drs, centr. vergr.,
V + A , 1200 km, 2019
41.000 km, 2015
• VW Fox 1.2, airco, centr. vergr. komt bin
nen
• Ford Focus 1.0, Ecoboost Trend, navi, airco,
160.000 km, 2008
PDC achter, 73.000 km, 2013
• VW Polo 1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen en
• Opel Zafira 1.7 CDTi 7-pers.,
spiegels, 239.000 km, 2006
nie
uw
bin
nen
airco, centr. vergr. electr. ramen,
PDC A , trekhaak, enz., 2010
• VW Tiguan 1.4, TSi R-line, 19 inch,
navi, antrachiet
• Peugeot 107 1.0,12V XS, 5-drs,
airco, electr. ramen, centr. vergr. nieuw binnen • VW Tiguan 1.4 TSi R-line Leder, navi, pano,
op afstand, 64.000 km, 2012
19 inch, 210 PK, ABT, 145.000 km, 2013

Citroen C1 automaat

2007 € 2.750,-

Ford Ka Titanium

2009 € 3.499,-

• Nissan Qashqai + 2.0i, 140 PK, I-way, navi,
• VW Touran 1.4 TSi navi, camera trekhaak,
camera 360, climatronic, panoramadak,
stoelverwarming, 2011
cruisecontrol, 2012
• Nissan Qashqai 1.3, DIG-T, Tekna, komt binnen
aut., pano, navi, camera 360, 19 inch,
enz., 16.000 km, 2019

Ford Ka 1.2 Cool & Sound

2011 € 3.999,-

Citroen C4 Picasso 1.6 VTi

2009 € 4.499,-

Citroen C4 Grand Picasso

2009 € 5.450,-

Dacia Sandero Stepway 1.6

2011 € 4.999,-

Fiat 500 40 dkm, zwart

2013 € 6.999,-

Fiat Panda 104 dkm

2005 € 1.750,-

Fiat Panda 0.9, Twin-air

2014 € 4.999,-

Fiat Sedici 1.6-16V

2009 € 4.999,-

Ford Fiesta 1.0, Style

2013 € 7.450,-

Hyundai Atos 1.1i, Active Young
2006 € 1.999,-19
Brouwersstraat

Bro

5473
HB Heeswijk
547
Hyundai Matrix 1.6 i Joy, 68
dkm 2007
€ 3.999,- Dinth
41 24
Hyundai Tucson 2.0i, StyleT. (0413)
2008 29
€ 4.999,-

www.autobedrijflangens.nl

T. (
www.autobedrijfminnaa
ww
2013 € 4.499,-

Hyundai i10 113 dkm

Picanto - keuring
2010 € 2.999,• APK - keuring •KiaAPK
2 automaat,van
114en
dkm
2007
€ 3.999,- van al
• Reparaties en onderhoud
•Mazda
Reparaties
alle
onderhoud
auto’s
Citroen
Berlingo
Multiespace
Citroen
2010
Berlingo
€
6.950,Multiespace
Peugeot
308
2010
1.6
VTi
€8.750,6.950,- en Peug
20
Nissan
Qashqai
2.0,
automaat
2009
€
• In- en Verkoop •van
In-auto’s
en Verkoop
en lichte
vanbedrijfsauto’s
auto’s
lic
Citroen C3 Atraction
Citroen
2005
C3Sport
€Atraction
1.999,Suzuki Alto
2005
1.0 5€drs
€7.450,1.999,Suzuk
20
Opel
Astra
tourer,
automaat
2011
•Citroen
Wielen
en
•Citroen
Wielen
en
C4 Picasso
LPGbanden
2008 C4€Picasso
3.900,LPGbanden
Volkswagen
2008
Up Bleumotion
€ 3.900,- Sportive
Volks
Renault
Modus
automaat 2008
Citroen C4 Picasso panoramadak
Citroen
2009Grand
C4€Picasso
6.499,panoramadak
2009 €€5.700,6.499,-

20

Een
uit
Een
uit
Renault
Twingo
1.2-16V
2010
€€3.999,Citroen C4 greep
new model
Citroen
2011voorraad
C4€greep
new
6.950,model
2011voorraad
6.950,-

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING

6 lwb €4.2
plaatje
Jagu1
Alfa
156
jtd 1.6Stepway
impression, zwartAlfa
2003
156
jtd€€ 1.6
4.950,impression,Jaguar
zwart XJ2003
4.950,Dacia
Sandero
Dacia
2011
Sandero
5.950,Stepway
Renault
Twingo
1.2-16V, Dynamique
Cabriolet 2011 € 5.950,Cabri
Mazda 22011
automaat,
28dkm
Maz2
Audi
2001
A4
€€ 4.750,Metalic div. opties
2001
€€ 4.750,FiatA4
500blauw
1.2 Metalic div. opties Audi
Fiat
2011
500blauw
1.2
5.750,5.750,2011
€2.0-16V
3.999,206
Peug
202
fCC
zwart,
verlaagd, div opties
Mazda 323
Maz
Citroën C5 br.1.8 grijs met.
Citroën
2004C5 €br.1.8
3.950,grijs met.Peugeot
2004
€ 3.950,Fiat Panda 0.9 TwinAir
Fiat
2014
Panda€0.9
5.450,TwinAir
2014 € 5.450,Mazda
5 cabrio,
zeer nette staat
Maz1
Citroen Xsara picasso blauw met.
Citroen
2003
Xsara
€ 3.900,picasso blauw
met. MX
2003
3.900,Toyota
Aygo
1.0-12V
2009
€€2.999,edition
2.999,edition Mercedes2010
2.999,250 exclusief
TD
autom.youngtimer
Merc1
2 Fiat
CV 6Panda
blauwCool
(belastingvrij)
2 Fiat
CV2010
1971
6Panda
blauw
€€Cool
4.950,(belastingvrij)
1971
€€ 4.950,BTW Bedri
Toyota
Corolla
Verso 1.6 Bedrijfswagens
€ 2.950,Fiat Sedici
1.6-16V
Fiat
2009
Sedici
5.750,2009
5.750,Peugeot2003
307
Peug2
Citroën
Xara
Pic.1.8 gr. met. Citroën
2004
Xara
€€1.6-16V
4.950,Pic.1.8 gr. met.
2004hdi€€break
4.950,Citroen Berlingo 1.6 HDI
Citroe
20
Ford Fiesta
Style 120 DkmCitroen
Ford
2013
Fiesta
1.0
7.450,Style
120Peugeot
Dkm 2011
2013
7.450,206
cabrio
Peug2
Citroen
Xara1.0
Coupé
1999
Xara
1.500,Coupé
1999CC
1.500,VW
Polo
1.2€ TDi,
BlueMotion
€€4.950,Peugeot
Partner
1.6
HDI
Peug
201
1.4 €bebop
nieuwe apk
Rena
Daihatsu
Yong
yrv zwart
Daihatsu
2002
Yong
€ Trend
2.750,yrv zwart Renault Clio
2002
2.750,Ford Ka 1.2
Trend
Ford
2009
Ka 1.2
3.999,2009
3.999,Renault
Dodge
RamColt
van 2.5 td, blauw met.
Dodge
2001
Ram
€€Colt
1.999,van
2.5 td, blauw
met. Laguna
2001 €€break
1.999,Mitsubishi
Mitsubishi
2008
2.950,2008
2.950,-1.6 16vRena2
Bedrijfswagens:
Renault
Megane
Rena1
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw Fiat 1997
Scudo €combi,
1.999,8 pers. exWordt
btw verwacht
1997 : € Scenic
1.999,- lgp, g3Word
Mitsubishi ASX
Mitsubishi
2011
€
ASX
9.600,2011
€
9.600,1.6 Bleu
HDi 122 Twingo
dkm
Citroen
Berlingo
Renault
metalic Rena2
Ford Focus stationcar, 16 16v Ford
2002
Focus
€stationcar,
3.499,16 16v
2002 €grijs
3.499,Dacia Sandero,
Kia€ Rio,
PeugeotDacia
307 c
Nissan Qashqai 1.6
Nissan
2011Qashqai
€ 9.950.1.6
2011
9.950.2015 25€ 2002
5.999,btw
5-drs
bl.,
metalic
Rove2
Ford Focus stationcar, zwart
Ford2002
Focus€stationcar,
2.750,- zwartRover
€ex
2.750,Picasso,
Citroen
C4€€ Coupe,
Opel Astra
Picas
Peugeot
54Dkm
Peugeot
2012
107
€ 4.450,54Dkm
2012
4.450,Volkswagen
Kever
belastingvrij
Volk
Ford
Ka 107 meeneemprijs
Ford
1998
Ka
€
meeneemprijs
650,1998
650,Wordt verwacht:
Peugeot
206connect,
1.4 4 drs
Peugeot
2002
206
1.250,1.4
4 drs
2002
1.250,VW
Golf2017,
Cabrio
VW G
1
Ford
Transit
ex btw
Ford
2004
Transit
€€ 3.250,connect,
ex btw
2004 €€lmv
3.250,Dacia
Sandero
2017,
Suzuki
Vitara
2.0 bull en side bars
2005
€ 7.750,2.0 bull
en sideC1bars
2005 € 7.750,Hyundai
Hyundai
Tucson
PeugeotTucson
207 3drs
Peugeot
2006
207
2.750,3drs
2006
2.750,Nissan
Qashqai
2009,
Citroen
2009

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

S O L U T I O N

É C O N O M I Q U E

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
-
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OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

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

Onze service
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
Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco .......... 2007
Citroen
C3 4200
1.6, Vti,km.
climate
control,
Fiat
Panda
................................
2009
panoramaraam
Ford
Fiesta 1.3i 51 kW .............................2011
2004
Ford
1.8iautomaat,
16V Ghia 55000km
DaciaFocus
LoganC-Max
0,9, TCe,
station, ..2006
Ford
Fusion
1.4 16V
5-drs.
.......................2017
2006
airco,
navigatie,
18.000
km!
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Ford Fusion
1.6, 16v dikke uitlaat .......2004
Honda
Civic sportwielen
2001
Mazda
6
1.8
Clima
km. ................ 2003
Nissan Qashqai
1.2,77.000
turbo, automaat,
Mini
.............................................
2007
vol Cooper
opties, 45.000
km
2016
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila
Astra 1.0
1.4, 10.000
turbo, station,
innovation, 2005
Opel
km ........................
vol opties!,
80.000
km 70.00 km. ..........2017
Opel
Agila 1.2
16V airco
2005
Opel
Easytronic
3-drs...2015
2002
OpelCorsa
Insignia
2.0, CDTiZ1.OXV
sports, 12V
tourer
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco .... 2010
Renault
Clio 1.2,
67.000 km!
Opel
Omega
2.0iairco,
aut. 141.000
km. airco ..2006
1999
Opel Vectra 1.6 16V ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH ................................. 2003

Renault
Grand2.2i
Scenic
1.2 Tce,80.000
bose km. ...... 2002
Opel Zafira
Elegance
uitvoering
44.000 km
2017
Opel
Zafiravol
Y20opties!
DTH .................................
2005
PeugeotMegane
206 2.01.216V
.........................
2001
Renault
Tce,GTI
23.000
km,
Peugeot
206 1.4ivol
16V
2006
bose uitvoering,
leer85.000 km. ............
2016
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Skoda
Citigo,
airco,
2012
Peugeot
206 rally
carvol
20i opties,
16v heel79.000
apart enkm
snel
..2004
Peugeot 306 Break 1.6 ............................ 1999
Suzuki
Vitara
2015
Renault
Clio 1.6,
1.2 Exclusive,
16V airco 31.000
64.000km
km. .....
2006
Renault ClioPolo
1.61.2,
16VTsi,
airco
........................
Volkswagen
black
edition, climate2003
Seat Ibiza
1.4 16V
Sensation
49.000 km2013
... 2006
control,
sportieve
looks,
75000 km
Suzuki Jimny 4+4 ................................... 2000
Suzukiverwacht:
Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010
Wordt
Toyota Aygo
20.000 110
km.PK,
..................
Peugeot
2008 airco
1.2, benzine,
GT-line, 2008
Volkswagen Golf
cabriolet
85 kW 2.0 aut ...1994
panoramadak,
67.000
km, 2017
Volvo XC70 d5 automaat .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003

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

* 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.chrisvanvelzenaanhangwagens.com

23

Woensdag 18 november 2020

LUCHTPOST

LIANNE VAN LIEROP

Lianne van Lierop komt uit Heeswijk-Dinther en woont in Milaan. Ze doet een
update hoe het met haar gaat daar in Italië.

Milaan
Met eigenlijk weinig tot geen
voorbereiding vertrok ik in september
2019 naar Italië. Ik had mijn Italiaanse
woordenschat vrij overschat en niets
kwam met de wind mee. Ik deelde
het appartement met een vrouw met
een handleiding (en da’s nog licht
uitgedrukt), voor elk simpel bijbaantje
werd ik afgewezen en iedere Italiaanse
instantie hing zonder pardon de
telefoon op wanneer ik Engels sprak.

jezelf bewijzen. Laten zien dat je iets
kunt en niet wachten tot iets komt
aanwaaien. En daarna? Dan kom je
achter de charmes. En dan heb ik het
niet over de Duomo Kathedraal of
Louis Vuitton. Dan heb ik het over de
nieuwe bakker in Oost die me elke
week een briefje geeft met muziektips.
Over de trappen in Darsena waar je
met een boek in de zon zit en je je
afvraagt of dat temperamentvolle

‘Je bent een Van Lierop
of je bent het niet!’

Als je mij vijf jaar geleden had verteld
dat ik nu met mijn hebben en houden
in Milaan zou zitten, dan had ik je
vierkant uitgelachen. Milaan?! Die
fashionstad waar iedereen grote
zonnebrillen draagt en waar elke
espresso macchiato gefilterd op
Instagram komt? Sei pazzo! Maar
goed, je bent jong en je wilt wat. Wat
doe je dan? Dan meld je je aan voor
de kunstacademie in het buitenland.

In december kwam ik een paar dagen
terug in Nederland. De vraag of ik
dit avontuur nog wilde voortzetten
spookte door mijn hoofd, maar... je
bent een Van Lierop of je bent het
niet! Ik kwam opgeladen terug in
Milaan.
Ik vond een nieuw appartement op
een toplocatie, mijn sociale kring
groeide en school bracht me nieuwe
inspiratie. De stad deed me eindelijk
goed, ik begreep hoe het werkte.
Hier moet je even ‘doordauwen’ en

koppel een gesprek voert of ruzie
heeft. En dan heb ik het over mijn
buurman die plotseling Lou Reed door
de speakers gooit wanneer hij vindt
dat het een ‘perfect day’ is.
Dat ik in maart halsoverkop het land
moest verlaten was een mindere dag.
Als je me drie maanden daarvoor had
verteld dat ik aan de slag zou gaan als
klantenservice-medewerker en weer bij
mijn ouders zou wonen, je weet het…
Maar na een onverwacht heerlijke
lente en zomer in Heeswijk-Dinther

hebben zij me weer uitgezwaaid naar
Milaan. Op naar het verhaal na de
pauze.
En nu is het halverwege november.
We zitten midden in de tweede golf.
De mondkapjes liggen klaar bij je
huissleutels, horeca en winkels zijn
gesloten en de stad mag je niet in of
uit. Toch vind je troost en verlichting
op vrijwel elke hoek van de straat. Zo
blijven mensen hartelijk ‘ciao’-en naar
elkaar en Darsena blijft een plek waar
je met je espresso macchiato to-go
kunt genieten van voorbijgangers. En
de buurman? Die blijft volharden dat
het een ‘perfect day’ is. Ik kan het
alleen maar met hem eens zijn.
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Let op:
RIVM-maatregelen kunnen
invloed hebben op de
evenementenagenda

Jochen Otten
CC De Pas Heesch
Duo-expostitie
Atelier Anders Schaijk
PAGINA 2

HEESCH • HEESWIJK-DINTHER • LOOSBROEK
NISTELRODE • VORSTENBOSCH

Evenementen

Fotograaf:
Ton Vrijsen
Heesch

DONDERDAG 19 NOVEMBER
Workshop werken met de
biotensor & Reiki oefenavond
Centrum MAIA Nistelrode
Ophalen oud papier
buitenbied
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg
en Plan de Zwarte Molen
Nistelrode
VRIJDAG 20 NOVEMBER
Duo-expostitie
Atelier Anders Schaijk
PAGINA 2
ZATERDAG 21 NOVEMBER
Blotevoetenpad
met rubberlaarzen
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther
Jacques Vriens op bezoek (9+)
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
Pieter Jouke
CC Nesterlé Nistelrode

DONDERDAG 26 NOVEMBER
Film: Parasite
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 2

DINSDAG 1 DECEMBER
Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek

Opening borrelpunt
Parkstraat Nistelrode

WOENSDAG 2 DECEMBER
Gerrit Jansen, Numerologie
Centrum MAIA Nistelrode

ZATERDAG 28 NOVEMBER
Familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode

VRIJDAG 4 DECEMBER
Reiki 1
Centrum MAIA Nistelrode

Schrijfadvies met Annelies
Bibliotheek Heesch

Steven Brunswijk
CC De Pas Heesch

Open zondag
AAd Bouw Uden
PAGINA 5

Blotevoetenpad
met rubberlaarzen
Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

DINSDAG 24 NOVEMBER
Koffie-inloop
CC De Wis Loosbroek

Schoen ophalen Sinterklaas
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

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

ZONDAG 22 NOVEMBER
Kikker zingt en leest voor (3+)
CC De Pas Heesch
Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode

Livestream:
Gezinshuis starten
Online
WOENSDAG 25 NOVEMBER
Ton Bons, Helderziende
waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

ZONDAG 29 NOVEMBER
Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode
Schoen ophalen Sinterklaas
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
Boekpresentatie: Vergeet me
Berne boek- en abdijwinkel
Heeswijk-Dinther

Sinterklaas Challenge
Winners café Nistelrode
ZONDAG 6 DECEMBER
Wisent excursie
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode

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

www.mooibernheze.nl
1. Wat is de voornaam van de nachtburgemeester uit Heesch?
Beantwoord onderstaande vragen
(de antwoorden zijn te vinden in deze
krant) en dan komt er een woord uit
de letters in de rode vakjes. Stuur voor
aanstaande maandag 23 november
12.00 uur het antwoord naar
info@demooibernhezekrant.nl en wie
weet mag jij een bos bloemen op gaan
halen bij Miranda’s Bloemensalon.

2. Wat schrijft Tiny van Bakel uit Heesch?

3. Hoe heet de kinderopvang in Vorstenbosch?

4. Wat is het onderwerp van de column van de Wijkagenten?

5. Welke film draait donderdag 19 november in CC Nesterlé?

Bos bloemen
t.w.v. € 15,-

6. In welke Italiaanse stad studeert Lianne van Lierop?

7. Wat is de voornaam van de burgemeester van Bernheze van 2004 tot 2011?

8. Maak de slogan af: “Ben Loyaal...”?
Sint Servatiusstraat 37 - Heeswijk-Dinther
0413 292 117 - www.mirandasbloemensalon.nl
365 dagen open van 8.00 tot 20.00 uur*
(*zon- en feestdagen van
10.00 tot 17.00 uur)

9. In welke kern is er nog een Wereldwinkel?

Winnaar vorige week:
Miranda v.d. Heijden-Hendriks
Het antwoord was:
POMPOEN

